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El passat colonial espanyol 3 La reivindicació històrica

El ‘cas Haidar’ reobre la lluita del  
Sàhara per la seva independència

El territori africà va ser colònia espanyola fins al  
1975, quan el Marroc el va ocupar i annexionar 

La població sahrauí se sent decebuda pel poc 
suport espanyol a les demandes de llibertat

beAtriz mesA
aaiuN

L
a crisi diplomàtica oberta 
pel cas de l’activista sahra-
uí Aminatu Haidar ha tor-
nat a posar en evidència les 

especials relacions que manté Espa-
nya amb la seva excolònia, el Sàha-
ra Occidental, i amb el Marroc, el 
país que el va annexionar el 1975. 
Un conflicte territorial que des de fa 
uns anys va tornar al calaix dels pro-
blemes oblidats del món.
 L’activista Haidar i la seva recent 
vaga de fam després de ser expulsa-
da d’Aaiun, la capital del Sàhara Oc-
cidental, el 14 de novembre passat, 
per renunciar a la nacionalitat mar-
roquina, ha tret el conflicte de l’oblit 
i ha posat damunt la taula la repres-
sió i el setge als quals es veu sotmesa 
la minoria sahrauí i les difícils relaci-
ons entre dos països veïns, el Marroc 
i Espanya, que no només estan con-
demnats a entendre’s, sinó també a 
col·laborar en la lluita contra la im-
migració clandestina, el narcotràfic 
i el terrorisme. 
  
Des DeL seGLe XV // Els sahrauís miren 
a Espanya amb ulls de poble germà, 
i no com el país que va començar a 
colonitzar-los al segle XV pel fort 
interès que van mostrar els Reis Ca-
tòlics, cosa que els enfrontaria en 
múltiples ocasions amb la Corona 
de Portugal.
 Fins al 1885, els espanyols no 
van començar les expedicions a la 
zona, i van haver d’esperar fins al 

1960 per trobar l’or del Sàhara: jaci-
ments de ferro i de fosfats a la zona 
de Bu Craa, a pocs quilòmetres de 
la ciutat de Smara, aixecada pedra 
a pedra pel sultà Melainin. “Aques-
ta potser va ser una de les raons per 
les quals Franco va decidir conver-
tir el Sàhara en província espanyo-
la. La decisió es va veure també mo-
tivada per les pressions per part de 
l’ONU per a la descolonització”, as-
senyala Claudia Barona Castañeda 
en el seu llibre Hijos de la nube. 
  La marea de minerals per explo-
tar i els bancs de pesca van contri-
buir al desenvolupament de la zo-
na i van afavorir el sedentarisme 
dels nòmades. Des que aquest vast 
territori es va convertir en un niu 
de riqueses naturals, van despertar 
amb força els anhels territorials a 
Mauritània i, sobretot, al Marroc, 
que va iniciar una campanya diplo-
màtica per incorporar el Sàhara al 
regne alauita i fer fora Espanya a 
qualsevol preu. 
  
iNDePeNDèNCiA // Mentrestant, el 
Front Polisario, el moviment que 
va aglutinar el nacionalisme sahra-
uí a partir del 1973, reclamava la 
independència. Es va aixecar en ar-
mes contra la presència espanyola. 
Els independentistes temien que 
els seus germans els abandonarien 
en mans del règim de Hassan II, el 
rei del Marroc, tal com va passar dos 
anys després. 
 El Govern espanyol va començar 
a rebre fortes pressions internacio-

33Participants en la Marxa Verda, la invasió pacífica, a peu i en vehicles, amb què el Marroc va provocar l’annexió del Sàhara Occidental.
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UN Desert eNorme
J el sàhara occidental ocupa una 
extensa franja costanera entre el 
marroc i mauritània de 266.000 
quilòmetres quadrats, la gran 
majoria de desert. La part de la 
costa està controlada pel marroc, 
mentre que la interior ho està de 
forma efectiva pel Front Polisario, 
que reclama la independència de 
la zona. 

