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La cooperació: un món ple de contradiccions 
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Aquest estiu 2007 vaig tenir la gran oportunitat de treballar per l’ONG Universitat 
Sense Fronteres (USF), i portar a terme un dels seus projectes en la zona de la 
Chiquitània (Bolívia), on fa deu anys que realitzen cooperació. En concret, es tractava 
de construir l’ampliació d’una guarderia en el poble de San José de Chiquitos. La 
primera part es va construir entre els anys 2003 i 2005, i una representació de 
l’Alcaldia del poble va venir a Barcelona per demanar l’ampliació de la mateixa, degut 
a que el primer mòdul s’havia quedat petit per acollir el nombre creixent de nens. Així 
que vam posar rumb cap a Bolívia. El projecte es va realitzar a Barcelona, segons les 
pautes del primer mòdul i de totes les construccions que s’han fet en la zona. Així que 
l’equip de cooperants s’havia d’encarregar de portar a terme el projecte constructiu. 
Aquest es basa en la construcció d’edificis a través de materials de baix cost, utilitzant 
els recursos de la zona i la mà d’obra del poble.  
 

 
Primers passos de l’obra a executar. Foto: Adrià Martínez Bohé 
 
Els materials utilitzats van ser els següents: la fonamentació fou del tipus ciclòpia, 
formada per ciment, sorra, graves i pedres de diferents mides; les parets de càrrega es 
van fer d’atovons, a través d’argila o fang, pastats amb palla o fems de vaca, i 
assecats al sol; els pilars, les jàsseres i les encavallades es van fer de fusta (“cuchi i 
tajibo amarillo”), material molt abundant en la zona. També es van utilitzar maons, 
teules i tots els elements necessaris per fer les instal·lacions elèctriques i de 
fontaneria. 
 
Finalment es va aconseguir l’objectiu de col·locar la coberta en el termini establert, per 
tal que l’obra no s’espatllés en l’època de pluges. El treball va ser dur, gratificant i 
espero que necessari. Aquest és un tema bastant discutible.  
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Construcció de la coberta. Foto: Adrià Martínez Bohé 
 
L’objectiu d’aquesta ONG consisteix en implicar a la gent del poble en el projecte 
perquè el faci seu, així un cop acabat no és com un regal que s’ha creat per art de 
màgia per poder presentar unes fotografies als finançadors. En aquest cas, vam tenir 
certs problemes, ja que la gent del poble no es va voler involucrar massa, perquè les 
relacions entre el poble i l’Alcaldia no eren del tot bones. I com el projecte era una 
iniciativa de l’Alcaldia... Coses de política. Un altre dels problemes que pots trobar en 
projectes d’aquest tipus, és que tu et trobes en una fase de treball completament 
diferent a la d’ells. Ells treballen al ritme bolivià. Així que t’has d’adaptar. És com un 
“tira y afloja”. 
 
Actualment l’Alcaldia s’està fent càrrec de concloure l’obra, tal i com es va pactar, i 
només esperem que es pugui treure un bon profit de l’edifici creat, i que l’arquitectura 
utilitzada serveixi per donar nous punt de vista, o referències externes, d’una altra 
manera de fer, entenent la situació social i econòmica de l’indret.     
 
La cooperació és un món ple de contradiccions. Una de les definicions de cooperació 
que encaixaria perfectament, segons els principis que indica la mateixa paraula, seria 
la de traspàs de coneixements mutus a través de la interacció de dues realitats, dues 
cultures, completament diferents. I això és un propòsit bastant complicat. Fins a quin 
punt es proporciona una ajuda, i fins a quin punt s’interfereix en el desenvolupament 
natural d’un indret? Suposo que aquesta és l’eterna pregunta.  Però hi han moltes 
més... 
Segons la naturalesa de l’ésser humà, és possible realitzar una acció del tot voluntària 
i altruista, sense que hi hagi pel mig cap tipus d’interès (personal, econòmic...)? A qui li 
proporciona major benefici un projecte de cooperació, al cooperant per l’experiència 
personal que hi treu, o a l’indret que rep l’ajuda i el projecte que queda allà establert? 
Són preguntes importants i del tot incontestables, ja que tot és tan variable, hi han 
tantes matisacions, tantes maneres de veure les coses, que al final únicament arribes 
a la contradicció i a l’absurditat profunda. Què fer? Per què fer-ho? ... no hi han 
respostes, únicament queden les teves accions que seran jutjades contradictòriament.  
 
Jo sóc de la bonica opinió de viure i deixar viure. Encara que això és molt fàcil de dir 
quan t’estàs aprofitant de la pobresa de molts països per viure en l’estat del benestar. 
M’agradaria que els “països en vies de desenvolupament” (m’encanta aquest terme) 
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poguessin escollir d’alguna manera la seva pròpia evolució. Aquesta és una idea del 
tot utòpica en un món en el que qualsevol esdeveniment, per estúpid que sigui, pot 
anar d’una punta a l’altre en menys d’un segon. Si tens vicis d’un país ric però no tens 
els mitjans per ser-ho, pel motiu que sigui, aleshores tens un problema. Un problema 
que es converteix en una avantatge per molta gent.  
 
Una altra qüestió és la pèrdua d’identitat d’un indret, la unificació d’una manera 
d’evolucionar. I la pregunta és clara: evolucionar cap a què?  
Per aquest motiu s’ha de deixar de mirar amb prepotència a comunitats que es troben 
en un altre instant del temps. El problema és molt més complicat que aquest 
pensament, ja que existeix una forta interrelació entre aquests dos móns que supera 
els límits de la cordialitat, mostrant la faceta més fosca de les persones.  
 
Jo crec que està bé oferir noves tècniques per tal de millorar les condicions de vida 
d’algú, sempre i quan realment es necessitin, siguin útils i es trobin implícites en els 
recursos de la zona. El que crec que no és correcte és exportar una manera de pensar 
i de fer, que normalment s’oposa a la identitat d’un indret, o al mateix procés d’evolució 
natural d’una comunitat. Encara que en un món com l’actual, en el que tot està 
relacionat d’una manera o d’una altra, és molt difícil saber quina és l’evolució natural 
de cadascú i la seva identitat pròpia. El món evoluciona cap a una direcció i aquesta 
evolució arrossega a tothom.   
 
En la societat actual s’ha imposat d’una manera tan aclaparadora el sistema 
capitalista, i actualment la globalització, que això no indica una altra cosa que la pròpia 
mentalitat de les persones. Aleshores, en un món extremadament egoista i competitiu, 
hi ha lloc per la cooperació? O és una manera de netejar la nostra consciència 
individualista i materialista. 
 
Suposo que el món necessita d’aquelles persones que tenen major capacitat de pietat 
i  compassió, aquelles persones que la vida las ha fet resistents sense deixar de ser 
insensibles, aquelles persones que notes la seva presència per la felicitat que irradien, 
gens mesquina, i que impregna tot el seu voltant. Suposo que el món necessita 
d’aquestes persones que encara creuen en els valors i en els drets de molt éssers 
humans que han deixat d’existir. 
 
Finalment, aquest és el fruit del treball realitzat: 
 

 Estat final de l’obra. Foto: Adrià Martínez Bohé 


