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Avis
Àfrica des de Catalunya als lectors d'Osona
Ben a prop nostre, geogràficament i a través de la nova immigració, però en sabem massa poca cosa, més enllà d'alguns tòpics
d'exotisme i de pobresa. Preval la imatge de desgràcies diverses:
guerres, fam, malalties. Però, la realitat africana és més complexa.
D'entrada, Àfrica és un continent molt gran i amb més de 850
milions de persones. Per això hem limitat la nostra atenció a l'Àfrica
subsahariana, a l'Àfrica negra.
La història moderna d'Àfrica és convulsa. Primer l'esclavatge i
després el colonialisme. Després de la II Guerra Mundial es produeix
l'accés de bona part dels paisos a la independència, la qual en
molts casos ha derivat en dictadures cruels i empobridores. Ara el
procés de globalització accentua les contradiccions. Tanmateix,
Àfrica és plena de vida i d'esperança. L'afropessimisme no està
justificat. El nostre entrevistat, Edmundo Sepa, ens indica algunes
de les claus de futur, d'un esdevenidor millor per als africans.
Ens acostem a l'Àfrica amb esperit positiu, per tal de tenir una

La majoria de vosaltres rebeu per primera vegada
aquesta publicació. Pretenem que us la mireu i que si
us interessa ens ho digueu, us la faríem arribar a casa
vostra.

Les Notícies de Llengua i Treball pretén ser la publicació
cultural del sindicat. És gratuita i té un tiratge de 10.000
exemplars i per tant no la podem trametre a tots els
afiliats. Per això hem decidit que amb cada número
cobrirem una unió comarcal perquè cada afiliat pugui
decidir si la vol rebre habitualment. Aquest número el
trametem a tots els afiliats corresponents a la Unió
Comarcal d'Osona, d'acord amb el vostre secretari
general, Cesc Poch.
Per tal d'indicar-nos que la voleu rebre, us preguem que
ens ho feu saber mitjançant un correu electrònic o a
través d'una carta:

visió panoràmica completa. La història, els reptes, les identitats,

la dona, la cultura, però també una selecció bibliogràfica que ens
permeti un millor coneixement. Cal destacar l'aproximació a la
realitat africana a través del còmic, de la fotografia i de l'art
tradicional i contemporani, de la mà dels mateixos artistes africans.
Disposem així d'un coneixement directe de la imatge que ells tenen
del seu entorn. Ho arrodonim amb un perfil de dos personatges,
l'escriptor i Premi Nobel VVole SoyinXa i l'activista i Premi Nobel
2004 VVangari Maathai.

Joan Guàrdia i Grau, director:
jguardiaOcatalunya.ugt.org
Anna Lliuró Serra, coordinadora:
alliuroQcatalunya.org

UGT de Catalunya
Joan Guàrdia/ Anna Lliuró
Rambla de Santa Mònica, 10
08002 Barcelona

01. Una publicació cultural
La decisió de dedicar un monogràfic a l'Àfrica forma part
la nostra voluntat d'avançar en la definició de la revista com una
publicació de caràcter cultural, que projecti les actuacions culturals
del sindicat i alhora sigui una finestra oberta a la societat, una eina
de diàleg i de reflexió, tot mantenint el seu caràcter divulgatiu i
gràfic.
La societat canvia i es planteja nous reptes, volem fer-hi la nostra
aportació i per a això comptem amb la col-laboració directa de la
UGT de les Illes Balears i de la CFDT del Llenguadoc-Rosselló.
Estem oberts a noves complicitats i continuarem ampliant el ventall
temàtic, perquè el món modern requereix entendre la pròpia societat
i entendre el món que ens envolta.

Alhora, qualsevol comentari, suggeriment o voluntat de
col-laboració seran benvinguts, perquè és a partir dels
comentaris i propostes dels companys que procurem millorar
dela revista.
Tot esperant que la revista us agradi, rebeu una salutació
ben cordial.

Joan Guàrdia i Grau

director de Les Notícies de Llengua i Treball
Àrea de Cultura
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L'Àfrica, el secret
és ala xarxa

Reflexions entorn de la presència
d'Africa en els processos de globalització
Es Rafael Crespo Ubero, membre del Centre d'Estudis Africans de Barcelona

tEls temps no respecta allò que s'ha
realitzat sense ell" (Proverbi fula)

Les imatges i dades que ens arriben de l'Àfrica, a

través dels mitjans de comunicació massius i dels informes
de les agències internacionals, solen presentar un panorama
molt negatiu, aprofundint la perspectiva afropessimista que

planteja la situació africana com un carreró sense sortida
víctima de malediccions de dimensions bíbliques, com
l'expansió de la SIDA. És aquesta una visió des de dalt, amb
pocs matisos, i que sol combinar dades estadistiques" amb
grans programes macrocontinentals de superació de les
dificultats. El darrer és el NEPAD (Nevv Partenariat for African
Developement).
0 Desemetlupament Huma de les

ps i. Dels 17.
Nacions Unides, els X
infectada per la SIDA no d
Sudan. etc. li degri

No ens estendrem en aquesta via ja que és la de
més fàcil accés des dels mitjans habituals. Intentarem
endinsar-nos per camins secundaris, ja que per les
vies principals es va massa ràpid i el que volem és
fixar-nos en els detalls i fer una mirada des de baix,
malgrat que a voltes és difícil evitar les generalitzacions. Ja va dir Sandrine Tolotti2 que a l'Àfrica el
secret està en la xarxa, resumint la gran capacitat de
les dones i els homes africans de construir xarxes de
relació social interconnectades a nivell local, regional,
estatal, transnacional i trans-continental. Una de les

raons d'aquest dinamisme es troba en el manteniment
d'una dimensió comunitària de la persona, que no
exclou la iniciativa individual i el trencament amb
l'ordre establert. Els grans canvis socials a l'Àfrica
han sorgit o s'expliquen com a iniciatives personals.
Un altre signe de la importància de l'adscripció
col-lectiva és el fet que en moltes llengúes africanes
la paraula orfe no existeix, perquè s'entén que un
infant que hagi perdut els seus pares biològics serà
criat pels adults (oncles, avis....) del grup on va
néixer. En la mateixa línia, es podria exposar que en
alguns idiomes africans el terme "pobre" es refereix
a aquella persona que no té possessions materials
però que a més està sol, no té a ningú, perquè el fet
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de no tenir possessions materials no és raó única de
pobresa, si hom forma part de xarxes relacionals no
mor de fam. Els exemples són múltiples: els grups
d'estalvi popular, el grau d'associacionismes etc. En
temps de globalització, on la interconnexió a través
de xarxes tecnològiques és una de les seves característiques, no deixa de sorprendre a l'observador
exterior i eurocèntric la manera com s'adapten les
societats africanes als reptes de la globalització, fins
i tot als nous mitjans de comunicació, la telefonia

mòbil i la internet:

Si ens centrem en un altre dels signes de
la globalització com és el de la societat del coneixement ens trobem que la major riquesa d'Àfrica són
les persones, més enllà de les riqueses minerals o la
seva capacitat agrícola, ramadera i piscícola. Des de
l'antropologia i la història solen caracteritzar les
societats africanes d'inclusives, són societats que es

distingeixen per generar "riquesa en gent" (en clar
contrast amb la "riquesa material" de les formacions

socials europees)

Evidentment, aquesta connexió no sempre
s'ha manifestat a l'àmbit governamental. Malgrat els
projectes d'unió africana, la divisió i els interessos
estatals han predominat sobre les prioritats de la

2. Rev. Croissance n' 380, Octubre
1995, pp. 32-41
3. A Catalunya el coltectiu d'immigrats
extrucomunitaris que presenta un dinamisme associatiu més important és el
subsabarià.
4. L'èxit de la telefonia mòbil i els
cihercatès a l'Àfrica no ha d'estranyar
quan pensem que són socielats amb un
alt grau de mobilitat i on les connexions
fixes (amb (ils) són escasses o imsuficients per la demanda de la població.
5. Aquesta reflexió va ser cxpresada per
Ramon Sarro. Unversitat de Lisboa. a

"Ciudadania i Democratización. Hacia
una comprensión antropológica de la
comunidad política afticana": text fotocopiat, 1999,

al marge de la segona globalització. Però, la diàspora
africana desmenteix força aquesta visió. Segons el
Banc Mundial, el conjunt del continent africà ha
perdut entre 1960 i 1987 un 30 7a del personal altament
qualificat. Demano al lector que pensi què passaria
a Catalunya si en uns quants anys un terç dels seus
tècnics marxés fora del Principat. Els artistes africans
formen part de les avantguardes culturals, potser els
músics són els més coneguts, però també és bo
6. També anomenada economia
conèixer que un dels nostres pintors més coneguts,
submerzida, encara que aquesta
Miquel Barceló necessita d'Àfrica per evolucionar,
referència no és vàlida a l'Àltica.
com ja els va passar a Picasso, Matisse o Rlee, o que perquè és el sector que ocupa a més
persones i de cap manera es pot
la literatura en portuguès té en els autors africans una anomenar submergida.
font de revitalització amb Lobo Antunés o Mia Couto.

població que, de fet, ja aplica una dimensió continental
com el dinamisme econòmic detectat a l'economia
no registrada,í que genera connexions transnacionals.
Darrerament sembla que hi ha accions puntuals que
mostren una major sintonia entre els estats africans,
com el front comú dels estats africans amb Brasil, la
Xina i l'Índia en la darrera cimera de l'OMC a Cancun.
Un altre dels elements característics del continent és
la mobilitat, com deia Sergio Ricca" "l'Àfrica és un
continent en continu moviment". Per a les societats
africanes les migracions són part de la realitat humana,
conserven un component nòmada. Les migracions
són a les tradicions orals. Per alguns pobles, el fet de
migrar forma part del procés de formació d'una persona, és com un ritu del pas de jove a adult, perquè
el que no viatja no coneix. El jove quan torna, després

Crec que l'Àfrica segueix mantenint per a
Occident molts dels trets que la van identificar amb

de superar les dificultats, és un home amb noves

el continent del Cor de les Tenebres, però no hem

experiències i coneixements.

d'oblidar que de qui parla l'obra de Josep Conrad no
és dels africans sinó dels europeus, això vol dir que
Les migracions ens porten a l'últim punt
per a conèixer una mica més les societats africanes
de l'article, el que fa referència al paper d'Àfrica en
cal que deixin d'ésser el mirall en el qual es reflecteix
la construcció de l'anomenada globalització. Els
Occident. És fonamental deixar que l'Àfrica pugui
pobles africans en van ser protagonistes forçats, a
expressar-se per ella mateixa i escoltar el que ens
causa del tràfic negrer de la primera globalització, la
que va representar el naixement del sistema capitalista diu, amb la Ruma, en manding, la paraula per
el segle XV. Avui, l'Àfrica sembla situar-se una mica
excel-lència, aquella que no menteix ni tergiversa)
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7. Economista egipci autor de
Miarations Internationats en Africa,

Paris. L'IHarmattan. 1990.

8. Llegiu Miquel Barceló. Carners
d'àfrique, ed. Le Gallimard. Paris
2003. No deixa de ser significatiu que
les experiències africanes d'un pintor
del Paisos Catalans s'hagin de publicar
en francès, quan originalment havien
estat escrites majoritàriament en català
9. Ferran Iniesta, A una, Historia del
Africa Negra, Ed. Bellaterra,
Barcelona l998)a.

de l'orientalisme a l'occidentalisme
,

Amb frequència, s'interpreta la història d'Àfrica amb una visió excessivament eurocèntrica, com si
abans de la conquesta no existís res. Això, òbviament, és erroni i convé fer almenys un apunt de la

situació dels pobles africans. A partir de 1880, en elmoment en què l'Àfrica negra es converteix

en objecte de cobejança de les grans potències d'Europa, les seves ara, gla)
sumides en una llarga fase de decadència.
Les arrels són molt diverses: el tràfic de negres per part de turcs i europeus, des del segle XVI
especialment, que seria el factor principal del declivi africà, l'expansió del comerç europeu, a partir del
segle XV, a costa dels focus civilitzadors dAràbia, Pèrsia i Egipte. A aquestes dues raons, de caràcter
exogen al continent, se n'hiha de sumar una d'endògena: els moviments bèl-lics interns, mal coneguts,
però d'importància cultural evident.

H

01 L'Africa tradicional

en consells dels caps de família, que elegeixen tenien un gran desenvolupament mercantil i
al seu torn els delegats per a l'Assemblea dels comerciaven amb els pobles orientals
Ancians.
d'Àfrica: els svvahilis que, alhora, comerciaven
Les cultures autòctones negreafricanes amb altres pobles de l'Orient: hindús, perses,
frequentment molt complexes- apareixen
La hisenda estatal se sosté amb el
àrabs, etc.
lligades generalment a cultes de tipus animista corresponent sistema fiscal, que tendeix a
(basats en la creença de l'acció voluntària
concretar-se en la recol-lecció d'una part dels
d'éssers orgànics i inorgànics, fins i tot de
fruits i en la propietat dels productes del
03 L'Imperialisme occidental
fenòmens de la natura, que es consideren
subsòl. A banda dels costums religiosos i les
moguts per una ànima antropomòrfica). En
institucions polítiques i socials, les normes
ocasions, l'animisme es concreta en un tòtem, jurídiques constitueixen un dels elements
El tràfic de negres durant els segles XV a
animal sagrat del qual creuen que depèn la
fonamentals de l'estructura d'una societat. El
XVIII ha estat la major exterminació humana
vida de la comunitat. Aquestes formes, antedret africà està impregnat d'elements religio(entre 12 i 15 milions) del principi de l'era
sos: el sobirà és també, la majoria de vegades, "eivilitzadora". L'Àfrica subsahariana va
riors a la penetració estrangera, no exclouen,
el summe sacerdot, i les famílies són associa- veure els seus recursos humans (la mitjana
no obstant això, la subsistència de diferents
cions rituals. D'aquí es dedueixen
d'edat de 21 anys) dilapidats i portats a un
creences entre les quals destaca la del déu
consequències importants per a la concepció
món desconegut (Amèrica) per fer treballs
únic, creador del món (entre tribus bantus,
del dret de propietat de la terra: les terres
forçats.
Rihuyus i de Gabon). Samuel Johnson, en la
pertanyents a la família africana gaudeixen
seva History of the vorubas, assenyala que
A partir del segle XIX la major
d'una inalienabilitat perpètua i són indivisiel seu déu és "el senyor del cel". Creuen en
part del continent va passar a incorporar-se
bles.
l'altre món, i d'aquí és d'on deriva el culte
al flux de la història global en només tres
als morts i la seva fe en un judici final.
En general, la forma d'agrupació
social sol ser tribal, caracteritzada per un
hàbitat concentrat dins la seva limitació -el
poblat- i per l'origen familiar de la mateixa
concentració. L'activitat econòmica es distingeix, perquè es tracta d'un sistema orientat a
la subsistència i per la seva base eminentment
primària. Són, generalment, pobles agrícoles,
però desconeixedors de l'utillatge -fora de
l'aixada- i de qualsevol tipus d'adob, natural

La gran font de riquesa per als europeus va ser

l'explotació de minerals: diamants a Sud-àfrica, or a
Rodèsia (ara Zimbabvve) i Ghana, estany a Nigèria... En
qualsevol cas, aquests governs colonials es van
limitar a exercir les seves funcions al menor cost
possible: mantenir l'ordre, recaptar impostos,

o no. Això dificulta la sedentarització i dóna obligar
lloc a la típica agricultura itinerant, seminòmada, característica d'àmplies zones de la
sabana africana. En altres tribus predomina
l'activitat ramadera, sobretot bovina.

