
                                                                                                                

     

 

Cinfòrum: “La pesadilla de Darwin” 
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Sinopsi: Aquest documental és una mostra dels experiments generats a partir del 
procés de globalització dels països del nord respecte als del sud amb la introducció 
d’un animal depredador, la dècada dels anys 1960, al llac Victòria (repartit entre els 
països d’Uganda, Tanzània i Kenya): la perca del Nil. Aquesta espècie va aniquilar tota 
la biodiversitat del llac Tanganika i va devorar-ne totes les espècies autòctones. A més 
a més, es va consolidar un comerç d’exportació del peix als països del nord, cosa que 
va generar una situació de dependència perquè avions antics de l’URSS adquirien 
aquesta mercaderia a canvi de munició i armament, la qual cosa  va suscitar un estat 
de guerra permanent als territoris on es feien aquesta mena de transaccions.  

Indicacions pedagògiques:  

Edat recomanada: a partir de 15 anys. 

Indicat per treballar després del taller: Llaços que estrangulen 

Objectius pedagògics:  

- Conèixer l’elevada desnutrició al voltant del llac Victòria, malgrat l’enorme 
quantitat de peix venut. 

- Promoure el dret de la sobirania alimentària de tota la població mundial, com 
també el deute ecològic. 

Claus de treball per al professorat: 

- L’origen del títol es relaciona amb la teoria científica de Darwin, que es pot 
resumir en la frase: “L’evolució de les espècies depèn de l’escassetat de 
menjar. Per aquesta raó, les cries de qualsevol espècie lluitaran entre si per a 
la supervivència.” És a dir, el que coneixem per selecció natural.  



                                                                                                                

 
- Malgrat el silenci dels agents implicats en aquest afer, en una de les 

declaracions es fa evident el problema: “Han de venir carregats de països 
occidentals i europeus. La major part de la càrrega són armes importades per a 
les zones de guerra, com el Congo, Libèria, el Sudan i alguns països més. Així, 
després de portar les armes a l’Àfrica, n’han de tornar amb peix. És un guany 
extra per als amos dels avions.” 

- El mero és el peix que es comercialitza, del qual es consumeixen a l’Estat 
espanyol 150 tones setmanals: per tant, som còmplices d’aquesta paradoxa 
moral. 

Preguntes per al debat i la reflexió: 

- La introducció d’aquesta espècie ha afectat només la biodiversitat de la zona o 
ha transformat el modus vivendi de la població autòctona? 

- Qui es beneficia de les aportacions econòmiques de la UE, l’FMI i el BM? Es 
contribueix realment al desenvolupament de l’Àfrica? 

- A Tanzània hi ha dos milions de persones amb una renda per càpita de menys 
d‘un dòlar el dia, encara que el llac Victòria genera cinquanta tones de filets de 
perca del Nil diàriament. Qui són els receptors dels guanys que produeix 
aquest volum de negoci? 

 


