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Sr. Nord
...país ric (de Nord-amèrica, Europa o 
Oceania) que no vol perdre cap dels seus 
privilegis.

Sra. Sud
...país d’Àfrica, Amèrica central y del Sud 
o Sud-est asiàtic, ofegat pel deute extern 
il·legítim.

El fi ll de Sud
...nena o nen que per treballar per a 
empreses del Nord o del sud, interromp els 
seus estudis i, a vegades , la seva salut.

La fi lla de Sud
...persona d’un país empobrit que per raons 
polítiques o de supervivència,  busca una 
vida més digna al Nord.

L’Avi
...dictador, dictadora o oligarca d’un 
país empobrit amb megalomania que, 
endeutant-lo, ofega el seu futur.

El comptable
...tècnic que actua com a sicari per 
a empreses transnacionals, bancs i 
institucions fi nanceres del Nord.

La casa
...territori d’Àfrica, d’Amèrica central i del 
Sud, o del Sud-est asiàtic, amb una història 
pròpia.

El pati
...zona fèrtil del Sud aprofi tada per conrear 
en benefi ci dels països del Nord (cafè, cacau, 
cacauets, soja...). 

El pou
...riu llatí contaminat per una paperera, 
aqüífer africà enverinat pel petroli, o manglar 
asiàtic arrassat.

L’habitació
...camp de golf, ciutat de vacances, hotel de 
luxe o prostíbul, per a persones riques d’un 
país empobrit.

El garatge
...macroinfraestructura o obra de gran 
envergadura, feta al sud per (i per a) 
empreses del Nord.

Les roses
...matèria primera produïda o extreta en 
el Sud, que arriba al Nord tacada de sang 
humana.

els escenarisels escenaris

les i els protagonistesles i els protagonistes



1. Vivia la Sra. Sud en una casa senzilla 
amb la seva fi lla, el seu fi ll i l’Avi, quan va 

aparèixer el Sr. Nord. Va entrar sense 
trucar i es va insta�lar. “Bé, aquí hi 

cabem tots” va pensar la Sud.

2. L’Avi va organitzar un matrimoni 
forçat i el Nord i la Sud es van casar. 
El casament va ser de luxe encara que 
ella hagués preferit un de més senzill. 
La cerimònia va ser segons la religió 

cristiana.

3. Mentre ella treballava a casa, el 
Nord i l’Avi es dedicaven als negocis i a 
administrar els diners. “Tu no entens de 
números; no has anat mai a l’escola” li 

deia el Nord.

4. El Nord es va apropiar de la millor 
habitació de la llar. La Sud només podia 

entrar per netejar-la. 

5. Parlava la seva pròpia llengua i no va 
voler aprendre la de la Sud. “En aquesta 
casa es parla el meu idioma” i va ordenar 

que així es fes.

1.La primera COLONITZACIÓ comença 
al segle XV a Amèrica, sent el S XIX 
quan l’expansionisme pren la seva 

major intensitat (a l’Àsia i Àfrica). A 
començaments del S XX el 85% del món ja 

depèn de països europeus.

2.Amb la RELIGIÓ s’ensinistra i es 
colonitza. Les seves repercussions 

no només són religioses, ja que van 
acompanyades d’un model cultural, social 

i econòmic.

3.L’alt índex d’ANALFABETISME d’alguns 
països difi culta el seu desenvolupament. 

Les dones tenen menys accés a l’educació 
i, en cas que vagin a l’escola, no solen 

fi nalitzar els estudis.

5.La llengua no només és un mitjà 
d’expressió; també és el canal de 
comunicació d’un poble. Amb la 

colonització se substitueixen els idiomes 
autòctons per la llengua del país invasor. 

Bàsicament el castellà, el francès i l’anglès.



6. A la Sud no li agradava el tracte que 
rebia del Nord, perquè li imposava la 

seva voluntat per la força. Quan abusava 
d’ella, l’Avi mirava cap a l’altra banda. El 

Nord anava armat i a ella li feia por.

7. A mesura que el Nord anava 
engreixant, ella estava cada cop més 

prima. La seva salut se’n ressentia cada 
cop més.