L'organització política sol ser
monàrquica, amb freqiència hereditària, i en
qualsevol cas, sagrada. S'envolta d'una administració rudimentària, però no sols central,
sinó provincial quan la grandària de l'Estat
ho requereix. Els membres d'aquesta administració es troben lligats a la direcció per
mitjà de relacions i, fins i tot, cerimònies
similars a les del feudalisme europeu. En
l'actualitat, no obstant això, una sèrie
d'estudiosos i historiadors africans entestats
en la tasca d'exhumar la història d'Àfrica
afirmen l'existència d'una organització democràtica del poder polític en les societats
africanes. "Abans de l'arribada dels europeus
-declara Renyatta- els Rifuyus tenien un
règim democràtic, encara que en un principi
van tenir un sistema monàrquic." I Ojite
assegura: "És tan profundament democràtic
el sistema polític al llarg de tot Àfrica, que
ningú no sent la seva llibertat oprimida".
Ambdós autors fan referència, per recolzar
les seves tesis, a l'organització dels poblats
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al treball i administrar la llei

generacions. El 1879, el 9095 del territori
encara estava governat per africans. El moment històric de la invasió abasta el període
Migracions àrabs, molt reduides, van coque va de la Conferència de Berlín, pel remençar a arribar a les costes orientals d'Àfrica partiment de les àrees d'influència comercial
(des de la banya d'Etiòpia cap al sud), de
(1884-85), fins a la Segona Guerra Mundial
vegades per motius religiosos i d'altres per
(1939-45), moment que estableix les bases
raons polítiques, ja en els segles IV i V.
de l'alliberament africà. Durant aquesta època,
el continent ha viscut exploracions i explotaUn príncep d'Oman, que va arribar
cions econòmiques. La gran font de riquesa
a Zanzíbar amb alguns seguidors, fugitius de
per als europeus va ser l'explotació de minela Meca, va fundar Mogadiscio. Molts anys
rals: diamants a Sud-àfrica, or a Rodèsia (ara
després, un grup de vençuts en una rebel-lió
a Basra es va transformar en pirates amb base Zimbabvve) i Ghana, estany a Nigèria... En
qualsevol cas, aquests governs colonials es
a Socotra. L'any 920 un grup d'omanís va
van limitar a exercir les seves funcions al
conquerir Mogadiscio i va obligar els seus
menor cost possible: mantenir l'ordre, recaptar
fundadors a transformar-se en caravaners a
impostos, obligar al treball i administrar la
l'interior. La influència d'aquests prínceps o
nobles àrabs va donar origen a noves cultures, llei.
barreges entre negres i àrabs, però, no sols a
Sense la història, no es comprèn el
les costes orientals, sinó també a l'Àfrica del
present. La cara del continent africà avui ha
nord i subsahariana, i és d'aquesta manera
estat dissenyada des de fa segles. Un mea
que apareixen els iorubas, els haussas, els
culpa a aquest continent depèn de la consibos... Totes aquestes tribus o regnes (Ralonciència eticomoral, intel-lectual, si existís,
dels que es neguen a reconèixer-ho.
80, Mbundu, Matamba, Ruba, Ndongo...)

02 La influència oriental

diaca ci a Catalunya:

Afrosubsaharians o afrocatalans2
La Edmundo Sepa Bonaba. Sociòleg, president d'ETANE i vicepresident de la Fundació Global Red

Fotos. Antoni Suqué

Confesso el meu assentiment inicial, quan en els anys noranta del ja segle passat,
mm
"
sentia amb frequència el que podríem definir com el repertori d'al-legacions per
part catalana per justificar els motius per què està costant tant l'acceptació i la
incorporació plenes del col-lectiu negreafricà en la seva societat
Però, a mesura que vaig anar aproiundint
en la història del que he definit com de les
relacions entre Catalunya i Àfrica subsahariana o entre catalans i negreafricans, vaig
anar descobrint la falsedat i inconsistència
de dos arguments que, al meu parer, esquivaven la vertadera questió de fons respecte a
les causes reals i el discurs teòric d'unes
relacions que s'inicien el segle X amb la
implicació catalana en el comerç de l'or africà,
connecta amb el tràfic negrer entre els segles
XV i XIX i es prolonga amb la colonització
i postcolonització, en un procés ininterromput,
fins a l'actual fenomen de la immigració
descontrolada i del qual naixeria un sistema

de relacions gens diferent del practicat per la
resta de paisos o societats europees. No es
tracta, dones, d'un problema d'absència o falta
de tradició relacional, sinó del canvi d'unes
relacions en què els negres i les negres han
passat des de la condició de marginats estructurals, amb l'època esclavista com a punt de
referència primigeni, i el seu rol i destí en les
societats europees predeterminats en origen,
a l'actual en què aquest grup de persones
arriba lliurement, és a dir, de forma descontrolada i imprevista, aspira a l'equiparació
dels seus drets i deures com la resta de la
ciutadania, en coherència amb els principis
de l'Estat social, democràtic i de dret.

mu

D.T. Niane.- Historia General de Àfrica. Vol. IV.
Africa entre los siglos XII y XVI. P. 672. Ed.

Tecnos/UNESCO. Madrid.

01 L'Estat de la questió AVUI

02 Perspectives FUTURES:
Or STS Dues tes

Segurament el col-lectiu negreafricà és el que
Opino que ja no es tracta d'entretenir-se en
millor encarna la figura grega de Sísif, pel
d'aquest col-lectiu, en la pedagogia de la seu constant tornar a començar. Una dinàmica questions com els nostres orígens respectius,
la causa de la nostra arribada a la desesperada,
que reflecteix tant la seva falta de pràctica
solidaritat i la interculturalitat: ho vam fer
ni de la nostra capacitat o incapacitat per
en la participació dels afers públics, com la
absolutament convençuts que podríem conintegrar-nos millor o pitjor en la societat
seva vulnerabilitat i incapacitat per crear un
tribuir a canviar la percepció negativa que es
catalana, sinó d'assumir la nostra presència
grup homogeni i compacte susceptible de fer
tenia de nosaltres: i amb aquesta convicció,
front comú en la defensa dels seus interessos com una realitat irreversible i que els nostres
vam manifestar la nostra total disponibilitat
problemes o dificultats d'adaptació, integració
a estar presents i aportar les nostres reflexions i d'una presència més influent en la societat
i normalització en la societat catalana, han
catalana: en un context en què la interacció
als fòrums on es debatia el futur de la Catade ser tractats en el context global de la
grupal es caracteritza pel corporativisme i la
lunya del segle XXI. Però, han passat més
política social de la societat multicultural i
de deu anys i hom té la sensació d'haver estat competència. Aquest és un detall que, al meu
complexa en què s'ha convertit la catalana.
parer, no ha estat encara percebut ni valorat
simples objectes de manipulació i comparses
Dit en altres paraules, no es tracta
d'una pantomima que, en el fons, només volia prou pel col-lectiu negreafricà.
canviar l'aparença deixant intacte el fons, al
ja de continuar atrinxerant-nos en aquestes
més pur estil De Gaulle en les seves relacions Si hagués de fer un diagnòstic
posicions estèrils d'abordar la immigració
amb les seves excolònies africanes.
negreafricana com una cosa diferent i digne
dell d NN dd ir par Da i Pl DE i ll
de tractament especial respecte de la resta de
Si hagués de fer un diagnòstic sobre col-lectiu negreafricà, aquest
la immigració —els nouvinguts. No. Sinó de
l'estat actual del col-lectiu negreafricà, aquest
no podria ser altre que el
no podria ser altre que el d'una sensació
DA P Ra a per ea Pr gra ra aires veure aquesta immigració com una cosa que
forma part ja de l'estructura social de Catad'orfandat, fruit del seu abandonament, amb
lunya i procurar el seu encaix social, en el
l'excepció de gambians, malinesos i senegamarc del conjunt de les polítiques governalesos, per part dels seus governants, d'una
mentals de discriminació positiva en favor
banda, i per la falta d'un lideratge fort i comdels grups socials més vulnerables i menys
promès amb la causa dels seus compatriotes,
afavorits del sistema, o sigui, com a catalans.
d'altra. Una orfandat de la qual deriva el
Això seria molt més fàcil si en lloc de parlar
munt d'associacions i iniciatives inconnexes
d'afrosubsaharians parléssim d'afrocatalans,
i descoordinades entre els seus promotors:
és a dir, catalans d'origen africà, entre els
circumstància que comporta que, per molt
quals hi ha nouvinguts. arrelats i nascuts a
interessants que siguin, en molts casos, aquesCatalunya. Aquest és el quid de la questiós
tes acabin essent efímeres.
Quan a començament dels anys noranta vam
decidir implicar-nos, un grapat de membres
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Joan Manuel Cabezas López, doctor en Antropologia Social

La religió, en el sentit literal del terme, és la capacitat col-lectiva de cohesionar (re ligare) el
cos social. Els déus són els pobles pensats simbòlicament, una expressió figurada de la societat. I què és
una ètnia: un grup humà que es considera a ell mateix com a diferent i que té la voluntat de continuar
essent-ho. En aquest sentit, tan ètnia és un manding o un zulu com un català O un portuguès. Considerarnos a nosaltres com a ètnics és un primer pas per acabar amb prejudicis i complexos de superioritat cultural...
Al'Àfricanegra, la varietat religiosa i ètnica, així com les seves múltiples combinacions,
són d'una riquesa colpidora. Així, en tot el
sud d'Àfrica domina el cristianisme, excepció
feta d'alguns musulmans de la República
Sud-africana, i de nombrosos pagans" de
Moçambic i de Zimbabvve. Però, la dada que
s'ha de retenir és que en una població suburbial d'un milió d'habitants, Sovveto, existeixen
més de 600 esglésies, cadascuna d'elles expressió d'un enquadrament teologicopolític.
O que la majoria de persones que participen
activament en els processos d'integració
comunitària en pobles de Zàmbia estan enquadrats en esglésies africanes indígenes.
La complexitat etnoreligiosa africana,
sorgida dels innumerables intercanvis i fluxos
de comunicació esdevinguts dins del continent, explica que trobem molts casos de
fusions de creences. Hi ha nombrosos exemples de reacomodament/fusió entre l'islam i
l'animisme: entre els joo/a del sud del Senegal
els genis musulmans s'assimilen als 'fetitxes"
(boefin) animistes. Les prohibicions de con-

sum de porc es vinculen a la prohibició de
menjar l'animal totèmic: a l'Àfrica oriental,
per exemple, els musulmans no només tenen
prohibit menjar carn de porc, sinó també
d'elefant, rinoceront i hipopòtam. No resulta
estrany que els imams negreafricans oficiin
en santuaris fetitxistes, ni que al s. XVI
l'emperador del potent Imperi Sonrhai (a
l'actual Mali) fos oficialment musulmà, però

continués amb els rituals "animistes" per no
perdre legitimitat.
De fet, a hores d'ara, molts musulmans
de l'Àfrica occidental participen en festes
dutes a terme als boscos sagrats, i la confraria
Layen de Joff (Senegal) celebra rituals de

possessió que duren vuit o deu hores. A
Benin, les festes dels bariba "animistes' solen
coincidir amb les festivitats musulmanes. Els
ioruba musulmans creuen en els seus orisha
tradicionals sense que suposi cap contradicció.
Però, encara hi ha més: les mesquites
més antigues de Tanzània i Rènia tenen un
minaret amb forma fàl-lica (fecunditat). A

Tanzània, els xeifhis participen en les danses
de possessió, a l'igual que a Etiòpia. Al nord
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d'Àfrica, les confraries musulmanes dels
negremagribins (gnàúva al Marroc, d'ivan a
Algèria) realitzen danses de possessió (bori).
Per tant, nombroses ètnies negreafricanes
han integrat rituals africans dins del seu
corpus cultural, doncs la seva mateixa estructuració plural els hi ho permet.

de Tanzània trobem una ciutat multiètnica.
Mto VVa Mbu, els habitants de la qual es
consideren a ells mateixos com a smahili (és
a dir, musulmans) per a diferenciar-se de les
ètnies del voltant. De forma similar, els ba Mbum (Camerun) han adoptat l'islamisme per
diferenciar-se dels pobles animistes del voltant

La religió també és una potencial matriu

(p.ex: dels bassa) i reafirmar llur identitat.

d'identificació social: els bàmmana (Àfrica

Però, la correspondència ètnia / religió no és,
ni de bon tros, unívoca, i hi ha força ètnies
negreafricanes que tenen diverses religions:
entre els mao d'Etiòpia trobem cristians or-

occidental) prenen l'animisme com a eix
identitari i, en canvi, els smaAili es recolzen
en l'islam com a signe de distinció: a l'oest

todoxos i musulmans. Entre els peul de
l'Àfrica occidental hi ha musulmans i animistes. Entre els ioruba de Nigèria hi ha cristians
protestants, catòlics, musulmans i alguns
animistes. Les religions han esdevingut, sovint, els marcs d'integració intercultural dins
d'un territori comú. Un cas paradigmàtic és
l'ofert pels col-lectius marfa del delta interior
del Níger, ja que la matriu territorial comuna
va servir d'espai d'interacció social i va
sedimentar la unitat múltiple d'aquesta ètnia.
L'estructuració politicosocial maria, primigèniament lligada a la submissió política a
l'Imperi de Mali, emprà més tard com a eix
de llur capital simbòlic l'adhesió a l'umma
musulmana. Esdevé maria aquell qui, dins
del delta, es converteix a l'islam. Aquest
mecanisme cultural ha acabat per donar una
ètnia plural que exemplifica a la perfecció la
diversitat present a l'Àfrica negra: l'estrat

L'extensió de l'islam i del cristianisme s'ha
articulat harmoniosament amb les creences
tradicionalns
més antic seria el format pels xono islamitzats
al llarg dels segles XIII-XIV, al qual seguirien
els soninté (alguns fusionats amb peul i

aglutinació intercomunitària específica. Tot
i amb això, elements culturals tradicionals
(els rituals d'iniciació i els funeraris, les

berbers) arribats a la zona en successives

màscares, etc.) continuen aportant la base, la

migracions i, finalment, els bra i els bàmmana, els quals acceptaren adoptar un vernís
islàmic en els seus capitals simbòlics animistes i integrar-se dins de l'etnònim englobant
marha. L'adopció de la religió islàmica també
implica la gènesi diferenciada de la comunitat
ètnica zara (sud-oest de Burltina Faso). Llur
capital simbòlic és idèntic al del complex
etnosocial conegut com a Bobo-Madaré, però
l'adopció de la fe islàmica determina una

El principi de no-contradicció identitària
i la gran plasticitat de les cultures negreafricanes explica que l'extensió de l'islam i del
cristianisme per àmplies zones d'Àfrica s'hagi
articulat harmoniosament amb les creences
tradicionals preexistents, les quals encara
continuen essent l'humus que avitualla les
identificacions ètniques i les percepcions
religioses dels pobles africans,

matriu, del "ciment social" dels zara.

Òmic africà

El còmic o historieta gràfica ens acosta d'una manera directa a una manera de veure la realitat.
Sobretot si ho fem de la mà dels mateixos africans. Agraim a l'Associació Cultural transLit que ens hag
facilitat aquests còmics
Presentem algunes mostres de còmics fets per africans. En general,
el còmic es caracteritza pel valor de les imatges i pel llenguatge col-loquial.
Entenem que en el cas de l'Àfrica l'ús del còmic té un valor particular,
precisament per la importància de la seva forta i rica tradició oral. Alguns
dels autors que presentem viuen habitualment lluny d'Àfrica, però sovint
mantenen forts lligams amb el seu país, d'acord amb la forta tradició
comunitària de les societats africanes, les quals tot sovint tenen força
interioritzat el valor del viatge com a font d'experiència.

1. Tayo Fatunla
tavola da Tayo Tho The Years, 2000
2. Jo Palmer Aldigo
Quelque part dans la rue, 2001

3. Tembo Xash
Turbo Ring, 2000
4. Pat Masioni
Le fugitif, inedito, 1999
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1. Zapiro
publicat a Sovvetan, 2000

3. Justin VVells
Heart to Heart, Storyteller Group, 1994

4.

2. Carlos Carvalho
99th Sharp Street / The River of Our Dreams, Storyteller Group, 1990
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Tribunacatalana.org-(S.I.C
Servei d'Informació Català) vol
ésser la continuació, adaptada
a les noves tecnologies i al segle
XXI, de la publicació clandestina "Avui.sic", que en els anys
difícils per a la nació catalana,
VENC e al aneu ial tES
oberts. Aquest diari digital és
continuació i complement del
projecte d'anàlisi i difusió del
catalanisme inaugurat l'any

1988 amb la revista DEBAT
NACIONALISTA. Uns anys més
tard, l'any 1998, l'aparició de la
plataforma de debat del pensaale ic IE MO) clave ei IIa)
va consolidar aquella iniciativa. l ara, el juny de 2004 es
crea l'Associació Tribuna Catalana que rellença aquesta publicació digital amb voluntat de
lideratge en el camp de la premsa digital.

