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D
urant la primera meitat del

segle XVI, Songhaï va ser un

dels grans imperis africans.

Ara, a Porto Novo, pretén ser una

mostra d’allò que el poble africà

pot i sap fer per ell mateix. A la

capital de Benín, s’obren les portes

del Centre Songhaï. Per les viatge-

res, com a molt, és un allotjament a

la guia turística, una mena de

granja, però quan franqueges la

porta t’adones que és una iniciativa

molt més complexa. Si el Centre

Songhaï només fos un establiment

a Porto Novo no hagués tingut

cap interès especial, però resulta

que és gairebé una ideologia, un

corrent de construcció d’un esce-

nari diferent. És, com diuen els

seus cartells, un “sistema”. El seu

lema és prou explicatiu: “Centre

Songhaï. L’Afrique réleve la tête”

(Centre Songhaï. L’Àfrica aixeca

el cap). Aquesta iniciativa barreja

el desenvolupament sostenible

amb l’enfortiment de l’autoesti-

ma africana i l’emprenedoria in-

dustrial i comercial amb el res-

pecte dels costums i el medi

ambient. Es presenta com un sis-

tema integral d’explotació agrí-

cola i ramadera.

L’establiment de Porto Novo té

un cert caràcter d’aparador, a més

d’un sentit simbòlic, ja que va ser el

primer que va a crear l’ideòleg d’a-

questa iniciativa, el pare Godfrey

Nzamujo, que, tot i ser d’origen ni-

gerià, l’any 1985 va trobar que a

Benín hi havia unes condicions més

bones per posar en pràctica les se-

ves teories que relacionen el desen-

volupament i l’ecologia. Des d’ales-

hores, el Centre Songhaï ha anat

creixent: la seva primera seu ha

guanyat superfície i diversitat,

s’han obert d’altres explotacions al

llarg del país (a Parakou, Savalou,

Kinwedji o Natitingou) i també

s’han inaugurat centres arreu de les

fronteres benineses amb Nigèria,

Libèria, Sierra Leona o el Congo. A

més, l’èxit de la iniciativa ha fet que

nombrosos organismes internacio-

nals relacionats amb el complex de

les Nacions Unides hagin recone-

gut la seva vàlua.

Els informes de la FAO (Orga-

nització de les Nacions Unides

per a l’Alimentació i l’Agricul-

tura) diuen que, a Benín, “la inse-

guretat alimentària té una forta

relació amb la distribució des-

igual del subministrament d’ali-

ments i amb l’alta incidència de

la pobresa en un context de pu-

jada dels preus dels aliments

bàsics” i destaquen igualment la

dependència “de les importaci-

ons d’aliments d’origen animal,

que encara mostra un subminis-

trament per càpita molt limitat”.

En aquestes condicions, iniciati-

ves com les del Centre Songhaï,

amb un marcat esperit d’autosu-

ficiència, tenen un valor especial.

Les instal·lacions de Porto

Novo són un exemple de la perfec-

ció del cercle. Res no es perd, tot

s’aprofita. La piscicultura, l’agri-

cultura, la transformació d’ali-

ments o la ramaderia, tot es retro-

alimenta i tot fa millorar la resta

de les activitats. Les deixalles

dels fruiters formen una catifa de

petites fustes que manté la terra

humida; els camps es reguen amb

l’aigua de les piscines on es crien

els peixos, que han estat alimen-

tats amb cucs criats al mateix

centre; els excrements dels ra-

mats i les escorces de la nou de

palma es fermenten per generar

biogàs. Els exemples d’interrela-

ció entre els diversos sectors es

multipliquen; l’explicació del

funcionament de l’explotació es

converteix en un enorme dominó,

on la caiguda de les peces no és

un fracàs sinó l’objectiu final. En

resum, un gran sistema que per-

met una producció competitiva

generant molt pocs residus i uti-

litzant el mínim de productes

químics.

Més enllà d’aquesta imatge de

suficiència que pot tenir un efecte

sobre l’autoestima col·lectiva, el

Centre Songhaï ha demostrat que

el seu model també és viable des

del punt de vista capitalista. Els

seus beneficis es xifren al voltant

del milió de dòlars anuals, uns

guanys que es reinverteixen en el

creixement del centre i la millora

dels processos. A part de la produc-

ció, de l’activitat purament comer-

cial, aquesta iniciativa té una altra

pota fonamental que pretén incidir

en la transformació de la societat.

Així, el Centre Songhaï també és

un espai de formació i de capacita-

ció per a les agricultores locals.

D’acord amb aquest esperit d’apro-

fitament, de valorització dels sa-

bers i els productes propis i de

fugida dels elements aliens, es for-

men simultàniament dues-centes

futures agricultores a través del

programa més ampli, però, a més,

cada any, prop de tres-centes per-

sones passen pel centre per rebre

formacions puntuals.

Amb la satisfacció de l’èxit as-

solit, el Centre Songhaï s’exhibeix

i es mostra orgullós i sense com-

plexos. Aquesta seria la tercera

pota del projecte, l’efecte contagi.

Les instal·lacions de Porto Novo,

a més d’oferir allotjament per

estudiants, permeten que les visi-

tats puntuals hi pernoctin i els

dóna l’oportunitat de conèixer la

iniciativa. Cada any, prop de

5.000 persones dormen a les

seves habitacions i bona part d’e-

lles assisteixen a les explicacions

del funcionament del centre. Tot

aquest complex dóna feina di-

recta a 150 persones, però, a més,

ha estat la base de la formació de

mig miler d’explotacions agríco-

les amb el mateix esperit.

Així doncs, pel poble africà,

però també per la resta de visi-

tants, el Centre Songhaï és la mos-

tra que hi ha una Àfrica silenciosa

amb iniciativa que, discretament,

va posant en pràctica les seves

potencialitats, una Àfrica que

réleve la tête amb els seus propis

mitjans.
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presenta com un
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agrícola i ramadera
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El Centre Songhaï
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va posant en
pràctica les seves
potencialitats

Nombrosos organismes internacionals han reconegut la vàlua dels centres Songhaï
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