8. La Sud va començar a sentir-se 
estrangera a casa seva. El Nord i l’Avi no 
només desendreçaven casa seva, sinó que 
la van fer fora de la seva habitació i li van 

posar el matalàs al passadís.

9. Ella va pensar que el millor seria 
separar-se i li va demanar que marxés de 
casa. Quan li ho va plantejar, la primera 
reacció del Nord va ser riure se’n: “Qui 

et penses que ets per fer-me fora de 
casa?”.  La segona, donar-li una bufetada.

7.El Nord s’apropia de la riquesa i de 
les MATERIES PRIMERES dels països 

empobrits.

8.La colonització trenca l’equilibri social 
i ecològic de moltes comunitats. Sovint 
ha provocat CONFLICTES ARMATS. 

Molt pobles han hagut de desplaçar-se o 
emigrar.

6.L’accés a la TECNOLOGIA en general i 
a l’armament en particular, ha estat una 

de les eines principals de dominació de la 
metròpoli.

9.La metròpoli no es talla en sufocar amb 
les armes tot intent d’independència. Les 
REBEL·LIONS han estat constants al llar 
de tota la història, però s’intensifi quen als 

segles XIX i XX.



10. La Sud es va anar envalentint: “No 
vull suportar això” va pensar. I a mesura 
que se sentia forta, li va anar plantant 
cara. El seu atreviment el va pagar amb 
una cama trencada, algunes ferides que 

no cicatritzaven i moltes llàgrimes.

11. Finalment la Sud i els seus fi lls van fer 
fora el Nord i no va tenir cap més remei 

que anar-se a viure a un altre lloc. Va 
marxar sense acomiadar-se’n, tranquil i 

amb un somriure irònic. 

12. Tanmateix no va buidar l’armari 
perquè va conservar com a segona 

residència l’habitació més fresca i amb les 
millors vistes.

13. La Sud estava contenta: “Sola puc 
sortir endavant”. I es va estirar una 

estona per descansar. Estava esgotada 
però li quedava molta feina per fer.

14. L’Avi va portar el comptable que li va 
recomanar el Nord, perquè administrés 

els diners de la família.

14.Els diners dels països del Sud solen 
dipositar-se en PARADISOS FISCALS des 
d’on operen amb impunitat els bancs i les 

empreses del Nord.

12.Es tracta d’una DESCOLONITZACIÓ 
FORMAL perquè en la majoria dels 

casos no ha anat acompanyada d’una 
independència econòmica ni política real.

11.Les colònies de l’Amèrica del Sud i 
Central S’INDEPENDITZEN abans de 

la segona guerra mundial. Els països 
asiàtics ho fan posteriorment. Els africans 
aconsegueixen la independència entre els 

50 i els 60.

10.Només a Argèlia el procés 
d’independència va arrossegar més 
d’un MILIÓ DE MORTS. La partició 

territorial de l’Índia britànica va provocar 
l’enfrontament entre hindús i musulmans, 

amb un resultat de 500.000 morts.



15. El Nord li va dir: “Em convé moure 
calers, així que et deixo la quantitat que 
vulguis”. Quan l’Avi li va preguntar si els 
interessos serien alts, li va dir que no.

16. Els va acceptar. Però els diners no van 
ser ni per a la Sud, ni per als seus fi lls, ni 
per arreglar la casa. L’Avi se’ls va gastar 

en viatges i capricis.

17. Per ordre del Nord va aparèixer a 
casa seva un camió d’on van sortir uns 

obrers que van talar tres arbres del pati, 
per a construir-hi un ampli garatge per a 
cotxes. “Ja arreglarà els comptes amb el 

Sr. Nord” li va dir el capatàs a l’Avi.

18. El Nord va pujar de cop i sense 
consultar ningú les condicions del 

préstec que li havia fet a l’Avi. Tota la 
família restà amb l’aigua al coll.  “Cada 

vegada em deus més” li recordava.

19. La Sud va voler separar-se legalment 
del Nord, però era impossible: el jutge 

només cursaria un divorci si ell fos qui ho 
proposés. El jutge i el Nord eren íntims.

16.Sovint els préstecs no són per cubrir 
les necessitats de la població, sinó per 
a mantenir la megalomania de polítics 
corruptes o per a adquirir productes de 

luxe del Nord. Per això són DEUTES 
IL·LEGÍTIMS.