Edmundo Sepa,
Joan Guàrdia
Fotos: Francesc Gras

Neix a Rileho, a la illa de Biolco (Guinea Equatorial). Arriba l'any 1968, com a estudiant, a l'Estat
espanyol, i
. Sociòleg. Autor delllibre Els negres catalans. La immigració
africana a Catalunya (1994), Ha publicat diversos articles i treballs sobre la problemàtica africana i el
futur del continent. President d'ETANE, entitat dedicada a difondre el coneixement sobre l'Àfrica, en
particular en el món de l'ensenyament. Responsable de l'exposició Dictadures i dictadors a l'Àfrica

negra. Representant a l'Estat espanyol del Groupe d'Etudes et Recherche sur la Démocracie et le
Déeveloppement Economique et Social en Afrique" amb seu a Cotonú (Benin). Membre actiu del Fòrum
Social Africà. Promou la creació a Catalunya d'una Casa d'Àfrica, com a espai permanent de difusió i
promoció de la cultura i la realitat africanes.
Àfrica subsahariana, Àfrica negra. Es
pot definir una situació general per a un
territori tan ampli2 Sí, efectivament. En primer lloc podem parlar de la cosmogonia
africana: un sistema de relacions socials, de
pràctiques religioses, enteses com les pràctiques tradicionals, més que no pas les religions
imposades, i les formes de reconcilliació

prevenció i resolució de conflictes. Estaríem
parlant d'un conjunt d'elements que permeten
parlar d'una identitat africana, d'allò que tenim
en comú els africans, perquè en sorgeix una
manera d'entendre la vida, de relacionar-nos,
i de moure'ns pel món.
Els africans tenen la percepció de compartir una visió de la vida2 Conscientment
pot ser que no, però inconscientment sí. Llevat
de Guinea Equatorial he tingut l'oportunitat
de viatjar a diferents paisos, a Nigèria, a Mali,

a Uganda: hi he trobat molts elements comuns
que m'han cridat molt l'atenció, com per

exemple la cultura de l'acollida. A diferents
paisos m'he trobat que dones ja grans em deien
"fill meu, pensa que allà on vagis per a nosaltres seràs com un fill i sempre et tindrem
present en els nostres precs".
Quins són els principals reptes2 En primer lloc, més que parlar d'un repte, parlaria
de la necessitat urgent que l'Àfrica en conjunt
aposti seriosament per la seva gent, pel seu
capital humà en tant que principal actiu per a
abordar amb garanties el seu propi desenvolupament econòmic, polític i cultural. A partir
d'aquí es pot parlar d'altres temes com la
sobirania política. Som de veritat independents
els paisos africans2 Tenim al damunt la llosa
del pacte colonial que explica bona part dels
problemes que avui arrossega l'Àfrica. És un
compromís que les metròpolis van imposar
als dirigents polítics africans: havien de respectar tots els privilegis i les propietats que
les potències havien adquirit a l'època colonial.
Alhora, un europeu podia anar a un país africà
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i actuar sense cap tipus de restricció. Crec
que la Unió Africana, l'organització que
aplega els diferents paisos, hauria de prioritzar
l'abolició del pacte colonial. És un pacte que
continua vigent i que explica, per exemple,
la forta influència francesa en les seves excolònies. Un altre repte important per a
l'Àfrica és sense cap mena de dubte, la re-

construcció i enfortiment de la seva societat
civil i dotar-la de la capacitat d'influir en les
decisions dels governs. A la pràctica això
significa aprofundir en la seva democratització. Cal una revitalització de les dimensions
política, econòmica i cultural de les societats
africanes, és a dir, un rearmament ideològic
del continent. Un esperit panafricanista és
tan important com l'esperit paneuropeista.
Encara que malauradament quan un o una
africana dóna un enfocament panafricanista
a les seves accions i mostra estima per la
seva cultura o les seves arrels africanes tot
sovint és qualificat de radical o extremista.
L'Àfrica també pateix molt els efectes
negatius de l'actual sistema de relacions
internacionals, en particular pel que fa a la
divisió internacional del treball i per la seva
manca de presència als veritables indrets on
es prenen les decisions sobre el seu futur i el
del conjunt de la humanitat.
Pel que fa a Europa, és molt important
liquidar l'anomenat discurs afropessimista.

blemes quotidians més immediats com la
sida, la pobresa, la malària i la desertització.
eUna altra Àfrica és possible", procla-

ma el Fòrum Social Africà. Com afecta
al'Àfrica el procés de globalització i quines poden ser les respostes2 Ara per
ara la globalització resulta negativa per a
l'Àfrica. Durant la dècada dels 90, després
de la caiguda del Mur de Berlín, han augmentat molt els conflictes armats i, en nom del
lliure comerç, ha crescut l'espoli descontrolat
del continent per part de les multinacionals
que s'han convertit en col:laboradores necessàries del procés de descomposició i l'enfonsament de l'Estat-Nació a molts paisos. Àfrica
és una de les zones del planeta que més obliga
a quiestionar l'actual sistema econòmic internacional. La recent crisi de Costa d'Ivori és
un bon exemple, però és als Grans Llacs, a
Sierra Leone, a Libèria i Sudan on trobem
les evidències més clares. Bona part de les
divisions internes d'aquests paisos s'expliquen
pel suport de les multinacionals a grups rebels
que controlen territoris rics en recursos naturals, i amb els quals negocien sense cap mena
de control ni escrúpol. Això fa que tant el
seu desenvolupament com l'estabilitat política
estiguin més en mans de les multinacionals
que no pas dels governants o de la comunitat
internacional.

Àfrica és una de les zones del planeta que més

obliga a questionar l'actual sistema econòmic
internacional

Aquest discurs, que és difós a través dels
mitjans de comunicació i dels fòrums de
discussió per grups de pretesos experts africanistes, requereix una revisió urgent atès
que massa sovint es limita a repetir els clixés
i estereotips que contribueixen al manteniment
de la imatge negativa que té la societat europea de l'africana. Un altre repte important
per al continent africà és el fre del seu buidat,
com a conseqúència de la massiva emigració,
tant pel que fa a la fuga de cervells com a la
marxa de treballadors. Aquest és un fenomen
que hipoteca les seves possibilitats de desenvolupament, malgrat la voluntat d'alguns que
han marxat i que des de l'exterior manifesten
un clar desig i voluntat de mantenir el seu
lligam amb el país d'origen i implicar-s'hi
en el seu desenvolupament. Precisament la
Unió Africana ha començat a prendre consciència d'aquest aspecte i sembla disposada
a actuar en conseqiiència. Finalment tenim
el problema de la joventut. Quin futur es pot
preveure per a l'Àfrica si els joves no disposen
d'una perspectiva positiva al seu davant.
Afegiríem a aquest llistat de reptes els pro-
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Quin balanç podem fer dels darrers 50
anys, quan la majoria de paisos accedeixen a la independència2 Negatiu, ja
des del moment de la proclamació dels estats
africans, sobretot a causa del pacte colonial
que comportava respectar tots els privilegis
i les propietats de la potència colonial i
l'extraversió de l'economia africana. La
creació de blocs regionals promoguts per les
potències colonials ha permès mantenir el
control polític i cultural dels nous estats, em
refereixo a la Commonyvealth per a les excolònies britàniques, l'Organització Internacional
de la Francofonia per a les excolònies franceses o la Confederació de Paisos de Llengua
Portuguesa: en tots els casos es tracta de blocs
que treballen al servei de les antigues metròpolis. Quin sentit poden tenir unes
institucions promogudes pels mateixos paisos
que van exercir l'explotació durant tant de
temps i promogut la creació d'uns estats
inviablest Encara, el model econòmic vigent
als paisos colonials està pensat no per satisfer
les necessitats de la població sinó per a satisfer
les necessitats de les exmetròpolis de disposar

de matèries primeres imprescindibles per al
funcionament de les seves indústries.
Que la presència africana a l'escenari
internacional no passi del caràcter merament
testimonial és en gran part obra de les exmetròpolis. Avui per avui, la feble presència
dels paisos africans, o la seva invisibilitat a
l'escena i els fòrums internacionals, és consegilència del fals accés a les independències.

F

lonials, di itatreligi

lingúística i identitària, el paper de

l'estat. Quins serien avui els factors
d'identitat col-lectiva2 Una cosmogonia
compartida de la qual deriva una visió comuna
de la vida, de la natura, de l'ésser humà i del
més enllà. Com ho va dir Léopold Sédar
Senghor, tot parlant de la unitat de la cultura
africana, la va resumir en allò que va definir
com /a jerarquia de les forces vitals que va
des de Déu fins a l'últim gra de sorra. I que
estableix que, per als africans, no hi ha solució
de continuitat entre Déu i l'últim gra de sorra,

perquè tot està lligat. Molts ritus i referents
dels pobles africans remetent a aquesta harmonia amb la natura i el més enllà. Des de
la perspectiva sociològica el fet de compartir
una percepció negativa dels efectes de
l'esclavitud i la colonització contribueix
igualment a aquest sentiment d'identitat compartida, i respecte al futur d'Àfrica i dels
africans, tenim un altre factor d'identificació,
que es concreta en el sentiment de
l'alliberament inacabat del nostre continent.
Aquests són a tall de resum alguns elements
que caracteritzen el sentiment d'identitat
col-lectiva africana.

Quin paper juga la Unió Africana2 Crec
que encara la Unió Africana no acaba de
trobar el seu veritable lloc. Ara mateix, resulta
incoherent que hagi donat suport a la proposta
de França presentada a les Nacions Unides
per decretar un embargament d'armes al
govern de Costa d'Ivori, precisament davant
del conflicte que té establert amb França.
Sobretot si tenim en compte que allò que
fonamentalment està fent el president del
govern de Costa d'Ivori és reclamar la seva
sobirania nacional. I sobretot tenint en compte
també que allò que ha fet França és humiliar
a Costa d'Ivori destruint la seva petita capacitat aèria, per demostrar que és més forta.
La Unió Africana, de la mateixa manera que
anys enrere es va comprometre a acabar amb
el règim de segregació racial a Sud-àfrica,
ara s'hauria de comprometre a aconseguir
l'alliberament total dels paisos africans i a
acabar amb l'esclavatge que persisteix en
paisos com el Sudan i Mauritània.
Fins a quin punt la nova Sud-àfrica sense segregació racial exerceix un

De

lideratge a l'Àfrica2 Potser no en el sentit
que ho fa Alemanya a Europa amb el procés
de construcció europea, però sí en el sentit
que és un referent polític el seu procés intern
de reconciliació, la tasca de la Comissió de
la Veritat i la Reconciliació ha inspirat actuacions similars a Ghana, Libèria i Sierra Leone.
Sud-àfrica ha de jugar aquest paper, per la
seva estructura productiva, pel seu teixit
social ben travat (partits, sindicals, organitzacions empresarials, moviments estudiantils
i de dones, etc.). També pot ser
un referent la seva experiència
reeixida a l'hora de gestionar la
seva diversitat cultural, a partir
del respecte i de l'impuls a la
diversitat cultural. Això li dóna
autoritat moral. Després del règim
de segregació racial, la minoria
blanca, amb la propietat de la
majoria dels mitjans de producció, de la riquesa, dels mitjans de
comunicació, i la majoria negra
han estat capaços de buscar i de
trobar una entesa. Alhora, Sudàfrica disposa d'una estructura
econòmica pròpia, no tan subordinada als interessos de les

d'intervenció, com a lloc on es pot fer negocis.
Això comporta que França ho interpreti com
a una intrusió en un territori que considerava
com d'ús exclusiu. França és presenta al món
com a líder dels drets humans, però a la
pràctica fa el mateix que els EEUU a l'Àfrica
donant suport a dictadors i règims sanguinaris,
i Si no, què hi fan les seves bases militars
sinó defensar els seus interessos econòmics
i estratègics2 No és això una evidència del
seu tarannà imperialista2

lunya l'any 1978 en ple inici del procés de
recuperació del seu autogovern i institucions.
Sento una gran admiració per aquesta societat,
per la seva formidable arquitectura social, de
la qual se'n deriva un entramat institucional
molt sòlid, per la seva cultura pactista, de

negociació, de buscar l'entesa davant els
grans fets que afecten la seva vida, pel seu
sentiment de pertinença identitària que l'ajuda
a entendre d'altres realitats, per la seva cultura
associativa que ha estat un incentiu per a tot
el col-lectiu immigrat en la
creació d'associacions i participar activament a la vida
pública. Aquesta cultura associativa cobreix tots els àmbits i
alhora facilita molt la tasca dels

multinacionals, com molts paisos

africans. Aquests dos factors
converteixen Sud-àfrica en un
referent important. La independència econòmica, la capacitat de
pacte i de negociació han contribuit molt a què el règim
democràtic de Sud-àfrica hagi

aconseguit molts avenços.
Es pot parlar de neocolonia-

Edmundo Sepa. Membre actiu del Fòrum Social Africà. Promou la creació
a Catalunya d'una Casa d'Àfrica, com a espai permanent de difusió ipromoció
de colonialisme, perquè en realitat dela culturaila realitat africanes.

lisme7 Jo parlaria directament

governants. Sense haver re-

nunciat a la seva identitat,
Catalunya ha establert un model
de societat basat en la complicitat
entre la societat civil i les institucions, i ha elaborat una
estratègia pacífica i de convivència exemplar, malgrat alguns
defectes. Aquest model podria
servir de referència per a
l'Àfrica. D'Europa què li he de
dir: que veu a l'Àfrica com un
immens territori amb molts recursos naturals, però veu la seva
població com a incapacitada per
sortir-se'n, més digna de caritat
que d'una relació equitativa. No
deixa de ser una mirada interessada que després serveix per
mantenir unes pràctiques paternalistes.

Què planteja el Fòrum Social

Africà2 El Fòrum Social Africà
planteja les grans questions que
haurien de promoure l'alliberament total del continent i el seu desenvoluPot haver-hi una via pròpia dels paisos
pament: la sobirania política, l'agricultura,
africans per aconseguir el desenvoluel panafricanisme, la internacionalització de
pament, la democràcia, el progrés
social i cultural2 Aquesta via existeix. A
les reivindicacions africanes en el context
l'Àfrica, les societats africanes disposaven
d'un món global més just, la implicació dels
d'unes estructures socials on prevalia el grup
artistes i del món de la cultura africana al
respecte de l'individu. La cooperació era un
moviment reivindicatiu africà, i també la
instrument de cohesió social, un sistema
implicació dels mitjans de comunicació per
social que feia prevaldre els interessos
mirar de superar la cultura i el discurs afrocol-lectius més que no pas els individuals.
pessimista, el reconeixement i enfortiment
Una manera de produir, de generar lleialtat,
del paper de la dona, l'ecosistema i el futur
Atribueixes a França una actitud colode tractar l'estrany, això configurava un
de la joventut. Aquests són, a grans trets, els
nial i, alhora, França ha estat l'abandeterminat
model
de
vida,
de
lligams
socials
principals eixos de treball del FSA. Un Fòrum
derada en contra de la intervenció dels
que en bona part encara podem trobar en el
de discussió i d'elaboració de propostes conEstats Units a l'irag. Com s'explica
món rural, més que no pas a les grans ciutats. cebudes per a millorar la situació dels pobles
aquesta contradicció de la política franCal tenir en compte que la vida rural continua
africans, i promoure una presència africana
cesa2 A l'Àfrica s'està lliurant una batalla
sent majoritària.
més activa a l'esfera de les relacions internaimperialista entre França i els Estats Units
que es trasllada després a l'escenari internacionals. No ens podem resignar amb la idea
Quina visió tens de Catalunyai com mira
cional. Des de la dècada dels noranta els
que Àfrica no té futur, perquè com diu el
Estats Units han descobert Àfrica com a espai Occidenta l'Àfrica2 Vaig arribar a Cata-professor Mbiti "no tenim dret a desesperar 'e

no s'ha acabat. Quan hom diu
"vull ser independent" i obté com
a resposta "Molt bé, tu seràs independent,
però aquest edifici no me'l toquis, aquests
terrenys són meus, aquesta estructura productiva ha de continuar funcionant igual que
abans". Així va néixer el pacte colonial i,
sincerament, jo crec que davant d'aquestes
condicions els dirigents africans haurien
d'haver dit que no i continuar la seva lluita
anticolonial.