PoCA PobLACiÓ 
J en total, hi viuen unes 460.000 
persones, de les quals 300.000 són 
a la part marroquina i la resta als 
campaments de refugiats que van 
ser creats de forma provisional a 
tindouf, al desert d’Algèria, i que 
s’han mantingut fins ara com a 
poblacions estables.

reCUrsos NAtUrALs
Jel territori del sàhara occidental 
no té superfícies d’aigua 
destacables, però és ric en 
fosfats i es creu que ho pot ser en 
hidrocarburs (gas, petroli, etc.), tot 
i que no hi ha producció. també 
les seves costes acullen grans 
bancs pesquers, però el desert 
impedeix que hi hagi grans cultius 
agrícoles i fa que el menjar hagi 
de ser bàsicament importat i que 
les fonts de subsistència siguin la 
ramaderia nòmada i l’artesania.

la regió  uNa ZONa EN DiSPuTa ENTRE DOS PaïSOS

NOAH GRAÑÓFont: www.un.org i elaboració pròpia
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LA SITUACIÓ ACTUAL

Els sahrauís esperen des del 
1991 el referèndum de l’ONU

BEATRIZ MESA
AAIUN

D
es que va esclatar la guer-
ra entre el Marroc i el 
Front Polisario el 1975, la 
comunitat sahrauí que es 

va quedar sota l’ocupació viu “ame-
naçada per la repressió i la presó”, 
denuncia amb ulls enfonsats Dji-
mi El Galia, que encapçala la defen-
sa dels drets humans a l’antiga co-
lònia espanyola. “Creiem en la re-
sistència des de l’interior perquè és 
més eficaç i perquè som un poble de 
pau”, manifesta aquesta dona, que 
s’aixeca cada matí per anar a tre-
ballar encara que no tingui feina. 
Com molts altres destacats activis-
tes que són funcionaris, El Galia 
rep un sou de l’Estat marroquí, pe-
rò per la seva condició de defenso-
ra de la causa sahrauí ,“m’estic les 
vuit hores de jornada asseguda, de 
braços plegats. És així com ens cas-
tiguen”. 
 De camí cap a casa de Djimi, un 
grup de dones cobertes amb vel i 
gel·laba marroquina es creuen 
amb altres que amaguen la cara 
amb la melfa (túnica) sahrauí. Ni 
les unes ni les altres semblen con-

Espanya ha donat 
suport al pla marroquí 
d’autonomia per al 
Sàhara Occidental

El Front Polisario 
retreu a les Nacions 
Unides que no 
intervinguin a la zona

tentes. Les primeres, per la penú-
ria econòmica i perquè les van ficar 
amb calçador a Aaiun per augmen-
tar el cens de marroquins després 
de l’annexió. I les sahrauís perquè 
diuen sentir-se “envaïdes per un rè-
gim estranger”.
 La majoria de les sahrauís fan 
vida a casa, cuidant els fills i el ma-
rit, que difícilment troba una feina 
digna “pel fet de ser sahrauí”, criti-
ca el jove Abdel. Els seus germans 
van emigrar a bord d’una piragua 
fins a les Canàries. “Aquí hi ha molt 
atur. O la pesca o els minerals, on 
solen treballar els marroquins”, 
comenta aquest jove sahrauí. Se-
gons descriuen els activistes, la mi-
noria sahrauí pateix la discrimina-
ció, fins i tot els nens a les escoles, 
i l’Estat marroquí els empeny a la 
“militància pacífica”.
 
SETgE AlS ACTIVISTES // N’hi ha prou 
d’alçar la vista sobre els carrers pol-
segosos d’Aaiun, la capital del Sàha-
ra Occidental, i comprovar que el 
vast desplegament de les forces de 
l’ordre, policies i militars, que pa-
trullen especialment pels barris sen-
sibles, poblats per activistes, no és 
precisament per salvaguardar la se-
guretat al lloc, sinó per impedir els 
crits independentistes, les consig-
nes contra el Marroc, i les exhibici-
ons de banderes sahrauís… Les au-
toritats marroquines han portat a 
terme un ferri control a les ciutats 
per reprimir les manifestacions es-
pontànies dels grups de joves que 
estan disposats a agafar les armes 
“si el Polisario ens ho mana”, asse-
gura espontàniament un noi sahra-
uí universitari. “Resignació o llui-
ta”, afegeix. H 

33Uns nens juguen als campaments de refugiats sahrauís a Tindouf.