17.Les empreses transnacionals 
del Nord construeixen GRANS 

INFRAESTRUCTURES en aquests 
països, creades més per als seus propis 

interessos que no pas per a oferir serveis a 
la població.

18.En els anys 70 els EUA AUGMENTEN 
UNILATERALMENT L’INTERÈS dels 

crèdits i el seu pagament es fa inviable. Els 
països endeutats tan sols poden cobrir els 
interessos. Per poder pagar els crèdits han 

de demanar altres prèstecs.

15.En els anys 70 els bancs i els governs rics 
presten diners als països empobrits a un 

INTERÈS BAIX.

19.Algunes INSTITUCIONS 
FINANCERES INTERNACIONALS 

(com el Banc Mundial o el Fons Monetari 
Internacional) obliguen als països 

empobrits a que la seva legislació defensi 
els interessos del Nord.



20. De tant en tant el Nord els feia algun 
regal. “Tinc el cor tendre” deia. I el regal 
eren millores en l’habitació que ell tenia a 

la casa.

21. El comptable del Nord va obligar 
l’Avi a que s’estrenyés el cinturó perquè 

li pogués tornar més diners. I aquest 
va suprimir la carn de la dieta a la seva 
família i va deixar de pagar els llibres 

escolars dels seus néts.

22. Com no tenien prou per viure amb 
dignitat, la fi lla de la Sud va d’haver 

d’anar a treballar a la casa del Nord per 
netejar i tenir-lo satisfet.

23. El petit hort que donava de menjar 
a la família es va haver de convertir en 

un hivernacle de roses, perquè al Nord li 
encanta regalar-les i decorar amb elles el 
centre de taula. Ara la Sud ha d’anar a 

comprar els aliments fora.

24. El fi ll de la Sud va haver de deixar 
l’escola per ajudar a la seva mare a cuidar 

l’hivernacle.

20.Els FONS D’AJUDA AL 
DESENVOLUPAMENT (la que no s’ha 
de tornar) de forma directa o indirecta 

afavoreixen la implantació d’empreses del 
Nord als països empobrits.

21.Els PLANS D’AJUST ESTRUCTURAL 
que imposen les institucions fi naceres 

internacionals obliguen a reduir la 
despesa pública. Els governs del Sud han 

de privatitzar els serveis bàsics (aigua, 
electricitat, etcètera), reduint-se la seva 

cobertura i augmentant el preu.

22.Els diners dels països empobrits viatja 
lliurement al Nord, però no ho poden fer 

els seus habitants. Els EMIGRANTS DEL 
SUD han de fer les feines més dures i, 

força sovint, en la clandestinitat.

23.L’agricultura de subsistència del Sud 
que és respectuosa amb el medi ambient 

és substituïda per MONOCULTIUS 
INSOSTENIBLES per ser exportats al 

Nord. La pagesia ha d’abandonar la terra 
i els països amb més fam han d’exportar 

aliments que no són de primera necessitat.

24.Les empreses del Nord produeixen en 
els països empobrits perquè s’estalvien 
costos. Guanyen més diners per l’estalvi 

que suposa emprar TREBALL INFANTIL 
o per la manca de condicions laborals de 

les treballadores i els treballadors.



25. La Sud dedicava la seva jornada a 
netejar l’habitació del Nord, a regar i 

cuidar les roses, i a anar a buscar aigua 
per regar-les. 

26. L’aigua del pou del pati ja no era 
potable perquè tenia fi ltracions de 

pesticides per a les roses. I la de la sèquia 
que recollia la de pluja, es reservava per a 

l’hivernacle.

27. Unes nebodes del Nord insistien 
al seu tiet perquè deixés d’abusar 
de la Sud: “Ella no et deu res”. I el 
pressionaven per a que pagués amb 

dignitat a la fi lla que treballava a casa 
seva, sanegés l’aigua del pou i permetés 
que al pati tornés l’hort enlloc de les 

roses.

28. El fi ll de la Sud junt amb amigues i 
amics d’altres cases, van començar a 

plantar cara a l’Avi. Li deien “Deixa de 
mirar-te tant al mirall i preocupa’t més 

per la teva família” perquè la seva amistat 
amb el Nord estava portant la casa a la 

ruïna.