Fins on arriba la teva curiositat2

Xarxa de Museus Locals:
50 equipaments a 40 municipis,
que et permetran descobrir
èpoques passades i gaudir,
al mateix temps, del nostre
patrimoni.

Xarxa de Museus Locals de la província de Barcelona
LCR LL Ne Tell dia

Diputació
Barcelona

xarxa de municipis

mé Ca Re qr

vv. diba.es/museuslocals

Antoni Castel, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de la revista Nova Àfrica

L'expresident Frederilc De Xleric passava revista, en un article publicat al diari The Vall Street
Journal, als deu anys de Govern del Congrés Nacional Africà (CNA). Era, per tant, el balanc

dels deu anys sense apartheid, el pervers règim de segregació racial que van desmantellar De
Riertç, en nom del Partit Nacional que havia governat Sud-àfrica des de 1948, i Nelson Mandela, el
carismàtic líder del CNA i de tota la comunitat negra.
De Xleric, un afrilcaner que va comprendre
a final dels anys 1980 que l'apartheid havia
entrat en un estadi de col-lapse i que era
inevitable la negociació amb la comunitat
negra, destacava que s'havia mantingut
l'estabilitat política i el dinamisme econòmic.
En la part negativa, incidia en el fet que
quedava molta feina per a fer, sobretot per a
reduir les desigualtats socials, parar la propagació de la sida i promocionar la comunitat
negra, encara amb un pes marginal en les
finances.

mateixa comunitat internacional que li havia
tolerat l'apartheid, al país posat com a model
i esperança per la resta de l'Àfrica. El camí
amb nombrosos politòlegs i dirigents polítics.
per liquidar l'apartheid, una tasca iniciada a
lla prova de l'estabilitat política del país de
principi dels 1990 amb l'alliberament de
l'Arc de Sant Martí la podem mesurar mitMandela, ha estat plena d'ensurts, en especial
jançant el termòmetre de la premsa
internacional: Sud-àfrica ha deixat d'aparèixer la resistència dels sectors més radicals de les
en els diaris i telenotícies, i les poques vegades dues comunitats. I s'ha fet sense el bany de
sang que preveia tothom en l'època en què
que apareix no ho fa per la violència política
el president Pieter Botha incendiava els susinó per la sida o algun fòrum internacional
burbis negres amb les reformes que intentaven
que s'hi celebra. En deu anys, Sud-àfrica ha
salvar l'hegemonia blanca. Tampoc hi ha
passat de ser un país pària, maleit per la
L'anàlisi de De Rlert, un home prou escoltat
a Sud-àfrica, coincideix, en el diagnòstic,

Si l'atur és el principal problemai'i la violència, la plaga,
la sida és el repte de la nova Sud-àfrica. Una malaltia
que ha fet baixar l'esperança de vida a 47 anys, quan
erade 63 el 1990.L es indecisions del president Thabo Mbels,
que buscava explicacions acientífiques en la síndrome tot
endarrerint les polítiques de distribució de retrovirals, ha con-

negres han escalat posicions i els milionaris
negres ja no es poden comptar amb els dits
de les mans gràcies a la supressió de les
barreres racials i la política de discriminació
positiva. Cyril Ramaphosa, el combatiu secretari general de la Confederació de Sindicats
(Cosatu), és un exemple dels dirigents antiapartheid que es van deixar seduir pels negocis
i ara són multimilionaris respectats per les
elits blanques i festejats per les multinacionals.

hagut el cataclisme econòmic i social augurat
pels racistes camuflats, que asseguraven que

En lloc de passar comptes, els dirigents del CNA es van inventar la Comissió
de la Veritat i la Reconciliació (CVR), per
la qual van desfilar milers de persones que
havien practicat la tortura o havien matat a
militants antiapartheid durant la llarga nit del
règim de la minoria blanca. A canvi del
reconeixement del mal causat, obtenien
l'amnistia. Va ser una mena de catarsi

tribuit a la propagació

els negres no estaven preparats per a governar.

En la valoració dels deu anys,
doncs, cal insistir que Sud-àfrica ha deixat
l'apartheid sense violència i que els dirigents
negres no han arribat acompanyats del caos.
Al contrari, Mandela i la direcció del CNA,
que van aprendre molt durant els anys de
presó i exili, han recuperat la dignitat de Sudàfrica. Això ho saben molt bé els sud-africans,
sobretot els blancs, que ara poden viatjar pel

nacional, el rand, s'ha enfortit després d'uns
primers anys de devaluació. A Sandton, al
nord de Johannesburg, els homes de negocis,
blancs i negres en harmonia, exhibeixen sense
embuts les icones del triomf personal: els
cotxes esportius, els rellotges Rolex i les
americanes d'Armani. Satisfets, en acabar la

seva jornada es reuneixen per seguir parlant
de diners als clubs selectes. Als carrers de
Johannesburg, i també als de Pretòria, Ciutat
del Cap, Durban, Nelspruit, l'emergent classe
mitjana negra es passeja orgullosa per la
promoció social, ara sense d'haver de deixar
la ciutat al capvespre, com durant l'apartheid.

col-lectiva, que no va deixar satisfet a tothom:

bona part de les víctimes consideraven que
amb el testimoni dels torturadors no n'hi
havia suficient per poder oblidar. Si l'atur és
món sense ser mirats amb desconfiança, com
el principal problema i la violència, la plaga,
es mira els habitants dels llocs on habita la
la sida és el repte de la nova Sud-àfrica. Una
perversió. La dignitat es va recuperar en posar
En la festa de la nova Sud-àfrica
malaltia que ha fet baixar l'esperança de vida
fi a l'apartheid i respectar un estat de dret
no hi ha lloc per a tots. Les estadístiques
a 47 anys, quan era de 63 el 1990. Les indefonamentat sobre una constitució que reconeix oficials diuen que l'atur afecta el 4629 de la
cisions del president Thabo Mbehi, que
no tan sols el dret d'expressió i associació
població negra, una xifra d'escàndol. En els
buscava explicacions acientífiques en la sínsinó també els drets lingúístics i socials. En
suburbis negres del cinturó industrial de
drome tot endarrerint les polítiques de
ser la nova Sud-àfrica el fruit d'un pacte entre
Johannesburg, ara amb llum i aigua corrent
distribució de retrovirals, ha contribuit a la
dues comunitats, representades per De Rlerh
però sense treball, augmenta la desconfiança
propagació. Davant les pressions i l'abast de
i Mandela, no hi ha hagut ruptura. Es pot dir
davant un Govern, al qual segueixen votant,
la tragèdia, Mbelci ha fet marxa enrere i s'ha
que el Congrés Nacional Aífricà va renunciar
que ha deixat de parlar de la promesa revocompromès a distribuir els medicaments als
als seus postulats de classe, un dels pilars de lució social. I la manca de treball i la
malalts.
la Carta de la Llibertat de mitjan dels anys
desesperança alimenta la violència, una de
En deixar de ser un pària, Sud1950, i a passar comptes pels danys físics i
les plagues de Sud-àfrica. Per fugir dels
morals causats pels prop de 50 anys
robatoris i els assalts, les empreses han aban- àfrica ha recuperat el lloc que li correspon al
continent per la demografia i el pes econòmic
d'apartheid. El socialisme s'ha deixat de
donat Johannesburg per Sandton, que deu
(el 4024 del PIB de tota l'Àfrica subsahariana).
banda, malgrat les protestes d'alguns sectors
tenir una de les taxes més elevades del món
De fet, MbeRi és una de les poques veus
del mateix CNA i del sindicat afí, la Cosatu.
de vigilants per metre quadrat. A la nit, els
africanes que són escoltades pels Estats Units
rics i la classe mitjana s'atrinxeren en els
En lloc de socialisme s'ha aplicat una política
i la Unió Europea. L'escolten perquè reprehabitatges
rodejats
de
murs,
tanques
de
filferro
econòmica neoliberal, elogiada tant pels consenta el país africà més dinàmic i poderós
i gossos.
sorcis financers, en mans dels blancs, com
pels organismes internacionals de crèdit. Per
acontentar els sectors més esquerrans, el CNA
ha impulsat un ambiciós pla social, destinat
a fer arribar l'electricitat i l'aigua als suburbis
negres i les zones rurals i ha construit milers
d'habitatges. La sanitat i l'educació han millorat, en fer-se extensives als segments de
Les dades també diuen que el poder econòmic
la població oblidats en l'etapa anterior.
segueix en mans dels blancs. Els negres només són propietaris del 520 de les accions
La política econòmica, basada en
l'austeritat pressupostària i les privatitzacions, que cotitzen en la borsa de Johannesburg, la
ha atret els capitals estrangers, en busca d'un més important del continent. En canvi, els
blancs, menys del 1024 de la població, posmercat en expansió, i ha calmat els consorcis
seeixen el 8026 de les terres conreades i el
locals, en especial a l'Anglo American, un
poder fàctic a Sud-àfrica ara i abans. El creixe- 6099 de les accions de les societats de la
borsa. Tanmateix, en aquests deu anys, els
ment s'ha mantingut, mentre que la moneda

Sud-àfrica ha recuperat el lloc que li correspon al continent per la demografia i el pes econòmic (el 407/ del

PIB de tota l'Àfrica subsahariana)

econòmicament, que exerceix de líder del
continent, i els recorda l'apartheid, una aberració amb la qual van ser massa tolerants.
Com a potència regional, Sud-àfrica fa de
mitjancera en els conflictes del continent
(Congo, Burundi), avala organismes regionals (SADC) i encapçala el Nepad, un pla de
desenvolupament que ha obtingut el vistiplau
dels paisos rics, el G-7 i la Unió Europea.

Dr: oest)
africana
h Marie-Françoise Affoua, periodista de Costa d'Ivori

01 Qui és la dona africana7
És qui t'ha donat la vida. És qui lluita a la
va manera en contra de la misèria i el
lisme, per la llibertat, la igualtat i la
fraternitat. És una dona amb personalitat,
però també amb encant. Elegant. Intel-ligent.
La societat africana desenvolupa
en la dona d'altres qualitats molt importants,
com ara l'hospitalitat, la generositat i el sentit
del deure i del servei. La societat africana
marca una diferència molt gran en l'educació
dels nois i de les noies, i això des de la
primera infantesa. Ben aviat, la nena aprèn
de la seva mare o d'una coesposa les nocions
de servei als convidats o a les visites
inesperades. A l'Africa, la dona ha d'estar
sempre a punt per acollir la gent, a qualsevol
hora i sempre amb un somriure. Així, en
l'obra S'enfonsa el món, de l'escriptor nigerià
Chima Achebe, el personatge principal, la
dona d'Ohontavo, el serveix molt submisa i així educa la seva mateixa filla -, malgrat
el caràcter bel-licós de l'home, amb la mateixa
submissió atén l'amic del cap de família, i
dissimula si no li agrada.
Aquest comportament preval per
a la majoria de dones africanes, amb una sola
xxcepciól A Mauritània, la dona és servida
i consentida pel seu marit. És l'home qui li
prepara el menjar i banya els nens mentre la
dona descansa en un matalàs ben tou.

Dona d'ahir, dona d'avui.

Quines diferències subsisteixen
entre elles2

Les dones del camp o dels suburbis encara
carreguen, amb molta dignitat i sense
protestar, amb les feines domèstiques i el
treball a les plantacions. Encara els queda
conquerir la llibertat i la igualtat.
La dona del camp, analfabeta i
dominada pel marit, té com a missió principal
procrear, o sigui, garantir la continuitat del

teixit social i la descendència de l'home. És
l'educadora dels seus fills i dels de les seves
coesposes. Com a mare encarregada de
mantenir la seva família, li correspon el dur
treball del camp, mentre l'home descansa. A
més a més, encara és frequent que se la
maltracti verbalment i físicament, ja que
només té deures i molt pocs drets. Cal no
oblidar la bàrbara pràctica de l'ablació que
encara pateixen moltes joves, tal i com ens
explica l'escriptora de Costa d'Ivori, Fatou
Reita, en la seva obra Rebels. És veritat que
la dona pot arribar a ser "reina mare o grande
royale", com passa en l'ambigua aventura
del nigerià Cheich Amidou Ranc, però
generalment intervé molt poc en les decisions
comunitàries, tot i que en privat aconsella el

seu marit. No diuen que darrere de tot gran
home hi ha una gran dona2 També es diu que
la dona africana representa la força tranquil-la
d'Àfrica, perquè per a ella la vida no és una
carrera de velocitat, sinó una carrera de fons,

simplificada i l'organització de la vida
cooperativa. A Costa d'Ivori, els
03 La dona africana d'avui
responsables de l'alfabetització i dels
Darrerament, la dona africana ha demos- menjadors escolars treballen junts en aquesta
trat tal sentit polític que cada vegada més direcció. Ajuden les dones a emancipar-se
a través de la instrucció. Així, les dones
se la crida a participar en el govern, en
poden agrupar-se, treballar i vendre allò que
l'assemblea nacional, en el consell econòmic
produeixen, i contribuir d'aquesta manera
i en l'administració. Militant, apassionada,
plena d'energia, se la veu sovint més
a l'economia familiar i a lluitar contra la
emancipada que l'home. Avui ocupa càrrecs
pobresa.
d'alta responsabilitat, tal i com aconsella
A les ciutats, les dones són molt
les Nacions Unides.
dinàmiques en el petit comerç i així poden
Té estudis, perquè els sistemes mantenir la família, perquè molt sovint,
educatius africans actuals intenten suprimirl'home, víctima de la crisi econòmica, està
les barreres i els desnivells existents
a l'atur. La dona, malgrat ser considerada
anteriorment entre nois i noies, i que
sovint com a dèbil, en realitat està dotada
abocaven les noies exclusivament a les d'una força física i moral insospitada.
tasques de la llar.
Ahir, la dona dominada pel seu
Afortunadament, les mentalitats marit i per la societat, limitada a l'únic paper
actuals evolucionen i els pares africans de procrear per assegurar la continuitat de
la societat. Avui, la dona africana afegeix
s'adonen que la instrucció afavoreix
l'emancipació i el desenvolupament de les a les seves funcions socials altres aspectes
noies. Així, cada vegada més, les dones més personals que afavoreixen el seu ple
africanes poden exercir els mateixos llocs desenvolupament. Té presència en tots els
de treball que els homes i progressivamentàmbits de la societat, fins i tot en els de més
tenen presència en tots els estaments de laresponsabilitat. Tanmateix, sigui quin sigui
vida social.
el seu estatus social, no s'oblida del seu
paper d'esposa i de mare en l'àmbit familiar,
Fins i tot al món rural arriba
l'alfabetització funcional, la comptabilitat base de l'equilibri social.

En la vida política. Pot ser diputada o ministra, com per exemple
Henriette Dagzi Diabate, ministra de Justícia de Costa d'Ivori, Victorine
VVodie, ministra de Drets Humans de Costa d'Ivori, Alicen Chelaite,
viceministra de la Condició Femenina, dels Esports, de la Cultura i

dels Serveis Socials de Renya.

En la vida econòmica, social i comercial. La dona hi és molt
present, en particular a cooperatives i ONG.
En la vida cultural. Cal esmentar VVère VVère Lilxing, present en la
literatura i el teatre de Camerun, Flore Hazoune, a la literatura de

Benin, Anne-Marie Adiaffi, a la literatura de Costa d'Ivori.

Bamalo'03

Fotografia africana contemporània

La biennal de Bamalto aplega el bo i millor dels fotògrafs
africans i cada nova edició guanya en gruix i en projecció
internacional. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

(CCCB) ens n'ha presentat, durant la primavera passada, una selecció:
volem agrair al CCCB que ens hagi facilitat el catàleg de la seva
exposició, a partir del qual podem realitzar aquest reportatge.

