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¿El Sudan està 
preparat per 
dividir-se?

E
l referèndum per a la in-
dependència al sud del 
Sudan pot ser l’adob del 
qual broti un nou Estat 

o el que alimenti una altra guer- 
ra civil. Després de 22 anys de 
conflicte i més de dos milions 
de morts, els acords de pau del 
2005 van donar sis anys per sa-
ber si el sud anava cap a un rè-
gim d’autonomia en un únic Es-
tat amb el nord, o es decantava 
definitivament per la secessió. Ha 
arribat l’hora.
 Des d’avui, durant una setma-
na, els habitants del sud aniran a 
les urnes i les previsions anunci-
en que una majoria aclaparadora 
votarà per la independència del 
país. 
 ¿Assistirem a una divisió pa-
cífica com ja va passar entre Txè-
quia i Eslovàquia o serà més sem-
blant a la violenta separació iu-
goslava?
 En el millor dels casos, si el pre-
sident Omar al-Baixir i el seu Go-
vern accepten un resultat advers 
i la partició del país en dos, men-
tre al nord es radicalitzarà el rè-
gim islàmic, la incertesa sobre un 
nou Estat africà no és menor.
 Al sud tot està per construir, 
no hi ha institucions de govern, 
ni tradició, ni tan sols uns líders 
mitjanament capaços d’agluti-
nar majories i de moment tam-
poc de dirigir-les o legitimar-se al 
poder. 
 La divisió, a més, serà molt di-
fícil portar-la a terme quan enca-
ra no hi ha cap acord sobre on ubi-
car la frontera. 
 I és que una cosa tan bàsica 
com la línia de divisió entre el 
nord –majoritàriament àrab i 
musulmà– i el sud –negre africà i 
animista–, passa per la zona on es 
concentren la majoria dels pous 
de petroli, la principal font de ri-
quesa del país.

Disputes previsibles

Dibuixar aquesta frontera serà 
una font interminable de dispu-
tes abans que neixi el nou Estat, 
però no l’única.
 Si el Govern accepta la derro-
ta, com ha promès, no seria  es-
trany que les faccions del sud, àvi-
des d’assegurar-se un bon tros del 
nou pastís i que només fan front 
comú quan l’exèrcit de Khartum 
els ataca, iniciessin entre elles la 
guerra. 
 El Sudan no està preparat per 
dividir-se pacíficament, per això 
la qüestió és saber si el món ho es-
tà per recolzar el que vingui, per-
què sense el suport internacional 
i especialment dels Estats Units 
hi haurà un nou Estat, però serà 
un altre Estat fallit. H
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Cooperació Regional del Sudan del 
Sud, Deng Alor Kuol. El titular de la 
cartera equivalent a Afers Estran-
gers va descartar amenaces de ter-
roristes islàmics, però va reconèi-
xer que «sí que hi pot haver proble-
mes amb grups armats que intentin 
boicotejar el procés. No aconse-
gueixen el recolzament econòmic 
del cel; per descomptat estan finan-
çats per Khartum», apunta, en refe-
rència al govern nacional, poc amic 
de la separació del sud. 
 De fet, en la vigília de la votació, 
hi va haver almenys sis morts en 
xocs de rebels amb l’Exèrcit d’Alli-
berament del Poble del Sudan, a 
prop dels camps petrolífers de la 
frontera entre el nord i el sud del 
país. Però no hi ha res a Juba que fa-
ci pensar que s’hagi d’aigualir la 
festa que avui comença. «En lloc 
de bon any, aquí diuen feliç refe-
rèndum. Aquest és l’últim pas per 
aconseguir la pau», apunta el reve-
rend Ochalla. Així sigui. H

33 Festa independentista 8 Ciutadans del sud, en Juba, proclamant el seu suport a la secessió.

«Al sud no hi ha problemes amb 
la religió». L’autor d’aquestes pa-
raules és un musulmà sud-suda-
nès que, paradoxalment, respon al 
nom cristià de Joseph Maria. En el 
referèndum d’independència del 
Sudan del Sud d’avui votarà per la 
secessió. No en té dubtes. I l’opinió 
d’aquest membre del Fòrum Mu-
sulmà per la Separació del Sud no 
és, ni de bon tros, la minoritària en-
tre els seguidors de Mahoma resi-
dents a la part meridional d’aquest 
país.
 Davant l’explicació ràpida i in-
completa que les recurrents guer-
res civils del Sudan es deuen a la 
divisió entre el nord musulmà i 
el sud negre, cristià i animista, Jo-
seph Maria assegura que «el pro-
blema principal és racial i econò-
mic. El nord –afegeix– va importar 
l’islam per atraure l’ajuda del món 
àrab».
 És cert que el cristianisme és 
majoritari entre la població del 
sud, però avui no hi ha distinci-
ons ni tan sols religioses: tots op-
taran per la secessió, encara que 
ningú sàpiga què vindrà després. 
Bé, sí: una setmana de votacions 
–fins al 15 de gener– i una llarga es-
pera. Primer, un mínim de tres set-
manes fins que es publiquin els re-
sultats i, després, fins al 9 de juliol, 
dia acordat per a la proclamació 
d’independència en cas que gua-
nyi el sí amb més del 60% de par-
ticipació dels gairebé quatre mili-
ons de votants registrats.

En la llista negra dels EUA

El secretari general de l’Arque-
bisbat de Juba, el reverend Mar-
tin Ochalla, descarta la idea d’un 
Sudan del Sud cristià després d’una 
probable secessió i creu que es con-
tinuarà amb un estat secular, com 
fins ara. «Hi ha bones relacions 
tant amb els animistes com amb 
els musulmans. Ens ajuntem per a 
algunes celebracions, ens respec-
tem tots. Són les polítiques islàmi-
ques que vénen del nord les que ir-
riten els sud-sudanesos». Com la 
possibilitat d’aplicació de la xaria, 
la llei islàmica, en la vida civil del 
sud, un dels detonants de la segona 

guerra civil sudanesa, entre els anys 
1983 i 2005.
 Des del Fòrum Musulmà per a la 
Separació s’afanyen a dir que la xa-
ria són les normes de conducta dels 
musulmans, però que en cap cas 
s’han d’aplicar a la població que pro-
fessi un credo divers.
 Al darrere de la mesquita verda 
de Juba, capital de la regió, es por-
ta a terme tota una lliçó de convi-
vència. Un cristià conversa amb els 
seus «germans musulmans». «No hi 
ha diferències entre nosaltres», as-
segura Johnson, l’únic seguidor de 
Jesús del grup.
 Amb el Sudan a la llista negra 
dels Estats Units de països que acu-
llen al seu territori organitzacions 
terroristes i amb la promesa de l’Ad-
ministració d’Obama de treure’ls 
de la funesta nòmina si se celebra 
una consulta popular lliure i neta, 
el fantasma del terrorisme –i el seu 
vessant fanàtic religiós– plana, en-
cara que lluny, a la zona. Però la pre-
sència a les veïnes Kenya i Uganda 
del grup armat islamista Al-Xabab 
no sembla inquietar el ministre de 
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La secessió ecumènica
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El Sudan del Sud, plural en l’àmbit religiós, decideix avui si s’independitza del nord, 
on predominen els musulmans H La separació compta amb el suport de tots els credos

REFERÈNDUM PER A LA INDEPENDÈNCIA AL GEGANT AFRICÀ

EL CONFLICTE

Khartum va voler aplicar 
la llei xaria a tot el país, 
cosa que va indignar 
al sud, però la secessió 
no té base religiosa
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