27.Els MOVIMENTS SOCIALS DEL 
NORD reclamen relacions solidàries i 

justes entre els països rics i els empobrits. 
Proposen que el Nord cancel·li el deute 

il·legítim del Sud i reconegui el deute 
social, històric i ecològic que té amb Àsia, 

l’Àfrica i Amèrica Llatina.

26.Les empreses que en el Nord respecten 
el medi ambient traslladen al Sud els 

PROBLEMES ECOLÒGICS que generen 
(enverinament de la terra, explotació 

insostenible d’aqüífers, etcètera).

28.Els MOVIMENTS SOCIALS DEL 
SUD reclamen a les elits polítiques dels 
seus països que actuïn per als interessos 

de les comunitats, que no es deixin 
manipular pel Nord i que obrin processos 
de democratització i participació social. A 

més, exigeixen el repudi dels deutes.



29. “La Sud pateix perquè l’Avi només 
pensa en ell mateix” comentava el Nord 
als seus amics del bar. “La Sud pateix 
perquè el Nord es pensa que a casa 

nostra pot fer el que li rota” explicava 
l’avi als seus amics a la taverna. En públic 
rondinaven l’un de l’altre, però en privat 

s’entenien.

30. I conte contat, 
això no és un conte, 
i això no s’ha acabat.



Realitzat per 

http://edpac.cat

Campanya QUI DEU A QUI? 

per l’abolició del deute extern dels països 
empobrits de Llatinoamèrica, Àsia i Àfrica. 

http://quideuaqui.org

Dediquem una part dels diners • 
que enviem al Sud a projectes de 
desenvolupament comunitaridesenvolupament comunitari que lluitin 
per canviar els problemes des de l’arrel.

Fomentem aquí i al nostre • 
país d’origen la nostra cultura cultura 
tradicionaltradicional i sostenible, i no el 
consumisme occidental que es 
caracteritza per augmentar la 
diferència entre rics i pobres, i 
actua com si el planeta fos infi nit.

Associem-nos amb altres persones • 
i pressionem des d’aquípressionem des d’aquí als governs 
corruptes del Sud que només 
defensen els seus interessos a 
costa del futur del poble.

Ensenyem als habitants del Ensenyem als habitants del • 
NordNord l’estil  de vida més senzill, 
sostenible i respectuós, de 

moltes comunitats del Sud.

Participem en les accionsParticipem en les accions•  contra 
el deute extern i les institucions 
fi nanceres internacionals. 

Pressionem als governs del Nord per a • 
que les ajudes al Sud siguin donacions donacions 
enlloc de crèditsenlloc de crèdits, i no serveixin als 
interessos i empreses dels països rics.

Denunciem • els deutes que els països rics els deutes que els països rics 
tenentenen amb els empobrits: ecològicecològic (per 
l’impacte de negocis del Nord), històrichistòric (per 
l’espoliació de recursos i la colonització) i 
socialsocial (per l’empitjorament de la qualitat de 
vida provocada per les polítiques imposades).

Intentem • no entrar en la roda dels deutes, no entrar en la roda dels deutes, 
per no crear-nos aquesta dependència 
ni engreixar els benefi cisni engreixar els benefi cis de la banca.

Reunim a les nostres amigues i amics • 
per llegir aquesta història i fer un 
debat per discutirdebat per discutir el seu contingut.

Passem aquest materialPassem aquest material•  a entitats i a 
persones en paper o en format electrònic 
(http://edpac.org/docs/deute.pdf).

Informem-nos si viatgem Informem-nos si viatgem • a un país del 
Sud sobre quin és el seu deute extern, i 
quin paper està jugant el Nord en els seus 
problemes medioambientals i socials.

Iniciem o • participem en una campanya del participem en una campanya del 
0,7% i més 0,7% i més (en una empresa, ajuntament…) 
per retornar diners als països del Sud.

Obrim un compte en una • banca èticabanca ètica 
per evitar que especulin amb els nostres 
diners (como Fiare o Triodos).

si el nostre origen si el nostre origen 
està en el Sudestà en el Sud

propostes d’acciópropostes d’acció