Les Trobades de la Fotografia Africana de Bamalo se celebren des
gran i molt divers. Tanmateix, hi ha una característica comuna a l'obra
de l'any 1994 sota els auspicis del Ministeri de Cultura de Mali i del
dels diferents artistes: les persones tenen el protagonisme central de
programa francès Afrique en Créations. D'aleshores ençà s'ha anat
les imatges. Tanmateix, potser allò més interessant d'aquestes fotoconsolidant com una de les cites artístiques més importants i interessantsgrafies és que ens ofereixen una mirada de l'Àfrica per part dels
del continent africà. La Trobada ofereix un repertori actualitzat de la
mateixos africans, i això és tota una novetat, perquè fa segles que
vitalitat creativa de l'art fotogràfic dels africans. En aquestes fotografies veiem l'Àfrica a partir dels nostres ulls, de la nostra mirada que esdevé
trobem àfriques ben diverses, tal i com correspon a un continent molt
excessivament tòpica, d'una Àfrica que convertim en exòtica.
De la sèrie Melodia (2002)

01. Pape Seydi (Senegal) ha treballat com a fotògraf en diferents entitats. Avui és reporter gràfic del diari dalcarès
Scoop. Ha participat en exposicions col-lectives, com ara Àfriques:'l'artistai la ciutat (CCCB, 2001): Mercats de l'Àfrica (Museu
d'Etnografia d'Oslo, 2002), Un sant a la ciutat (dedicada al guia mouride Cheicle Amadou Bamba, al Fouvler Museum de la
Universitat de Califòrnia).

Gràcies a Déu és divendres (Lagos. 2003)

Dissabte matí (Lagos. 2002)

Vrade B, bos hag

Cada quinze dies (Lagos, 2003)

(holder, fund hits Ni el

bb

Diumenge al vespre (Lagos, 2002)

Uche Edochie (Nigèria). Diplomat per l'Institut de Belles Arts de la Universitat de Nsulcda, Nigèria (1997). Practica
la pintura, el dibuix, la fotografia, les arts de l'espectacle i les instal-lacions. Ha realitzat quatre exposicions personals i ha
participat en una quinzena de collectives a Nigèria, París, Londresi els Estats Units. Les obres que presentem responen a l'Uli,
forma tradicional d'art corporal i mural originària de Nigèria oriental, una celebració del minimalisme en estat pur.

Arbre de vida (2003)

El cap (2003)

Sophie Elbaz (Algèria-París). Neixel1960a París, de pares originaris d'Algèria. L'any 1983 se'n va als
i el 1986 estableix una xarxa fotogràfica per a l'agència Reuters a l'Àfrica. L'any 2000 s'instalela a Marsella, on es consagra al
seu treball artístic i a la seva recerca sobre el color orgànic. Utilitza procediments químics per modificar gradualment la noció
establerta del que és una fotografia.

Tonalitats de pell (2001)

04. In grid Mvyan gi ( Renya-Alemanya) . Neix a Nairobi el 1975 i viu i treballa a Alemanya. Ainterpreto i questiono els
clixés amb una estratègia artística que consisteix a adoptar el paper de l'altre. Sóc l'ésser ferit, la fera engabiada, la criatura
exòtica, la reina nua. Els meus peus suspesos com els d'un penjat, el meu rostre es banya en el riu vermell on s'ha vessat la
sang. Em serveixo de l'art per despertar les consciències".

(re) construcció £ 4. Champolion (El Caire, 2003)

Tm

en DS Fr

Rita

(re) construcció £ 1. Guezira (El Caire, 2003)

Hala El Roussy (El Caire, 1974). Ha treballat com a fotògrafa comercial i impartit cursos de fotografia ala
Universitat Americana del Caire. Els seus projectes sovint giren al voltant dels problemes de comunicació i de la política
alimentària. Ha exposat a Egipte, Itàlia i el Regne Unit. Fa poc que ha eixamplat les seves activitats al videoart.
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Carnisseria a la carretera del tovenship "Fevereiro £ 3" (Moçambic, 2002)

Ian

06. Santu Mofoleng (Sud-àlrica). Interessatenla políticai la poètica de representació de la població negra a Sudàfrica. Subratllales percepcions ideològiques de paisatges.

Pierre i Gilles (París, 2000)

07. Youssef Nabii (Egipte). ElseutreballarrelaenTartdelretratiles seves tradicions, ambun tractament contemporan
Resideix a París.
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De la sèrie LARABESQUE (Madrid, 2002)

08. Lara Baladi ( I, ban). Aborda tots els aspectes de la tradició fotogràfica. Ha creat una instal-lació, una "capsa de
llum" composta a partir d'imatges de raigs X que torna a questionar els paràmetres conceptuals de la imatge reproductible.
L'any 2003 va rebre una beca de la Japan Foundation per prosseguir les seves recerques al Japó. És membre de la Fundació

Àrab per ala Imatge (Beirut).
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Bellesa egípcia: sentint-se acalorada (El Caire, 1950)

Srta. Inas, egiptosudanesa (El Caire, 1967)

Dona egípcia (El Caire, 1949)

Autoretrat (El Caire, 1950)

Homenatge a Van Leo (Egipte, 1921-2002). Tota una vida dedicada ala fotografia i reconegut al Caire
elmestre del retrat. En el Caire cosmopolita, desaparegut fa molt de temps, era el fotògraf més valorat per la societat mundana.
A partir de trets manllevats del culte ales estrelles de Hollyvvood, defineix un gènere propii d'avantguarda, sense precedents
en elmón àrab.
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Del pi Vela i A
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01 Cooperació descentralitzada

l'opressió. Malgrat totes les intervencions
que s'han finançat, la misèria (fam i malalties
endèmiques) continuen assolant la major part
de les poblacions africanes.
El principal èxit de la cooperació
oficial al desenvolupament ha estat la perpetuació de la colonització a través de la proliferació volguda i programada de
l'endeutament dels paisos tercers, la mitificació del model occidental de desenvolupament pels dirigents dels paisos, assumit com
a model únic de progrés social. Els paisos
"mal ajudats" estan tancats dins d'un sistema
econòmic que bloqueja totes les vies possibles
d'independència econòmica. Les institucions
com el BM, el FMI, l'OMC serveixen de
parangons als paisos rics i a les multinacionals
per imposar les seves polítiques i les seves
regles a la comunitat internacional pobre.

Alcostat de la cooperació oficial al desenvolupament, s'ha desenvolupat des de fa
unes dècades el que s'anomena la cooperació
descentralitzada, liderada per les organitzacions de solidaritat internacional i els organismes descentralitzats dels estats. Malgrat
que la cooperació oficial ha jugat un paper
nefast en la majoria dels paisos empobrits perquè s'ha limitat a servir els interessos dels
dirigents del Sud i dels seus aliats del Nordno es pot minimitzar el paper de les OSI
(organització de solidaritat internacional)

durant molt de temps han reproduit esquemes
propis dels governs rics respecte a les maneres
de fer cooperació i als objectius de la pròpia
cooperació. Així, dos factors han estat sempre
a la base del seu compromís amb els paisos
africans: la misèria 1 la pobresa. El fet que
l'Àfrica continui sent assimilada a una terra
de patiment pel món occidental determina en
gran mesura la pràctica de l'ajuda.
Actualment, encara predomina la

idea sobre la universalitat i l'exemplaritat del
model occidental de desenvolupament en la
pràctica de la cooperació, inclosa la descentralitzada. Això es tradueix en la proliferació

en la transformació real de les condicions dede conceptes, de categories intel:lectuals i
vida en molts punts geogràfics dels paisos
empobrits. La proximitat a les poblacions de
base i el rol protagonista que aquestes han
tingut en l'expressió i la manifestació de les
pròpies realitats són un aspecte destacable,
perquè en possibilita la participació i la responsabilització en la recerca de les solucions

culturals, de valors, preocupacions i realitats
occidentals projectats sobre els paisos beneficiaris de la cooperació. Els conceptes de
parteneriat, de ciutadania, de democràcia,
d'interès general, d'individu, de regionalitza-

organitzacions de solidaritat internacional

locals dels paisos beneficiaris dels projectes

ció, de descentralització, estan aplicats a una

realitat sociocultural a vegades ben diferent

pertinents. Però, no sempre ha estat així: lesi molt complexa. Els valors socioculturals
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d'obres hiaf
le

A/dmbna2

no estan contemplats en el disseny dels projectes, o simplement són ignorats. La manera
de viure la pobresa i la misèria (sentir-se

02 Migració i cooperació al
desenvolupament

pobre o miserable) és molt diferent d'una

La dificultat de canviar en profunditat les

cultura a l'altra. Les societats africanes no
assimilen la pobresa a la mancança de béns
materials, sinó a la incapacitat de crear una
relació social, d'integrar-se en la seva comunitat, de servir els altres. El pobre és qui no
sap relacionar-se i mantenir un vincle social.
Quan els projectes de cooperació al desenvolupament oculten aquestes realitats socioculturals complexes dels pobles africans, la
cooperació pateix el risc de transformar-se
en operacions humanitàries d'índole caritativa
i finalment desestabilitzadora.

condicions de vida al Sud empobrit sumada
a la necessitat d'innovar de la cooperació
internacional descentralitzada, a través de
models i estratègies, ha fet aflorar una nova
forma de cooperació entre pobles, el codesenvolupament. Existeixen avui nous actors en
la cooperació descentralitzada que, fins al
moment, no s'havien tingut en compte com
a possibles actors de la solidaritat internacional: els immigrants.

És en aquest sentit que, per garantir
03

l'èxit de la cooperació descentralitzada a
l'Àfrica, es requereix la implicació dels
col-lectius d'immigrants d'origen africà establerts a les nostres ciutats i pobles, com a
nous actors de la solidaritat internacional, pel
coneixement de la realitat sociocultural dels
seus paisos i comunitats d'origen i del país
d'acollida, comunitats i pobles d'acollida.

Els objectius de

Per què vincular la cooperació a les migracions2
Les migracions s'originen per un infradesenvolupament. La degradació de les condicions de vida als paisos del Sud és la base
dels fluxos migratoris. A aquestes condicions
de vida cal afegir des dels processos d'independència de molts paisos africans a les

polítiques repressores que violen els drets
humans i confisquen la lliure expressió democràtica dels ciutadans. Davant d'aquesta
situació, els joves abandonen els seus paisos
buscant llibertat política i millors oportunitats
per poder desenvolupar el seu projecte de
vida. Els objectius de la cooperació són fonamentalment: la millora de les condicions
de vida, la defensa de la llibertat i de la
dignitat de les persones i dels pobles, la
creació d'espais de concertació i intercanvi
entre tots els paisos en condicions d'igualtat
en la dignitat i el respecte.
Les migracions són un factor de
desenvolupament econòmic i social, afavoreixen els intercanvis culturals, ofereixen mà
d'obra a determinats sectors de producció,
permeten una redistribució internacional de
la riquesa, entre d'altres. Als paisos d'origen,
les migracions contribueixen al funcionament
de l'economia a través de l'entrada de les
divises estrangeres. Les remeses dels immigrants propicien una transformació de les
condicions de vida de moltes famílies al sud:
en definitiva, crea vincles entre les societats

d'origen i de destinació. És en aquest sentit
que pensem que els actors d'aquests movila cooperació són fonamentalment: la millora dements (els immigrants) han de participar en
vida, la defensa de la llibertat i de la dignitat de les les accions de cooperació i solidaritat, Els
immigrants representen el pont entre dues

les condicions de
persones i dels pobles, la creació d'espais de concertació i
cultures, representen el vincle transnacional
entre tots els paisos en condicions d'igualtat en la dignitat i elrespecteentre el país d'origen i el país d'acollida: els

i els poders públics locals a Catalunya. Aquest
procés ha contribuit a fer visibles els immigrants i alhora a promoure campanyes i
projectes de cooperació al desenvolupament
a les seves comunitats d'origen.
lupament) és una realitat a Catalunya des de
l'any 1996. Els fluxos migratoris han canviat
A Catalunya, molts municipis
tant en la intensitat com en la tipologia. A
participen amb els líders de les associacions
començament dels anys 90 les persones que
d'immigrants en el debat sobre cooperació i
emigraven tenien un perfil concret: eren
desenvolupament a través de diferents actimajoritàriament joves amb formació acadèvitats, com ara la informació sobre la realitat
dels seus paisos d'origen i sobre la immigramica. L'explicació d'aquest perfil la trobem
ció. En el marc d'aquesta cooperació s'han
en els plans de reajustament econòmic impoportat a terme diferents programes de desensats pel FMI i el BM en els anys 80 en molts
volupament econòmic de les comunitats locals
paisos africans que van limitar la capacitat
dels paisos d'origen. Els sectors clau de la
de crear llocs de treball. Per tant, en aquest
context sociopolític la població més jove es
va veure obligada a triar l'emigració com a
única oportunitat per trobar feina.
transforma en òptims mediadors en el procés
de la cooperació internacional entre pobles.
La implicació pública dels immigrants en la
cooperació al desenvolupament (codesenvo-

cooperació són: l'agricultura, la seguretat
alimentària de les poblacions, la gestió de
l'aigua potable, la sanitat, l'educació i la
formació, els equipaments i les infraestructures de base, etc. Des de l'inici de les
experiències s'han realitzat més de 40 projectes amb una quinzena d'associacions
d'immigrants. La implicació d'aquestes associacions en el disseny i en l'elaboració dels
programes ha propiciat la detecció de quines
són necessitats específiques de cada comunitat
rural. Així doncs, l'enfocament del codesen-

volupament facilita una proximitat amb els
beneficiaris que ajuda a potenciar les possibilitats d'èxit de les experiènciese

, molts municipis participen amb els líders
deles
associacions
d'immigrants en el debat sobre codespoblament d'una part de la societat dels
operació
i
desenvolupament
a través de diferents actipaisos africans: els joves amb estudis. Si no
es prenen mesures complementàries -mesures
vitats
Aquest fenomen va ocasionar el

que iniciin els immigrants en la participació
al desenvolupament dels seus paisos d'origen,
el despoblament pot constituir una amenaça
en el futur.
El codesenvolupament intenta portar
a terme aquesta participació. El Fons Català
treballa en aquest sentit, facilitant la coordinació entre les associacions d'immigrants de
Senegal, Gàmbia, Guinea Equatorial, Mauri-

tània i Marroc, les comunitats d'origen al sud
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Els sectors clau de la cooperació són: l'agricultura, la
seguretat alimentària de les poblacions, la gestió de
l'aigua potable, la Sanitat, l'educació i la formació, els
equipamentsiles infraestructures de base, etc. Des de
l'inici de les experiències s'han realitzat més de 40 projectes
amb una quinzena d'associacions d'immigrants.

La cuina africana
Lola López, membre del Centre d'Estudis Africans

Què es menja i com es menja forma part
dels trets d'una cultura, d'una determinada
manera de veure el món i les relacions humanes. Descobrir la cuina d'un poble significa
també descobrir la seva història, els seus

toujours son sens". Amb menjar i aigua hom
rep els visitants en un lloc on l'hospitalitat és
sagrada.

el menjar. Els nens, a partir d'una determinada
edat, mengen sols, encara que quan són petits
mengen amb la mare per a aprendre bones

És habitual que la família es reuneixi al voltant d'una gran plata de menjar

l'alimentació.

valors, la seva hospitalitat, la seva cultura.

