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 Fotografia: Tahrir Institute for Middle East Policy.

Entrevista
Ets diplomat en Informàtica. Com vas fer el pas cap al 
fotoperiodisme?
Havia estudiat Informàtica i estava treballant en una companyia 
francesa a Egipte quan va esclatar la Revolució de Gener [de 2011]. 
Totes les notícies i canals egipcis donaven suport a Hosni Mubarak 
i el seu partit; la gent jove vam decidir transmetre la veritat, explicar 
què estava passant als carrers d’Egipte. Vam crear un web on 
mostràvem les manifestacions i les concentracions. Treballàvem 
com un diari, transmetent la veritat sense prendre partit.

Com vas viure la caiguda de Mubarak?
L’11 de febrer va ser per a mi una veritable victòria de la voluntat 
del poble egipci, especialment de la gent jove, el principal motor 
de la revolució. En el moment en què Mubarak va renunciar, era 
a la plaça Tahrir. Vaig ser molt feliç, va ser el millor moment de la 
meva vida. Vaig sentir que Egipte es convertiria en un dels països 
més importants del món, un país respectat en tots els àmbits de 
la ciència i la política. Vaig pensar que el temps de la dictadura 
s’havia acabat i que seria lliure. No puc explicar bé què vaig 
experimentar en aquell moment, però em vaig sentir com un ocell 
lliure sense restriccions.

Has criticat l’enduriment del règim egipci després de l’era 
Mubarak.
La situació actual a Egipte és molt pitjor. Per exemple, durant deu 
anys Mubarak va tenir 10.000 presos polítics; en els dos primers 
anys de l’era Al-Sisi, n’hi havia 61.000. Amb Mubarak hi havia 
oficines d’organitzacions internacionals de drets humans, però 
ara se n’han tancat moltes, tant internacionals com egípcies. Amb 

Mubarak hi havia molt poca llibertat de premsa, però amb Al-
Sisi no hi ha cap periodista contrari al règim que pugui treballar 
a Egipte. També en termes econòmics, en l’era Mubarak l’euro 
equivalia a 6 lliures egípcies, mentre que ara equival a 21 lliures 
egípcies.
Podria posar molts exemples. Tot i així, cal remarcar que l’època 
de Mubarak va ser també molt negativa. La revolució contra el seu 
règim va ser un dels majors esdeveniments polítics en la història 
de l’Egipte modern.

Hi ha hagut canvis positius a Egipte després de la revolució?
La revolució va enfortir la cultura política de molts egipcis, 
especialment del jovent. En l’època de Mubarak hi havia pocs 
joves que parlessin de política i assumptes socials, però després 
de la revolució això va canviar. Molta gent jove va començar a 
conèixer els seus drets i a ser conscient del paper que jugava en 
la societat. Abans, la gent tenia por de parlar i reclamar els seus 
drets. Ara ja no.

Has defensat els drets dels Germans Musulmans però 
políticament t’hi oposes. Quina és la teva visió per a Egipte?
Des de la infància he estat contrari als corrents religiosos. Somio un 
Egipte democràtic, on totes les orientacions polítiques convisquin 
sense racisme i sense el domini d’un partit al poder. Per això, estic 
en contra de la Germandat Musulmana i les seves idees. Però és 
clar que he de defensar-los, perquè són éssers humans i m’oposo 
a la injustícia contra qualsevol ésser humà, fins i tot si no hi estic 
d’acord en qüestions polítiques o ideològiques.
Sóc encara membre del Moviment 6 d’Abril, que és el més proper 
als meus pensaments i la meva orientació política. En aquest 
moviment no hi ha ideologia: s’hi poden trobar islamistes, gent 
d’esquerra, seculars, liberals, socialistes i comunistes. Quan 
va néixer aquest moviment, volíem crear un petit país on tot 
l’espectre pogués viure sense problemes. Ho hem aconseguit, i ara 
volem transmetre aquesta experiència cap al conjunt d’Egipte. No 
és fàcil, però ho intentem, i si no ho aconseguim, ho tornaran a 
provar els nostres fills en el futur.

+ informació: 
www.facebook.com/ecrf.net 

https://twitter.com/ECRF_ORG 

Ramón
Esono Ebalé 

(Guinea Equatorial)
“Mentre Obiang sigui oficialment president

de la República de Guinea Equatorial, 
les relacions amb Espanya sempre seran cordials, 

bones, institucionals. Són relacions que es
van formar en l’època colonial i es mantenen.”

És un dibuixant i il·lustrador compromès amb la denúncia de 
les vulneracions dels drets humans que es produeixen a Guinea 
Equatorial. Autodidacta, assenyala entre les seves influències a Paco 
Ibáñez, Quino, Manara, S. Tan, Moebius i Hergé. “Després hi ha les 
influències del lloc on cohabites amb altra gent, altres sentiments, 
altres valors, altres amors, i altres natures, que et mantenen en la 
realitat que diuen que no té la ficció del còmic”, explica el dibuixant. 

