
Farmamundi grava un documental a la RDC 

Aquesta és la crònica que la nostra companya Laia Pibernat ens ha enviat des de Butembo, després de 
diversos dies a la República Democràtica del Congo rodant el proper documental de Farmamundi sobre 
accés a medicaments, salut i gènere a la RDC. 
 
“Hi ha qui diu que la RD del Congo és l'infern d'Àfrica, el bressol d'actes inhumans cruels, salvatges, 
immorals; el pitjor lloc al món segons l'ONU per néixer dona en l'actualitat. El passat 1 de juliol un equip 
de Farmamundi i la productora Mamma Team vam viatjar a Butembo per al rodatge d'un documental 
sobre el gènere com a condicionant a la salut.  Durant aquests dies de rodatge hem constatat aquestes 
crues realitats, històries i testimonis que trenquen l'ànima. Però al costat d'això, hem conegut també la 
iniciativa, l'activisme, la bondat, la solidaritat i la fortalesa immesurables de la societat civil que resisteix 
i es recolza per sobreviure i suportar les grans dificultats. 

 
FEPSI (Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé 
Intégrale), la contrapart local de Farmamundi al Kivu Nord des 
de fa més de 10 anys, ens ha acollit com uns membres més de 
la seva gran família.  Des del nostra arribada la seva implicació 
en el rodatge ha estat total.  Durant aquests últims dies hem 
treballat intensament per arribar a totes les entrevistes, 
escenes i testimonis que juntes hem decidit que s'han de 
mostrar.   Amb el centre d'operacions al Centre Hospitalari de 
FEPSI, hem rodat entre d’altres, activitats de sensibilització 
prenatal i  de prevenció del VIH, jornades de cribatge voluntari 
del VIH a N'duko i a Vutanda, i formacions dels líders locals 
sobre la perspectiva de gènere. 

 
La visita a ASRAMES (ONG distribuïdora de medicaments local) i les entrevistes a professionals 
farmacèutics i tècnics de farmàcia han constatat la dificultat de la població pel que fa a l'accés als 
medicaments, sobretot a causa de la dispersió de les petites comunitats i de l'elevat cost del transport. 
Parlant amb la Sabine Kasivika, experta en gènere de COTEDER (Conseil Technique pour le 
Développement rural en territoire de Beni et Lubero)) i el Paluku Kavunga, professor auxiliar d’estudis de 
gènere de la Université Officielle de Ruzenwori (Butembo), explicaven que són els marits qui gestionen, 
en la seva totalitat, els recursos de  les llars.  Així, si l'accés a la medicació i a altres recursos d’assistència 
sanitària són costosos, per a les dones que han de passar pel permís dels seus marits, ho és encara més. 
 

El diumenge vam coincidir en un camp de bàsquet amb Mista 
Poa, músic congolès de renom nascut a Butembo. Li vam 
parlar del rodatge i es va unir al projecte oferint-se a fer una 
cançó per al documental. El hit, anomenat "Femme, source 
de vie", defensa els drets de les dones, denuncia les 
discriminacions que pateixen en la seva quotidianitat i les 
agressions.  Vam tenir el plaer de treball amb les Mamas  de 
FEPSI la lletra de la cançó, que ens va portar a reaccions i 
discussions molt interessants. Vam gravar el tema en un 
estudi i vam fer l’estrenar en un programa de ràdio.  FEPSI i 

l'equip de rodatge estem molt contents amb aquesta 
col·laboració, doncs més enllà del documental, la cançó és 
una eina de comunicació molt potent a nivell local. 

 
Paisatges d'un verd aclaparador; molta humitat si el dia s'aixeca amb molta pluja, o amb espessa boira; 
terra seca i molta pols quan els dies passen sense pluja. "Butembo c'est la ville qui bouge entre la 
poussière et le but" (Butembo és la ciutat que es mou entre la pols i la voluntat)-diu tothom. Butembo és 
la ciutat del poble nande, gent treballadora, matinera, comerciant. Malgrat no ser la capital de la 
província, la gent es desplaça de Goma i Beni per venir a comprar-hi.  "Butembo dans 10 ans, avec les 
infrastructures qui manquent maintenant, avec l'électricité, l'eau, quand tout ça sera arrangé, Butembo 

Cerimònia Esther a la sala d’escolta 

Amb Mista Poa i les dones de FEPSI a 
l'emissió de ràdio 
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sera l'exemple de ville prospère du Congo" (Butembo d’aquí a deu anys, amb les infraestructures que ara 
falten, amb l’electricitat, l’aigua, quan tot això estigui solucionat, Butembo serà l’exemple de ciutat 
pròspera del Congo)- comenta el l’alcalde durant la seva entrevista. 

 
 Hem vist i escoltat històries de dones, com fan entre elles, com 
entre totes i amb les seves complicitats, forces i fortaleses 
aguanten i aixequen cada dia les famílies, els pobles.  Escoltant 
les seves històries costa sostenir la càmera; l'ànima es trenca.  
Però veient com s’acompanyen i es donen suport en les pitjors 
crisis, l'ànima es torna a fer una, tornant-se més forta del que 
era abans. Les dones aguanten tota desgràcia que els cau a 
sobre amb una solemnitat que deixa sense paraules. Els arriba 
el patir del no-res, sense voler-ho, sense tan sols poder dir res 

en les decisions que les causen. “On est pas la lors que les 
hommes décident sur la guerre, mais on y souffre toutes les 
conséquences, les pires conséquences” (No se’ns té en compte 
quan  els homes decideixen sobre la guerra, però en patim les 

pitjors conseqüències), diu la Mama Marie parlant del tema. 
 
“On veut comprendre qu’est-ce qui ce passe, pourquoi on connait toutes ces histoires de vulnérabilité, 
des aggressions et des problèmes de santé des femmes et des populations et on ne fait rien. Le 
gouvernement ne fait rien, la Monusco ne fait rien, lors qu’ils ont les moyens pour connaître et arrêter la 
barbarie, pourquoi? Pourquoi?” (Volem entendre què passa, perquè coneixem totes aquestes històries 
de vulnerabilitat, d’agressions i dels problemes de salut de les dones i de les comunitats i ningú fa res. El 
govern no fa res, la Monusco no fa res, quan tenen els mitjans per saber-ho i aturar la barbàrie, per què? 
Per què?), Mama Elise no deixa de preguntar-se. “Ça on doit le montrer dans le documentaire, c’est 
impératif que la communauté internationale connaisse la situation et réagisse, une fois par toutes” (Cal 
que el documental ho mostri, és imprescindible que la comunitat internacional conegui la situació i 
reaccioni, d’una vegada per totes). 

Només ens queden dos dies de rodatge, la sessió d'avaluació i la festa de comiat. L’equip de rodatge, el 
Pol Penas, director, l’Oscar Gómez, productor i jo mateixa Laia Pibernat, com a entrevistadora i 
coordinadora del projecte, i tot l’equip local que ha col·laborat estem molt satisfets del treball realitzat.  
Han estat dies intensos, de treball i de vivències, però està sent enriquidor per a totes les parts i 
disposem de bon material per muntar el documental amb la qualitat, el rigor i el respecte que la societat 
del Kivu Nord, i especialment, les dones tant es mereixen". 

 
A Butembo, 12 juliol 2015 

Rodatge en el centre de cribatge per a 
persones que viuen amb el VIH 
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