El moment dels àpats pot ser un acte social
i afectiu o una mera reposició de calories.
La cuina africana és tan variada
com ho és la seva realitat social, cultural i
quotidiana. Per tant, el que segueix a continuació és una pinzellada general d'una realitat
molt rica de matisos. En general, en les societats de l'Àfrica negra les relacions socials,
la comunitat i la vida familiar, són elements
centrals de la seva cultura, i això es reflecteix
en els seus costums culinaris. Com diu Danielle Ben Yahmed en Les merveilles de la
cuisine africaine "En Afrique, on cuisine
grand, on cuisine larg, car la famille, les amis

sont nombreux et le mot hospitalité a gardé
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maneres i perquè la mare en controli

significa també descobrir la seva història, els seus valors, la seva
hospitalitat, la seva cultura. El moment dels àpats
pot ser un acte social i afectiu o una mera reposició
de calories

on se serveix un plat Únic amb una base de
cereals o tubercles acompanyada de carn i/o
peix cuinats amb verdures i les espècies
corresponents. En general es menja amb la
mà encara que en molts llocs s'ha introduit
la cullera. Menjar amb la mà és tot un art
que, una vegada après, fa molt més saborós

Normalment no es beu aigua ni cap altre
líquid durant els àpats, sinó quan es comença
0 un cop s'ha acabat.
Pel que fa als hostes hi ha diferents
formes d'acollida: sempre se'ls ofereix, en

primer lloc, aigua, també abans o després del

menjar se'ls pot oferir te o una altra infusió

ÀFRICA
DES DELS FOGONS

Lla A el
La S

Àfrica des dels fogons. 100
receptes per fer a Catalunya
Agnès Agboton. Ed Columna

Els sabors i les olors d'una cuina
d'arrels antigues i sàvies. Plats ibegu-

des de l'Àfrica occidental, una cuina
rica en varietat, gustos i propietats.
Agnès Agboton (Benín) fa vint anys
que viu a Catalunyai ens dóna explicacions pràctiques per elaborar les
receptes aquí, com ara salsa de cacauet amb peix fregit. Introducció als
costums culinaris i de restauració
africans.

Sopa de verdures i cacauet
INGREDIENTS: Per a 4 persones
Pollastre i un paquet d'herbes per a fer brou, 1 ceba gran, 2 grans d'all, 4-5 tomàquets
vermells, 2 pastanagues, colblanca petita, 1/2 pebrot vermell, 200 g d'ocres tendres,
1patata mitjana, 3 cullerades de pasta de cacauet, oli de cacauet (es pot substituir per
oli d'oliva), 2- 3 rodanxes fines de gingebre fresc, una fulla de llorer, 1-2 bitxos segons
el gust, farigola i sal.

COM ES PREPARA:
Prepareu un brou de pollastre. Coleu i reserveu la carn del pollastre tallada en trossets petits que
podem afegir a la sopa en l'últim moment.
Prepareules verdures: talleu en tires fines les pastanagues, la col blanca i el pebrot, talleu les puntes
de l'ocra però sense trossejar-la, talleu en daus petits la patata. Reserveu-ho.
En una paella escalfeu l'oli, fregiu la ceba i l'all a foc mitjà 5 minuts, i ho remeneu sovint. Afegiu-hi els
tomàquets triturats i deixeu-ho uns minuts més. Mentrestant poseu al foc el brou de pollastre, que
ja tindreu preparat, i incorporeu-hi la pasta de cacauet. Feu que bulli, tot removent-ho per tal que
la pasta es dilueixi.
Quan comenci a bullir incorporeu-hi el sofregit, les rodanxes de gingebre, la farigola, el llorer, el pitxo
ila Sal. Afegiu-hi també totes les verdures, menys les patates i l'ocra, que les hi heu d'incorporar uns
minuts més tard. Bulliu-ho a foc lent fins que els ingredients Siguin tendres. Cal remenar-ho
constantment perquè la pasta de cacauet no es cremi. Si voleu podeu incorporar el pollastre del
brou uns segons abans d'apagar el foc.

(a vegades això depèn de si el menjar ja està
preparat o si encara ha de trigar una mica).
Depenent de la regió les fórmules de cortesia
poden variar: unes vegades consisteixen a
servir al visitant una gran safata de menjar
i deixar-lo sol perquè se serveixi
tranquil-lament el que vulgui i després, quan
el visitant o els visitants acaben, mengen les
persones de la casa. D'altres, l'hoste menja
amb els homes grans, que és un senyal de
respecte. En altres llocs tota la família comparteix amb el convidat el menjar: en aquests
casos és un senyal d'hospitalitat posar al seu
costat de la plata els millors talls de carn i
de peix. La confecció dels plats intenta satisfer les necessitats nutricionals de les persones
en cada situació, hi ha plats quotidians que
contenen una barreja equilibrada
d'ingredients, plats per a dones embarassades,
plats per a persones malaltes, plats amb

també hi ha plats de luxe per a les celebracions més importants, ja que el menjar té un
paper important en totes les celebracions, ja

:

siguin festives: batejos, casaments, etc., O
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:

Llibres de cuina africana

rituals: cerimònies funeràries, de fertilitat...

A aboton. Agnès. La cuina africana. Columna

que van a donar el condol als familiars d'un
difunt el preparen els veins de la família que
ha patit la pèrdua.

Africa des dels fogons. Columna Edicions.
Barcelona 2001

Sovint, el menjar que se serveix a les visites Edicions. Barcelona 1989

A tot Àfrica hi ha una variadíssima
cuina popular que es basa en els productes
de la zona, els seus costums i les seves ne-

cessitats nutricionals, però la cuina
"tradicional" evoluciona i el que avui es Pu

Africa" en El libro de las cocinas del mundo.
RBA Libros. Barcelona. 2002
Grant, Rosamund. Cocina tradicional africana.
Editorial Optima. Barcelona 1997
Ri

ra, ChaRula. 4 taste ef Zancibar. The Gallery
ications. Zanzibar 2002

repara no és el mateix que es preparava fa
prop
L.
d
PP.

Le
Ei an
.
Ruper, Jessica. "Tercera parte: Africa" en La cocina

per a satisfer els gustos i costums dels /ubab,

senegalesa. Icaria Editorial. Barcelona 1996

50 anys. S'han incorporat nous ingredients de los antropòlogos. Tusquets Editores. Barcelona
i s'han transformat receptes i hàbits. I, entre
1984
altres coses, a les ciutats s'incorporen plats
N'Doye. Aisata F'útima y N'Dao, Amy. Cocina
com a
ingunzu... (blancs) que visiten Africa
.

textures apropiades per a la gent gran... I turistes, cooperants o empresaris,

Les merveilles de la cuisine africaine. Editions du
Jaguar. París 1990

La cuina de l'Àfrica subsahariana

l- Jaume Fàbrega, professor de Gastronomia a l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB
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cities alls illa

Quan parlem de l'Àfrica subsahariana
ens referim a la part que geogràficament es
troba sota el desert del Sàhara, el més gran
del món, corresponent, doncs, al que se'n
deia l'Àfrica negra, -per contraposició al
Magrib i Egipte-, que inclou la part més
substancial del continent. És una zona que
ha posseir civilitzacions autòctones ben brillants com la de Benín, però que,
històricament, va ser desestructurada per la
irrupció del colonialisme europeu -que va
trossejar el continent en estats del tot artificials- i el crim de l'esclavitud, practicat a
l'uníson per islàmics i cristians.
La cuina de l'Àfrica subsahariana,
doncs, es defineix, d'una banda, a través dels
influxos climàtics -es tracta de climes tropicals
i de sabana, però també en progressiva desertització, com el Sahel, fins a un clima de tipus
mediterrani al sud del continent-, de les rutes
del comerç i l'esclavitud, la influència religiosa -animista, islàmica i cristiana- i un clar
rerefons colonial britànic, francès, portuguès,

alemany, neerlandès... El nord-est d'Àfrica
inclou Egipte -que, no obstant, situem dins
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la regió del nord i del Magrib-, Eritrea recentment independitzada, Djibouti, Sudan
i Etiòpia. Es tracta d'una regió d'una forta
empremta històrica i fins religiosa, ja que
inclou els primitius cristians, jueus -els falaixes-, islàmics i també animistes.
L'Àfrica occidental inclou el primer estat negre de l'època moderna, Libèria,
a més de Ghana, Guinea, Guinea Bissau,
Sierra Leone, Costa d'Ivori, Togo, Benín,

Nigèria, Níger, Burtina Fasso, Mali, Mauritània, Senegal i Gàmbia -punt principal
d'emigració cap a Catalunya. Són paisos que,
a part de les llengúes pròpies, mantenen
l'influx lingúístic colonial a través de l'anglès,
el francès i el portuguès. Produeixen cafè,

cacau i peix.

L'Àfrica central té el Congo com
a riu principal i és coberta per la selva tropical.
Espanyols i portuguesos hi varen deixar la
seva empremta i, especialment, la del comerç

d'esclaus. Els francesos i belgues el francès.
Els estats fruit de la descolonització són Txad,
Camerun, Guinea Equatorial, Sào Tomé i
Príncipe, Gabon, Congo, Zaire i República

sabanes i praderies, així com el llac Victòria,
el més gran d'Àfrica. L'anglès hi és la llengua
dominant, cohabitant amb el vigorós svvahili,
que funciona també de lingua franca, al costat
del bemba, el Xinyarvvanda, el nyanja i el
francès colonial. Hi trobem Uganda, Ruanda,
Renya, Burundi, Zàmbia, Tanzània i Malavvi.
El sud d'Àfrica inclou Namíbia, Angola,
Zimbabvve, Moçambic, Svvaziland i Lesotho.
El nord és de clima tropical i el sud de clima
temperat, de tipus mediterrani -com es pot
veure en la producció de vins. Són zones
d'influx portuguès, britànic i neerlandès. Cap
a l'est s'hi noten les influències àrabs i índies.
La cuina del color. La cuina africana de
diari es basa en un plat únic i, segons la
religió, es beu aiguardent de palma o altres
alcohols, o bé tes diversos, refrescos, etc.
Altrament, nombrosos tabús de caire religiós
o ancestral afecten el consum de determinats
aliments: igualment, és notòria la presència
d'una cuina sagrada, per als déus. Aquest
plat únic, segons la zona, es basa en l'arròs,
el mill, tubèrculs (com la iuca, el nayame, la
malanga), llegums i verdures i, si se'n
disposa, peix (a vegades sec o fumat), carn
(pollastre, xai i fins animals de caça autòctons)
-entesa més com a condiment que com a
aliment- i fruita. És una cuina condimentada,
que pot assolir gustos tan deliciosos com
inoblidables. El piripiri (bitxo) és d'ús

universal, així com l'oli de palma i,

curiosament, els cubets de brou concentrat,
sobretot en la cuina urbana, així com el
gingebre i herbes diverses. Hi són presents
els plàtans de fregir o verds, el blat de moro,
la ceba, l'all, el tomàquet, els cacauets (per
a salses), l'ocra o gombó, l'alvocat, l'albergínia, els espinacs, els carbassons i les
carbasses, les patates, el coco, la guanàbana,
la papaia, la pinya americana, el moniato, les
fulles de mandioca, el baobab. Alguns
productes procedeixen d'Amèrica i d'Europa,
i s'hi han aclimatat molt bé, i d'altres,
inequívocament africans, a causa dels corrents
migratoris, ja es poden trobar a Europa.

Al servei del teu municipi.
ACCIÓ TERRITORIAL
Agricultura, Ramaderia i Política Forestal. Col-laboració en programes de desenvolupament del món agrícola i ramader i campanyes per millorar la prevenció i les
mesures per a l'extinció d'incendis forestals.
Obres i vies. Gestió directa de 180 carreteres locals que sumen gairebé 800 im de
longitud: millora de l'accessibilitat i de la seguretat viària amb àmplies mesures
correctores d'impacte ambiental. Participació amb la Generalitat en la millora de les
infraestructures viàries.
Plans Territorials. Convenis amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya referits a temes
de cartografia, tant de caràcter general com específic.

CULTURA
Promoció cultural. Campanyes de teatre i de dinamització cultural. Patrocini i
organització de concerts i festivals. Gestió del Conservatori de Música de Girona.
Organització i suport a altres iniciatives en el camp de l'ensenyament.
Unitat de Publicacions. Gestió de l'acció editorial. Publicació de la Revista de
Girona, els Quaderns de la Revista de Girona o altres col-leccions de temàtica diversa. Programes de suport a edicions promogudes per ajuntaments, editors i organitzacions.
Arxiu d'Imatges EMB. Aculli té cura dels fons fotogràfics -el fons Emili Massanas,
el fons Pablito o el fons l'Indépendant, entre altres-, que posa a l'abast
d'investigadors i públic en general.
Servei de Monuments. Gestió de les intervencions en el patrimoni monumental a
través del Pla de Monuments. Assessorament a ajuntaments i entitats sobre conservació del patrimoni.
Biblioteques. Suport en adquisició, catalogació i tractament dels fons bibliogràfics.
Col-laboració en la construcció i adequació de biblioteques.
Oficina de Solidaritat i Cooperació. Solidaritat a l'àmbit de les comarques gironines ila cooperació internacional al desenvolupament.
Patronat Francesc Eiximenis. Agrupa i coordina els centres i instituts d'estudis.
Suport a les entitats adscrites amb ajuts a l'edició de publicacions científiques i a
activitats de difusió. Beques i ajuts diversos. Jornades i sessions de treball.

HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I NOVES TECNOLOGIES
Hisenda. Programació econòmica, comptes i ingressos. Tresoreria. Préstecs i
emissió de deute. Inventaris i balanços. Control financer. Mecanització dels serveis
econòmics financers. Gestió tributària: OGT, coordinació amb la hisenda de l'Estat i
de la Generalitat, examen, estudi i informe dels comptes pressupostaris i extrapressupostaris. Traspàs de serveis i de recursos. Contractació i compres.
Règim interior. Estatut dels membres de la Corporació. Règim jurídic.
Assessorament i defensa jurídica: acords judicials, recursos contenciosos administratius i assessoria jurídica. Estadística. Arxiu i Butlletí Oficial de la Província.
Programació i estudis. Programes europeus. Ajudes comunitàries.
Informàtica. Sistemes i Tecnologies de la informació. Pla director entorn de la
Societat de la Informació i/o del coneixement.

COOPERACIÓ MUNICIPAL
Cooperació i Plans d'Obres. Accions dirigides a subministrar ajudes econòmiques
als ajuntaments, com ara el pla de finançament municipal Fons de Subvencions.
Subministrament de mobiliari urbà, ajuts per a inversions extraordinàries, finançament d'interessos de préstecs. Gestió de les aportacions al Pla Únic d'Obres i
Serveis de Catalunya.
Cooperació Esportiva. Concessió de subvencions a ajuntaments i entitats esportives per a l'organització d'activitats i per a obres eninstal-lacions.
Assistència Tècnica d'Enginyeria. Assessorament tècnic i redacció de projectes i
direcció d'obres públiques.
Assistència Tècnica d'Arquitectura. Assessorament en matèria d'arquitectura i
urbanisme. Col-laboració en redacció de projectes, direcció d'obres i gestió tècnicai econòmica.
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i dansa 1 la música
ala cultura africana
ds Marie-Françoise Affoua, periodista de Costa d'Ivori

La Dansa. És una expressió corporal. D'alegria o fúnebre.
Varia d'un país a un altre, d'una ètnia a una altra, d'un lloc a un
altre. La dansa i la música van juntes, fins al punt que una no pot
existir sense l'altra. Tenim l'exemple del divertiment de les dones
ballarines del Congo: mentre canten s'acompanyen d'un moviment
rítmic produit per un conjunt de percussions i ressonàncies
exclusivament corporals amb les mans juntes i els dits oberts.
Ballen assegudes: en un balanceig vertical, amb les dues mans
juntes es toquen la barbeta o el front. N'hi ha prou de citar alguns
exemples perquè hom pugui apreciar la diversitat i la riquesa

d'aquestes danses.

La música i el cant van també gairebé sempre units i tampoc
l'una pot donar-se sense l'altre. La cançó africana tradicional és

com un poema. Que transmet una idea o una moral. Relata
generalment les gestes dels herois i alaba els reis. La música és
una expressió com ho són l'idioma, la religió, l'organització social,
és una de las bases importants de la societat tradicional a l'Àfrica.
Fora del context religiós i social, s'integra totalment en els diferents
aspectes de la vida tradicional. Hom no pot tocar qualsevol
instrument. Hi ha músiques que es toquen per a cridar el bestiar,
fer dormir la canalla, resar als déus o seduir la persona estimada.
És com un llenguatge poderós que no es pot fer servir de qualsevol
manera. L'Àfrica viu la música de la força. Pau i tranquil-litata

introducció 2 a literatura
moderna africana Una visió general de la història

de la literatura africana, en particular de la francòfona
De Sidi SecH, director Editorial TaRusan

Enles darreres dècades, Àfrica ha viscut una mutació cultural considerable:
passar d'un domini generalitzat de l'oralitat al regne de l'escriptura, el qual
any rere any guanya en prestigi i extensió. Aquest canvi va provocar força
inquietud, la por a la pèrdua de l'ànima d'Àfrica. Així ho expressa la proverbial frase

dAmadou Hampata Bà: "A l'Àfrica, la mort d'un vell és una biblioteca que es crema". Per
això hi ha hagut molts esforços per recollir i transcriure aquest bagatge cultural.
Tanmateix, l'oralitat ha trobat nous mecanismes de transmissió a través
dels mitjans audiovisuals i, alhora, ha fecundat la literatura escrita.