NACHO PARA

LLL

nals des que es va sumar al procés 
de descolonització de les Nacions 
Unides que, per la seva part, ha-
via emès la resolució sobre el dret 
d’autodeterminació dels pobles. 
 Espanya sempre va assegurar 
que actuaria a favor dels interes-
sos de la població sahrauí i porta-
ria a terme la celebració d’un re-
ferèndum. No obstant, se li van 
obrir diversos fronts que la van 
empènyer a buscar la sortida de 
l’abandonament: el 1975, la vida de 
Franco penjava d’un fil i Espanya 
entrava en un període de transi-
ció. I el Marroc, aprofitant la con-
juntura política espanyola, posa 
en marxa una gran pressió per a la 
recuperació del Sàhara. 

ACoSTAMEnT AlS EUA // Hassan II va 
començar a enarborar la seva con-
dició d’amic d’Occident, davant 
d’un hipotètic front soviètic amb 
l’eix Algèria-Líbia-Polisario. El que 
realment  buscava era la compla-
ença dels Estats Units, que preferi-
en un Sàhara marroquí a un estat 
sota la influència algeriana. 
 Tot això va facilitar a l’Estat 
marroquí l’estratègia propagan-
dística de la Marxa Verda del 1975. 
Hassan II es va annexionar el terri-
tori amb 350.000 civils voluntaris 
al capdavant d’aquella marxa pa-
cífica que després es va convertir 
en una guerra oberta entre el Front 
Polisario i el Marroc fins al 1991, 
quan es va declarar l’alto el foc. 
 Amb tot, Espanya segueix posse-
int el títol de sobirà, encara que no 
el d’administrador, que va quedar 
en mans de l’Estat marroquí des-
prés de la firma dels controvertits 
Acords de Madrid del 1975, que van 
posar fi a la presència espanyola a la 
zona. Una part de la població sahra-
uí va fugir a Tindouf (Algèria), una 
altra va continuar al territori per 
resistir des de l’interior. Uns i altres 
segueixen cridant l’atenció a Espa-
nya –país amb el qual encara exis-
teixen  llaços històrics i culturals– 
sobre el procés de descolonització 
encara inconclús.H

la llavor d’una 
nova intifada arrela 
davant l’actitud del 
govern del Marroc

33Amb el retorn d’Aminatu Haidar 
a l’antiga colònia espanyola arri-
ba més mà dura al territori, més 
repressió. Ja  ho va advertir el rei 
Mohammad VI, durant la comme-
moració de la Marxa Verda el 6 de 
novembre passat: “Patriota o tra-
ïdor”, però no hi ha mitges tintes. 
El règim busca impedir tota dissi-
dència que qüestioni la marroqui-
nitat del Sàhara. Per això ressor-
geix la llavor d’una intifada en la 
zona que posi de manifest la dig-
nitat d’un poble i la reivindicació 
de la seva llengua, cultura, iden-
titat i història. 

33  «Volem elegir en unes urnes si 
ens dobleguem al Marroc o si ens 
en separem”, afirma el jove Simo, 
deixeble de Haidar, de 25 anys, en 
els quals, com altres activistes, ha 
conegut la tortura.

33 Aminatu Haidar s’ha convertit 
en la “mare sahrauí”. la seva re-
cent i duríssima vaga de fam des-
prés de ser expulsada d’Aaiun, la 
capital del Sàhara occidental, el 14 
de novembre passat, per renunciar 
a la nacionalitat marroquina, s’ha 
convertit en un arrest domiciliari 
a Aaiun, segons ha denunciat ella 
mateixa als periodistes.

33 Haidar és una activista histò-
rica. Poc abans que les autoritats 
alauites retiressin el passaport 
a Haidar i l’expulsessin a les Ca-
nàries, rebia a nova York el premi 

Coratge Civil de la Fundació Train. 
Però a les seves mans hi han caigut 
molts altres reconeixements in-
ternacionals per la seva trajectò-
ria en defensa dels drets humans 
del poble sahrauí. 

33l’activista ha aconseguit que Es-
panya recuperi la memòria de més 
d’un segle de convivència amb els 
sahrauís, que esperen molt paci-
ents el sempre posposat referèn-
dum d’autodeterminació que ha 
d’organitzar l’onU. Ha tornat a la 
seva terra amb nous plans i energi-
es renovades. 

Haidar, la trajectòria d’una activista 
històrica pels drets del seu poble

33Aminetu Haidar, quan li van comunicar que podia tornar a Aaiun. 
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