El seu nom de guerra, Jamón y Queso, és l’expressió d’un agraïment. 
Qui Esono reconeix com el seu “pare occidental”, Pascal Lefrançois, 
era un françafricà que no pronunciava bé la erra inicial del seu nom 
(en lloc de Ramón, l’anomenava Jamón). Lefrançois, a més, deia al 
dibuixant que ell i el seu fill eren com el pernil i el formatge.

Esono va néixer a Nkoa-Nen Yebekuan (Mikomeseng-Kie Ntem), a 
la regió continental de Guinea Equatorial, tocant a la frontera amb 
Camerun, l’any 1977. Al cap de pocs anys es va traslladar a viure a 
Malabo, la capital del país. Allà va residir fins al 2011, quan la seva 
parella va trobar feina a Paraguai i ell també va creuar l’Atlàntic. 
“Las faldas me llevaron hacia lo loco”, bromeja. L’estiu de 2017, la 
feina de la seva companya va donar a la família l’oportunitat de 
traslladar-se a El Salvador. Era una bona notícia, però Esono havia 
de tornar al seu país per gestionar la documentació necessària.

Poc després d’arribar a Guinea Equatorial, el 16 de setembre de 
2017 va ser detingut al carrer i sense explicacions. Aviat va semblar 
evident que l’arrest estava relacionat amb la sàtira corrosiva 
d’Esono. El dibuixant va ser traslladat a la presó de Black Beach, i 
va ser acusat de falsificació de diners i intent de blanqueig. A finals 
de febrer de 2018, la manca de proves i la forta pressió internacional 
van permetre a Esono sortir de la presó. No obstant això, l’activista 
va haver de romandre al país encara uns mesos esperant obtenir 
el passaport en regla que hi havia anat a buscar. Finalment, va 
aconseguir sortir de Guinea Equatorial al mes de maig. 

Al llarg de la seva trajectòria, Esono ha rebut diversos guardons. 
El darrer ha estat el Premi al Coratge 2017 de la xarxa Cartoonists 
Rights Network International, un reconeixement a la seva valentia 
davant les amenaces que pretenien retallar la seva llibertat 
d’expressió. Ara treballa en un nou projecte, 218: Empire. Preveu 
tancar-lo ben aviat.
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Cleptocràcia dibuixada

Guinea Equatorial celebra enguany mig segle d’independència. 
L’octubre de 1968, fruit de l’impuls descolonitzador de les 
Nacions Unides, el país va deixar de ser territori espanyol. Per a la 
població de l’exmetròpoli, es va convertir aleshores en “una gran 
desconeguda”, en paraules de l’antropòleg i historiador Gustau 
Nerín. Si durant els primers anys de franquisme no s’havia pogut 
publicar res que no fossin apologies de la colonització, en els 
darrers anys de la dictadura i l’inici de la Transició el nou país va 
passar a ser matèria reservada. Un cop aixecades les restriccions, 
l’amnèsia col·lectiva –més o menys voluntària– duraria encara 
algunes dècades.

 Mapa: Human Rights Watch.

Pel que fa a Guinea Equatorial, bona part de la població ha 
continuat tenint des de la independència els drets i les llibertats 
fonamentals fora del seu abast. Ho expliquen amb nitidesa el 

Ramón Esono i dos escriptors més (que utilitzen els pseudònims 
de Chino i Tenso Tenso) a la novel·la gràfica La pesadilla de Obi. 
El protagonista de la història, fàcilment identificable amb qui 
des de fa gairebé quatre dècades ostenta la presidència del país, 
Teodoro Obiang Nguema, viu una vida marcada pel luxe i la 
tirania. Un dia, en despertar-se, descobreix que s’ha convertit 
en una persona comuna; com a tal, esdevé perdedor del sistema 
d’opressions i abusos que ell mateix ha bastit. La pesadilla de Obi 
retrata així una quotidianitat de misèries que poc té a veure amb 
l’aprofitament dels recursos econòmics de què disposa el país.

Obiang va arribar al poder l’any 1979, després de liderar un cop 
d’Estat contra el seu oncle, que havia presidit el país des de la 
independència. A principis de la dècada dels 90 es va descobrir 
que Guinea Equatorial tenia importants reserves de petroli. Això 
va plantejar noves oportunitats de progrés econòmic i social per 
al país. Però malauradament Obiang i el seu entorn tenien altres 
plans; els recursos procedents del petroli servirien per apuntalar 
un règim dictatorial i cleptòman. 