01. El plurilingúisme literari

del senegalès Ousmane Socé, una crònica de
la vida de Saint Louis: la novel-la Doguicimi

És ben viu el sentiment d'unitat africana,

(1938), de Paul Hazoumé, de caràcter històric:

i conviu amb la consciència d'una gran diversitat cultural i lingúística. La literatura es
fa ressò d'aquesta dualitat.
La colonització d'Àfrica desconfiava de les llengúes dels pobles africans i
mantenia la voluntat permanent d'imposar
el francès o l'anglès com a llengúes de prestigi
social. Això va entorpir el desenvolupament
de literatures en llengiúes nacionals, però no
la seva existència, com ara la literatura en

la novel:la L'esclave (1930), de Felix Couhoro.

quanta: L'enfant noir (1953), de Camara

Laye: Nini (1953), d'Abdoulaye Sadji, Le
fils du fetiche (1955), de David Ananou, Le
docher noir (1956), de Sembène Ousmane:

Un nègre d Paris (1958), de Bernard Dadié,

La colonització d'Àfrica desconfiava de les llengies dels
pobles africans i mantenia la voluntat permanent d'imposar
elfrancès o l'anglès com allengiies de prestigi social. Això
va entorpir el desenvolupament de literatures en llengues
nacionals, però no la seva existència

llengúes com l'exvé, l'haoussa, l'oulof, el .

peul i d'altres. Alhora, el teatre i el cinema

són importants per a la vehiculació d'aquestes
llengúes nacionals.

02. La literatura d'expressió
francesa

S'inicia al segle XIX, amb l'obra dels senegalesos Léopold Panet, Une relation d'un

vovage du Senegal ú Soureira (1850), i David
Boilat, Equisses sénégalaises (1853), un ric
i variat quadre de la vida sencgalesa durant
la primera meitat del segle XIX.
L'escolarització de l'empresa colonial permet
el desenvolupament literari. N'és un bon
exemple l'escola VVilliam-Ponty de Gorée,
un viver d'escriptors i de polítics de l'antiga
AOF (Àfrica Occidental Francesa).

03. La generació de la negritud
La publicació l'any 1948 de l'antologia de
la nova poesia negra i malgaix, de Léopold
Sedar Senghor, esdevé l'acta de naixement
de la literatura de la negritud. El prefaci
L'orphée, de Jean Paul Sartre, dóna cos teòric
a la noció concebuda a la fi dels anys trenta
per l'antillà Aimé Césaire i el senegalès
Léopold Sedar. La fecunditat d'aquesta negritud s'expressa amb algunes publicacions:
Els contes d'Hamadou Roumba (1947), de
Birago Diop, els poemes de Bernard Dadié
(Costa d'Ivori), Les crayons et portraits
(1953), de Fily Dabo Sissolo. La literatura

Com a pioners, esmentem l'obra
etnològica de Dim Delobson, la novel-la
Force Bonté (1926) del senegalès Balary
Diallo, dedicada als tiradors senegalesos de

de la negritud vol restaurar la imatge de
l'home negre, de celebrar els valors ancestrals
de l'africanitat i de rebutjar la colonització.
La poesia esdevé el seu instrument expressiu
ideal, per recollir la urgència del crit i de la
protesta, tot i que també apareix amb força
la novella.

la I Guerra Mundial: la novel-la Rarin (1935),

Fem alguns esments de la dècada dels cin-
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Un piège sans fin (1960), d'Olympe Bhély
Quenum: Rocumbo l'étudiant noir (1961),
d'AXé Loba: L'Aventure Ambigué (1961),

de Cheith Hamidou Rane.

L'accés a la independència de les
antigues colònies franceses propicia el sorgiment amb força de la novel:lística. A Guinea
Bissau la lluita per la independència és sagnant i dura, el moviment d'alliberament coincideix amb un renaixement literari molt
rellevant.

04. Què és la negritud2
4Els anys d'embriaguesa del Nevy Blache
a França", així defineix Senghor la dècada
dels trenta. Més enllà de l'impacte de l'art
africà, sobretot de les màscares, en pintors
com Picasso i Braque i de l'obra dels africanistes, es produeix un acostament, una revalorització d'allò negre en la literatura francesa
i, alhora, escriptors negreafricans o afroantillans surten a la palestra. Haití, al Carib,

4Els anys d'embriaguesa del Nevv Blacic a França", així defineix Senghor la
dècada dels trenta. Més enllà de l'impacte de l'art africà, sobretot de les
màscares, en pintors com Picasso i Braque i de l'obra dels africanistes, es
produeix un acostament, una revalorització d'allò negre en la literatura francesa i, alhora, escriptors negreafricans o afroantillans surten a la palestra.
Haití, al Carib, reivindica la seva africanitat. A França es difonen els ritmes
del jazz i la poesia del renaixement negre. Senghor i Césaire coincideixen a
considerar decisiva la influència del Nevv Blacix. La noció de negritud l'escriu
per primera vegada Césaire en la seva obra Cahiers d'un retour au pays natal
als altres, tot portant així la contribució dels Hampàté Bà, l'encarnació de la saviesa africana, dipositari de l'antiga oralitat.
difonen els ritmes del jazz i la poesia del negres a la civilització d'allò Universal".
renaixement negre. Senghor i Césaire coincideixen a considerar decisiva la influència
reivindica la seva africanitat. A França es

del Nevv Blach. La noció de negritud l'escriu
per primera vegada Césaire en la seva obra

L'africanització de la literatura

L'exili en la literatura
africana

Cahiers d'un retour au pays natal. París és
L'exili, en particular a París, té una gran
l'epicentre d'aquest despertar, d'aquest mo-Les primeres generacions d'escriptors
importància. Alhora, l'exili com a tema literari
viment. Se'n fa ressò La revue du monde africans de llengua francesa, editats sovint a
França, s'adrecen d'entrada més als lectorstravessa la literatura negreafricana, des del
noir (1931-1932), dirigida per. Paulette de
ja esmentat Cahier d'un retour au pays natal
europeus que no pas als seus mateixos comNardal de La Martinica, amb la publicació
patriotes. Més endavant arriben amb força a(1947), d'Aimé Césaire, fins a la novella
de poetes del Nevv Blaci o Harlem Renaissance i l'obra d'africanistes o d'escriptors l'Àfrica: l'escriptora senegalesa Mariama Impasse (1996), del congolès Daniel
Bà, amb la seva obra Une si longue lettre Biyaoula.
antillans. El manifest Légitime Défense
(1932), de la mà de joves de La Martinica i (1979), assoleix un gran èxit i arriba a satisfer
Alguns poetes de la negritud viuen
l'exili amb una perspectiva romàntica. En
amb les armes del comunisme i del surrealisel desig d'un gran públic africà. Amb els
me, reivindica una cultura autènticament
anys, la producció literària ha augmentat l'obra Pigments (1937), Leon Gontra Damas
negreafricana i afroantillana. Al voltant del considerablement i alhora s'ha particularitzatexpressa a causa de l'exili una fascinació pel
modest diari L'Étudiant noir, s'hi apleguen per autors i estats, de manera que ja es pot buit i la mort. Alhora, Senghor troba la màgia
de les paraules per ressuscitar la seva terra
antillans i africans, com ara Césaire, Senghor,
parlar de literatures nacionals africanes.
Birago Diop, Ousmane Socé, Damas i
L'africanització adopta diferents aspectes: natal a Chants d'ombre (1945). En algunes
d'altres.
Yambo Ouologuem, amb Le devoir de vio- novel-les autobiogràfiques dels anys
cinquanta, els herois que viuen a Europa
lence (1968), i Ahmadou Rourouma, amb
A Paroles (1975), obra de referènacaben per tornar a la seva terra natal
Les
soleils
des
indépendances
(1968),
cia de Senghor, es defineix la negritud:
destrossats i finalment troben l'equilibri
s'interroguen
sobre
la
nova
forma
de
despo"Objectivament, el conjunt de valors morals,
mental que necessiten. Esmentem Chemin
tisme africà: Alioune Fantouré, amb Le cercle
artístics i socials no només dels pobles de
d'Europe, del camerunès Ferdinand Oyono,
l'Àfrica negra, sinó també de les minories des Tropiques (1972), i Tierno Monénembo,
Un Nègre ú Paris, de l'ivorenc Bernard
amb
Les
crapauds-brousse
(1979),
ens
parlen
negres d'Amèrica, d'Àsia i d'Oceania. SubDadié, o l'obra del senegalès Cheih
jectivament, l'acceptació d'aquest fet civilit- d'herois una mica perduts, i Viliam Sasine,
Hamidou Rane. Després de l'accés a la
zador i la seva projecció, en perspectiva, enamb Le jeune homme des sable (1979). En
general és una literatura que reivindica una independència dels paisos africans, a partir
la història a venir, en la civilització negra
dels anys seixanta, després de l'exili geogràfic
que haurà de renéixer i realitzar-se: és, en certa presa de consciència. Alhora, l'audiència
aconseguida per les escriptores —Mariama neix l'exili interior. Els textos dels escriptors
definitiva, la tasca que es van fixar els militants de la negritud: assumir els valors de
civilització del món negre, actualitzar-los i
fecundar-los si cal amb les aportacions estrangeres, per viure'ls per un mateix i en un

Bà, Aminata Sovv Fall, Ren Bugul, etc.demostra l'evolució de les mentalitats. La
maduresa assolida per les literatures de

africans de la nova generació expressen el
malestar per l'emergència dels nous règims
dictatorials. N'és un bon exemple l'obra

L''Exil et la Tombe, del congolès Tchitchellé
l'Àfrica de l'Oest té un indicador en el ressò

mateix, però també per fer-los viure per i perobtingut arreu del món per l'obra d'Amadou Tchivella,
42

Infocultura:
Presentem una selecció de llibres que ens permeten aprofundir en el nostre coneixement
sobre Àfrica. Infocultura é8 Un butlletí electrònic d'informació cultural per rebre'l habitualment
només cal que ens ho feu saber (cultural catalunya.ugt.oro). També hi podeu accedir a través de
la veeb: vevvieugtcatalunye.org (serveis a l'afiliat: cultura).

Xinó
la força
d'estimar
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història

Lluís Mallart. Ed. La Campana
La vida d'un antropòleg al Camerun. Lluís
Mallart va anar al Camerun a convertir negres,

però el poble dels evuzoR el va convertir en
antropòleg. Vuit anys de convivència: ens
explica la vida dels evuzoR, els ritus col-lectius,

les festes, el fons cultural i les formes socials.
Un testimoni rigorós i humà.

assaig

Alfred Bosch.

Ed. Columna

Carta a un amic africà. Alfred Bosch, escriptor
i professor d'Història d'Africa, explica Europa
a un imaginari amic nigerià. De manera planera,
explica la vida europea actual, tot establint
alguns paral:lelismes amb la vida africana
actual. Un diàleg ben viu i planer, adreçat a
conèixer els somnis i la realitat del present.

assaig

Martin
ther Ring. Ed. Proa

ha QJ ce

Luther Ring va impressionar la població nordamericana dels anys seixanta, va convertir les

protestes de la població negra dels EUA en un
gran moviment i va contribuir decisivament a
la recuperació de la seva autoestima. No era
africà, però la seva actuació repercutia en la
consciència dels negres africans.

Albert Sínchez Pifot

PALLASSOS
MONSTRES

Sren Shama

h

AUGE Y CAÍDA

A

Centre
d'Estudis Africans. Antoni
Castel, director

històrica, o sociològica, o política, o filosòfica,

o cultural. El Centre d'Estudis Africans promou
el coneixement sobre l'Àfrica.
vvyv.estudisafricans.org

Simon
Schama. Ed. Crítica

benestar i el seu malestar, sobre la vida en

comú.
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Albert
Sànchez Pifiol. Ed.
La Campana

La història tragicòmica de 8 dictadors africans.
Sembla impensable tanta ignorància i tanta

complement del paper dels seus protagonistes.
Així, tenim una visió panoràmica de l'esperit
colonial, del funcionament del món i dels imperis,
en aquest cas del britànic. Un llibre rigorós i
alhora molt amè.

crueltat, però són contemporanis nostres. Les

història de les colònies. La visió històrica té el

novel:/la

Pep Subirós.

Notas de viaje sobre la felicidad y otros desasosiegos. A cavall entre Europa, Africa i Nordamèrica. Una reflexió filosòfica, però també
etnogràfica, sobre el pont entre vida individual
i vida col-lectiva. Un compromís amb Àfrica i
la seva gent, sobre la relació entre el nostre

història

x

La història de la metròpoli ajuda a entendre la

assaig

Ed. Laertes

t

.

història

revista

Reflexió i anàlisi sobre la realitat africana.
Col-laboradors de primera fila. Una revisió a
fons de les diferents societats, dels seus reptes
i dels seus problemes, a través d'una mirada
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Emmanuel

Dongala. Ed. Pagès

Dongala neix l'any 1941 a la República Centreafricana. Representatiu de la generació de
l'inconformisme africà, retrata amb humor els
problemes del continent. En aquesta novel:la
els protagonistes són adolescents d'infància
estroncada, alguns com a nens soldats. Tanmateix, hi ha esperança per sortir-se'n.

seves bestieses són infinites, amb la complicitat
de les democràcies europees. Més enllà de
l'horror, resulten patètics. Sànchez Pifiol té el
mèrit del rigor però carregat d'humor.

I
BENS die a

assaig Davant el dolor

novel-la Congo luso.
Peter Forbath. Ed.
Edhasa
La conquista portuguesa del Congo (14821502). Un intens relat de l'evangelització a
sang i foc del Congo, entre els segles XV i XVI,
pels portuguesos. A través del protagonista,
Gil Eanes, assistim al xoc cultural entre Europa
i Àfrica. lllusió, aprenentatge i contradiccions
d'un home íntegre.

dels altres. Susan

novella Amistad. David
Pesci. Ed. Edhasa
Amistad era un vaixell dedicat al transport
d'esclaus que va patir un motí, el qual va derivar
en un judici. Aquest episodi va tenir una gran
repercussió en la lluita pels drets civils als Estats
Units i il-lustra el paper espanyol en l'esclavatge.
Una novella històrica ben documentada, amb
uns personatges ben definits.

LLIT Tia: AE

aa

Sontag. Ed. Proa

Imatges de violència i d'horror, d'arreu, inclosa
l'Àfrica. Reflexió sobre la relació entre la notícia
i la seva imatge, entre l'art i la concepció moderna de la guerra. No hi ha guerra sense
fotografia, però quin tipus d'imatge ens arriba2
Amb quina finalitat2 Fotografies fetes com a
record, com ara a l'Irag, esdevenen motiu de
reflexió. Susan Sontag, intel-lectual crítica
d'EUA, acaba de morir (28-X11-2004).

Je hu)

í

A

revista Sovveto,

Es lEs revista africana.
:I
Oumar Diallo, director
Neix enguany, a Barcelona. Revista d'informació general sobre la realitat africana i sobre
la vida dels africans aquí. Per superar la imatge
distorsionada que ens arriba sovint sobre
l'Àfrica. Notícies, reportatges, entrevistes,
cultura i societat, esports i viatges. Una eina
per al coneixement i per al diàleg.
vvyvvv. revistasovveto.org

revista Mundo negro.

novel-la Memòries de

l'Àfrica. Isa Dinesen.