Les conseqüències d’aquesta aposta van quedar ben exposades 
en un informe de Human Rights Watch (HRW) fet públic al 
juny del 2017. L’estudi Mannà del cel?: Com la salut i l’educació 
paguen el cost de l’autocontractació a Guinea Equatorial 
mostrava clarament quines han estat les prioritats de l’executiu 
equatoguineà a l’hora de fer despesa pública. L’any 2011, l’últim 
del qual es disposaven dades en aquell moment, només s’havia 
gastat un 3% dels pressupostos estatals en educació i menys del 
2% en salut. Uns 45 països amb el mateix PIB per càpita que 
Guinea Equatorial van gastar, en canvi, percentatges com a 
mínim quatre vegades superiors en aquestes àrees. A més, una 
part important dels recursos d’educació i sanitat es van destinar 
a millorar el sistema universitari (al qual accedeix el 2% de 
l’alumnat) i a hospitals nous, moderns i sofisticats, i només 
accessibles, a la pràctica, per a una minoria de la població.

Les dades són especialment greus si es tenen en compte els 
indicadors que presenta el país. Al 2012, per exemple, gairebé la 
meitat dels infants en edat d’escolarització primària no assistien 
a l’escola. En l’àmbit de la salut, l’informe recollia que més de la 
meitat de la població equatoguineana no té accés a aigua potable 
segura prop del seu lloc de residència, un percentatge que no 
s’ha modificat des de 1995. Des de finals dels 90, les taxes de 
vacunació infantil s’han reduït substancialment i es troben entre 
les pitjors del món. 

En què es gasten, doncs, els diners que proporciona el petroli? 
L’informe de HRW ho deixava clar: en infraestructures, sovint 
amb una utilitat social qüestionable i camp abonat per a la 
corrupció. Al 2011, les infraestructures van representar un 82% 
del total dels pressupostos estatals. 

El gran símbol de la desorbitada inversió en infraestructures 
és la construcció d’una nova capital administrativa a la regió 
continental del país: Oyala. Guinea Equatorial ja té una capital, 
Malabo, i una ciutat al continent que funciona com a capital 
alternativa, Bata. Però Obiang ha decidit que, en un país de poc 
més d’un milió d’habitants, cal una tercera ciutat important. Una 
ciutat que al 2016 va engolir la meitat de la inversió pública del 
país, segons un informe de l’FMI citat per HRW.

Sostenir el robatori permanent dels recursos del país requereix 
una dosi contundent de repressió. L’índex que cada any elabora 
Reporters Sense Fronteres sobre la llibertat de premsa al món ha 
situat aquest 2018 Guinea Equatorial en la posició 171 de 180. 
En aquest context, la detenció i empresonament de Ramón Esono 
escandalitza però no sorprèn. Potser, poc a poc, els riures amagats 
que ara desperten les vinyetes de l’activista començaran a buscar 
un espai on fer-se sentir. Serà l’inici del malson d’Obiang.

 
HRW denuncia que a Guinea Equatorial hi ha nombroses zones residencials, 

com aquest barri de Malabo, que no es beneficien de cap inversió pública. 

Fotografia: HRW.

Entrevista
Com vas començar a fer crítica social en un país amb un ferri 
control autoritari?
Tot va començar a La Verdad, el diari d’un partit polític al qual em 
va dur el meu cunyat perquè caricaturitzés l’alcalde i el president. 
El més normal com a dibuixant aspirant a caricaturista crític 
amb el règim era que, al final, acabés denunciant el que vosaltres 
anomeneu “ferri control autoritari”. No m’agrada aquest control, 
ni aquí ni a la Conxinxina.

Com és la vida de qui no forma part de les elits a Guinea 
Equatorial?
Guinea Equatorial té una història que ha ajudat a emmotllar les 
ments dels seus fills i filles. O et guanyen, o guanyes: hi ha un 
context de poders molt arrelats en les tradicions. Les elits no 
existeixen com a tals, hi ha membres de clans i els seus anells 
o cercles de poder. Això vol dir que els fang manaran a Guinea 
Equatorial si no és que es produeix un miracle. I que a tothom que 
no és fang, li costa considerar-se de l’elit, per més que visqui la mar 
de bé vora el poder institucional. Si no ets d’aquesta “elit”, estàs 
fregit, en tota l’extensió que pot tenir la paraula per a una sardina.

Què fa que l’humor sigui una arma tan potent de denúncia i 
crítica social?
En el meu cas, en què caricaturitzo sempre que puc, és el fet que 
qualsevol persona, encara que no tingui estudis ni formació, pugui 
veure imatges i pixar-se de riure. És un riure que comença en 
silenci, amagat, i que si surt de l’anonimat, pren el poder social a 
l’amo i el converteix en una espècie de bufó. Per al poder, nosaltres 
som els bufons, i per això oferim la nostra bufonada. A cadascú 
ens toca veure’ns davant dels altres a través de burles, però a 
Guinea Equatorial hem començat per qui molesta de veritat.

Has passat sis mesos a la presó de Black Beach. Com són les 
condicions d’empresonament en aquest centre?
Inhumanes. Pobres. Criminals. Sempre busquen humiliar, 
pensant que així controlen. De cap manera no pot funcionar la 
reinserció, que suposadament és la missió d’aquestes clavegueres 
humanes. Ho saben, però els pesa més l’interès particular, aquell 
que dóna diners sobre la sang. I que obliga els altres a “tancar els 
ulls pel bé dels teus”. El meu cas el qualifico com a segrest d’Estat, 
màfia d’Estat.
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El teu empresonament ha alçat nombroses crítiques entre la 
comunitat internacional. Quin paper ha tingut aquesta pressió 
en la resolució del teu judici?
El mateix que va tenir el mannà bíblic per la població que se’n va 
beneficiar. Per a mi, els miracles existeixen quan vénen precedits 
d’una voluntat popular de no acceptar-ho tot com a vàlid. S’hi pot 
afegir que com a dibuixant tinc imatges que han estat donant voltes 
i que estic casat amb una dona amb passaport vermell espanyol. 
Només em surt donar les gràcies, no deixaré de reconèixer que 
he tingut suport quan pitjor m’ha anat a la vida com a dibuixant i 
activista de Guinea Equatorial.
 

Vinyeta: Ferran Martín.

Com valores el paper de la comunitat internacional en el 
manteniment durant gairebé quatre dècades del règim 
d’Obiang?
Li dono el mateix valor que es dona a les coses que tenen un futur 
que s’ha d’explicar d’una altra manera. A aquestes alçades, puc i he 
de criticar els organismes internacionals amb vehemència perquè 
han de deixar de donar suport al règim i buscar als qui el règim fa 
callar gràcies al seu suport. Però penso en alts càrrecs d’exteriors 
que han donat empenta al meu cas, i he d’agrair més que criticar. 
Ara bé, jo sóc conegut, altres no tenen tanta sort.

+informació:
www.jamonyqueso.co

Vinyeta: Darío Adanti

Marisa 
Franco 
(Estats Units)

“El que va ser absolutament crucial al 
comtat de Maricopa per vèncer al xèrif 

Arpaio va ser la gent; la mateixa gent que
 ell atacava i perseguia va ser qui es va aixecar, 

s’hi va enfrontar i el va fer fora.”

L’activista Marisa Franco acumula una llarga experiència de lluites 
en defensa dels drets de la població més vulnerabilitzada: dones, 
persones LGTB+, migrades i llatines, pobres, etc. Ha participat en 
diversos moviments per reclamar que els drets civils, econòmics, 
socials i laborals siguin garantits per al conjunt de la societat.

Franco és originària de Guadalupe, Arizona. Amb un pare que 
havia immigrat des de Mèxic als anys 60 i una mare que formava 
part de la segona generació d’una família també immigrada des del 
país veí, l’activista va créixer en un entorn format principalment 
per persones llatines. No se sentia especialment americana, sinó 
que s’identificava com a xicana. 

Ja en els seus anys d’institut va començar a involucrar-se en la 
lluita social, en el marc de la protesta contra la Proposició 187 
a Califòrnia, que pretenia retallar considerablement els drets de 
les persones immigrades indocumentades. Després de l’institut, 
va passar per la universitat i es va graduar en Sociologia i Llengua 
anglesa, amb una formació complementària en estudis xicanos. I 
va arribar el moment de deixar Arizona: al seu Estat no hi havia 
aleshores grans moviments ni organitzacions, i volia aprendre 
com treballar en espais de mobilització social. Va anar primer a 
San Francisco i després a Nova York.

L’any 2010, l’aprovació de la norma coneguda com a SB 1070 
va portar la Marisa Franco a mobilitzar-se també a Arizona, a 
casa seva. Va començar a treballar amb grups locals i, al 2013, va 
instal·lar-se de nou a l’Estat on havia crescut. Va formar part de 
l’equip que va dissenyar i llençar la campanya #Not1More, que tenia 
com a objectiu lluitar contra lleis migratòries considerades injustes.

Actualment, Franco centra els seus esforços en el projecte Mijente, 
que va contribuir a fundar. Mijente és un col·lectiu que es defineix 
com “pro-latinx, pro-black, pro-woman, pro-queer, pro-poor”. 
Participa també en la iniciativa Chinga La Migra –una gira que 
explica les històries de resistència de les persones immigrades– 
i en la campanya Gente4Abrams –que busca mobilitzar la 
comunitat llatina al voltant de la candidatura de Stacey Abrams a 
governadora de l’Estat de Geòrgia.
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Activistes de la campanya 
Gente4Abrams. Fotografia:

@antonioalarconc.
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