Edita Missioners Combonians

Revista missional africana. Els combonians són
missioners catòlics, però realitzen una gran
tasca social. Tenen una presència notable a
l'Àfrica. La revista parla de Jesucrist i de la fe,
però també del seu treball a favor dels pobres,
dels problemes socials i politics. Fa 47 anys
que s'edita, amb 100.000 exemplars.
vvyvyy. mundonegro.com

Ed. Pagès

Narra l'experiència africana de l'autora, la
plantació de cafè que tenia a Rènia. La seva
passió per l'Àfrica, les relacions d'afecte amb
els nadius, les dificultats de tirar endavant, el
grandiós entorn salvatge i la seva vida sentimental. Es la base de la pel-licula dirigida per
Sidney Pollach, amb Robert Redfort i Meryl
Streep.
LANA RARROL

novella Lliçons per a

noies guapes.
Alexander McCall
Smith. Ed. La Campana

novella El nen negre.
Camara Laye. Ed. Pa-

Tercer llibre de la sèrie que comença amb La
Primera Agència de Dones Detectives. A través
de la protagonista, Mma Ramotsvve, i de la
gent del seu voltant, ens acostem a la vida
quotidiana a Botsvvana, a una Àfrica tranquila,
a la moral tradicional i als nous aires, a la gent
i al seu entorn. Entranyable i divertida.

L'autor guineà (1928 - 1980) beu a les fonts de
la tradició oral. Aquesta és una de les seves
novel:les més celebrades. Un jove escriptor
narra la seva infantesa: la vida quotidiana, les
tradicions i els costums de tot un poble. Ens
acosta a la mitologia africana i a la capacitat
poètica de la vida.

gès

literatura Diccionario
de literatura del

literatura intersecciones.

Translit i Virus Editorial

1999

Àfrica subsahariana.
Recull les dades biogràfiques i bibliogràfiques
de 153 autors africans. Àfrica aporta autors de
talent, originalitat i força, però només alguns
tenen projecció internacional. Aquest diccionari
no pretén ser exhaustiu, però ens acosta a
l'enorme riquesa literària del continent africà.
translitQpangea.org

Transiit i Virus Editorial.

Translit és una associació cultural amb seu a
Barcelona que difon la creació literària d'altres
continents. Cada dos anys organitza unes
jornades internacionals de literatura, amb debats i lectures, i l'edició d'un llibre: el de 1999,
relats i poemes de diferents autors, bona part
dels quals africans. Una bona feina.
vvvvv.pangea.org/transIit

crònica De Nador a

Vic. Laila Rarrouch.
Ed. Columna

La Laila neix l'any 1977 a la ciutat marroquina
de Nador. Amb la seva família s'instal:la a Vic
als vuit anys. Ens explica el procés d'adaptació,
les seves emocions, l'enyorança, les dificultats,
els amics a l'escola, els dubtes, la primera
feina. Ens explica en primera persona aquest
viure entre dos mons, la seva realitat. Un testimoni ben útil.

Les ressenyes d'aquesta pàgil
Blteae

la colHaboració de la Llibrer

NJEDDO DEVVAL,

I MADRE DE LA CALAMIDAD
rrem
AmaDOU HAMPATÉ BÀ

it possibles gràcies a
Els en donemles gràcies.

QELL DE
CEI
ei ALT:
xi
DONA PURA

conte
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DEeliia va amén El

Elecrara

Almeida. Ed. El
Cobre

Estudiants de Cap Verd a Lisboa, l'any 1974.
S'acosta la Revolució dels Clavells i viuen una
explosió d'il'lusions democràtiques i la descoberta del món, de l'amor i l'amistat. Passat i
futur teixeixen el destí dels protagonistes.
Almeida (Cap Verd, 1945) és un dels autors
més destacats de la literatura portuguesa actual.
De prosa punyent i irònica, amb un imaginari
a cavall entre Europa i Amèrica, i amb el seu
país sempre present.

a
EDICIONES ZANZIBAR
OTRAS XARRATIVAS

Roumera

Dialhaby. Ed.

Amadou Hampàté
Bà. Ed. Zanzibar

Un relat que a través de la faula d'un país
paradisíac on els seus habitants esdevenen
orgullosos i Gueno, el déu creador, els castiga.
Un home elegit i virtuós haurà de superar un
munt d'obstacles. Un recorregut pels mites i les
creences. Un breu annex ens hi ajuda. Amadou
Hampàté (Mali, 1901 - Costa de Marfil, 1991),
un intel-lectual africà per excel-lència. Recopila
la tradició oral religiosa, etnogràfica i literària.

Tiré
Els mandingues del Senegal s'apleguen cada
vespre al voltant del foc per cantar i explicar
contes. Un conte al voltant d'un nen que ha de
néixer i d'una pell de llarinté (lleó) i d'una cua
de tiré (girafa) que cal aconseguir. Un divertit
conte infantil amb unes il-lustracions precioses
de Sílvia Bayo. Un vocabulari mandinga de
nou paraules ens ajuda a entendre bé el text.
Una delícia.

p)

CONTES DE LA

SABANA AFRICANA
D'AMADOU CQUMBA

birago diop

contes

novela

novella
RORAÀ

h

.

Birago
Diop. Ed. Rora

Birago Diop (Senegal, 1906-1989) ens transmet

la memòria col-lectiva d'Àfrica, el natural i el
sobrenatural, l'efimer i el transcendent, la bondat
i la maldat, el local i l'universal. Un altre autor
que viu entre dos mons, entre França i Àfrica
i que recull la tradició oral africana, d'una
importància cabdal en les seves vides, i per
tant en la seva cultura, en el seu bagatge vital.

4

Ren

Saro-VVivva. Ed.

Zanzibar

El dia abans de la seva execució, després de
vint-i-cinc anys de presó en silenci, la protagonista explica la seva vida. Lemona és un símbol
de la dona africana: desemparada, desitjada,

traida, corrompuda i sotmesa. Ren Saro-VVivva
(Nigèria, 1941 - 1995) demostra una gran
perspectiva psicològica. Lluitador pels drets
humans i el medi ambient, denuncia els interessos del petroli. Autor d'un reeixit serial africà.

Eres Le ViiliamsSassine. Ed.
Barataria

Guinea Conahry, 1944-1997. Enginyer en Ecologia Tropical, periodista, matemàtic, exiliat a
França i a diferents paisos africans. Novel-lista
destacat i provocador, en aquesta obra es

carrega d'humor i de desil-lusió per explicarnos les vivències d'un exiliat que retorna al seu
pais després de la mort del dictador. Però en
les històries que explica i en els seus personatges també hi ha tendresa.

DES T ip 0.61

novella

assaig

Emmanuel Chulvvudi Eze.
Ed. Bellaterra
L'editor E.C. Eze aplega articles d'autors diversos que desmenteixen el tòpic colonial de
l'absència de tradicions filosòfiques africanes:
els fonaments africans de la filosofia grega, la
relació entre ànima i cos a la concepció axan,
el concepte de veritat en la llengua axan, el
pensament tradicional africà i la ciència occidental o com no s'ha de comparar el pensament
africà amb l'occidental. Una reivindicació del
pensar africà.

Le) É aut

assaig

Gary

Victor. Ed. Buhante

L'autor és d'Haití i per tant només els seus
avantpassats són africans. Tanmateix mereix
que en parlem. L'imaginari col-lectiu, els mites
i la crítica social encabeixen les vivències dels
protagonistes: Pirus pacta amb el dimoni per
conquerir la seva estimada Esmalda, i els
inconvenients socials d'aquesta relació. Personatges ben travats, i ben acaronats per l'autor.
Primer llibre de la nova editorial Buhante (intercanvi), amb la voluntat de conèixer produccions
literàries massa poc difoses.

Llibreria Jaimes

Passeig de Gràcia, 64, Barcelona

CASC CIA ci Cite)
BS LS dg o cil

José
Ramón Trujillo.

Casa de Àfrica i Sial
Ediciones

Recull de les ponències presentades al II
Congrés d'Estudis Africans en el Món Ibèric
(Madrid, 1999). Estudis històrics, geogràfics,
polítics, econòmics i culturals que ens ofereixen
una visió sobre la realitat africana i les perspectives de futur. Un llibre ideal per tal de
disposar d'una visió panoràmica dels reptes
als quals s'enfronta Àfrica en aquesta etapa
de la globalització. Molt interessant.

Biel CNN tell
Especialitzada en llibres
en francès i en literatures

diverses (asiàtica, africana,
del Carib i mediterrània).

VVole Soyinica, una
persona, una vida
lo. Noèlia Martín

VVole Soyinica (Alcivvande Ouvvole Soyinlca) va
néixer el 1934 a Abeolcuta, al sud-oest de Nigèria.
La seva vida s'ha desenvolupat en dues realitats

tan diferents com Àfrica i Europa. Per una banda hi
ha la seva cultura natal, per l'altra els estudis a Europa, principalment a Anglaterra. En aquest país va

cursar literatura anglesa a la Universitat de Leeds. Durant
aquesta època va escriure una de les seves obres més famoses,
The Lion and the Jevvel (1968, teatre còmic). Els seus treballs,

principalment influits per la seva religió ioruba, han estat

escrits en llengua anglesa. VVole Soyinica personifica la
Els intèrprets. Edicions 62. 1999
dualitat literària que existeix a la seva terra: d'una
Novella ambientada en la Nigèria postcolonial
banda hi ha la literatura oral, transmesa enla llen-

gua territorial, i de l'altra la literatura escrita, quasi
sempre enla llengua colonial.
Dramaturgiactor, assagista. poeta, activis- gades, la més llarga de les quals va durar dos

anys. El motiu de la seva detenció i posterior
privació de llibertat va ser una falsa acusació
de traició al règim nigerià. En aquest període
va patir una reclusió solitària en una cella
minúscula on no tenia el que per a ell era el
més important: ni companyia ni mitjans per
escriure. En aquestes mancances, aquells que
l'empresonaven hi veien la clau per destruir
la seva ment, però no ho van aconseguir. Les
seves obres posteriors reflecteixen el turment
que va haver de patir i al qual va haver de
resistir. Algunes d'elles són Madmen and

ta polític, professor i també novel-lista, prefereix el teatre com a mitjà d'expressió per
la seva gran interacció amb el públic i possibilitat de canvi: sovint ha dit que "dues
funcions d'una mateixa obra mai poden ser
iguals" i que el teatre evoluciona i s'adapta
a l'escenari, l'audiència i la barreja que se
n'obté. La seva musa és Ogun, un personatge
ioruba que simbolitza el bé i el mal a la
vegada, com el món on viu, com les persones
que coneix. La seva fe es caracteritza per
utilitzar el teatre com a principal forma
d'expressió, per la comprensió, l'adaptabilitat
als nous temps i el fet que mai ha desencadenat una guerra.

Died (1972, assaig autobiogràfic) i Poems
from prison.

La seva vida ha estat profundament
marcada per la tirania del general Sani Abacha, el líder de la dictadura militar imposada
al seu país. Va ser empresonat diverses ve-

A causa de la situació política del
seu país es va haver d'exiliar més d'una
vegada, i en un cas amb una xifra assignada
al seu cap, el preu d'expressar les seves idees
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Specialists (1971, teatre còmic), The Man

dels anys 60. Un grup de joves nigerians torna
al seu país després d'haver estudiat a l'estran-

ger i es troben una societat corrupta. Amb
realisme i humor assistim a les vivències dels
diferents protagonistes.

sota un règim autoritari, una circumstància
injusta, però inevitable. Durant la seva vida
ha fundat nombroses associacions dedicades
al teatre i ha desenvolupat una extensa tasca
literària. Políticament, ha defensat els drets
de la humanitat i de la població negra i ha
denunciat el colonialisme europeu, el seu
afany destructiu i l'empremta que ha deixat
a la seva societat i a les seves creences, mai
esborrades.
La seva vàlua es va veure reconeguda amb el premi Nobel de Literatura, l'any
1986. Cal remarcar que va ser la primera
vegada que s'atorgava a un africà de raça
negra. Posseidor de saviesa, sensibilitat,
capacitat creativa, força i resolució, la història
d'ARixvande Ouvvole Soyinha és la història
d'una persona, d'una vida, d'una lluita i d'una
herència cultural que ni la privació ni les
amenaces de mort han aconseguit aturar,

Da
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L'any 1996 la tenyana Maathai vingué a
Barcelona per participar en un simposi sobre
"Dona, medi ambient i desenvolupament
sostenible" organitzat per l'associació Una
Sola Terra. VVangari no era una desconeguda,
ja la precedia un ampli reconeixement internacional per la seva contribució al medi
ambient a partir de la creació de l'organització
del Moviment del Cinturó Verd l'any 1997
a Renya (vvvviv.greenbeltmovement.org)
Sentir-la parlar i argumentar des
d'aquella trobada sobre els objectius de

de creixement econòmic. Fins ara no tenim
gaires propostes i /o programes que ens aportin projectes concrets per solucionar aquests
dos problemes. Els ciutadans de Renya i de
Catalunya tenim necessitats diferents pel que

altres realitats diferents de les que ens arriben
pels mitjans de comunicació i que són desconegudes per a una àmplia majoria de la
població del primer món. Un dels fets que
més s'ha destacat d'ella a partir de la concessió del Premi Nobel són els milions d'arbres
que la seva organització ha plantat a Renya.

continent

Per què planten arbres7 No és una actitud
esnob ni romàntica en un estat on la desforestació és alarmant per la proximitat
geogràfica del desert del Sàhara.

Qui planta els arbres72 Les dones són les tenim gaires èxits com a referents actuals.

èxits del Moviment del Cinturó Verd és la
creació d'una important xarxa que aglutina
persones de diferents estaments socials de la
ciutadania Renyana. El Moviment ha tingut
la capacitat de traspassar les fronteres del

el reconeixement internacional de la seva tasca
amb la concessió del Premi Nobel de la Pau l'any
2004 no hauria de quedar com un fet aillat, sinó que
ens hauria de permetre incorporar d'altres mirades
l'organització del Moviment del Cinturó Verd
dela realitat africana i de les persones que hi estan
era descobrir, per a una bona part dels assistents, que al continent africà hi ha moltes
treballant, des de dins i des de fora, pel canvi d'aquell

La desforestació és molt greu en

fa al desenvolupament sostenible, però tant

en un cas com en l'altre hem d'actuar per
resoldre les necessitats més immediates de
cada comunitat.

que s'encarreguen dels vivers d'arbres i que
es plantin. Les dones són les que tradicionalment tenen cura de la família i entre d'altres
tasques domèstiques s'han de proveir de

molts llocs del nostre planeta, però l'impactellenya i d'aigua per cuinar. Elles són les
que té en paisos amb un nivell baix de des- primeres interessades a actuar per resoldre
envolupament econòmic afecta greument la
vida de les persones de les comunitats rurals.
En les comunitats rurals la llenya és necessària
per fer foc per abrigar-se i cuinar els aliments,
no disposar-ne afecta la nutrició de les persones. Els arbres atreuen la pluja, disposar
d'aigua a prop és necessari per beure i cuinar.
Des del punt de vista occidental pot semblar
Sun plantejament simplista" parlar d'arbres
per disposar de llenya i d'aigua, però nosaltres
a casa nostra no hem sabut encara resoldre
"coses tan simples, però necessàries per al
nostre equilibri mediambiental" com llençar

les necessitats bàsiques que afecten la supervivència i el progrés de les seves famílies.
Amb el seu treball no només obtenen una
remuneració econòmica sinó també avancen
en l'àmbit de la seva autonomia personal. El
Cinturó Verd té més de 3.000 vivers i dóna
feina a unes 50.000 persones, majoritàriament
dones.

A una altra escala, i amb un tren
que funciona a diferents velocitats entre el
continent africà i l'europeu, les dones a Catalunya encara no tenim resolts els serveis
d'atenció a les famílies que haurien de conles nostres escombraries en els contenidorstribuir a la plena integració de la dona en el
món laboral.
correctes de la recollida selectiva o bé ja fa
molt de temps que vivim "la guerra de
l'aigua", ja que sembla que no en tenim
suficient per mantenir el nostre actual nivell

Com s'ha aconseguit plantar més de 20
milions d'arbres en 25 anys2 Un dels

país creant una xarxa panafricana de moviments verds. La importància de la societat
civil i la seva implicació en el desenvolupa-

ment de la nostra comunitat és un debat
candent, però entre el debat i la realitat no

Com és possible mantenir al llarg de
tots aquests anys el Moviment i no mo-

rir en l'intent2 El Moviment del Cinturó
Verd liderat per Maathai és una organització
viva amb una gran capacitat per obtenir recursos econòmics per tirar endavant els seus
objectius, malgrat que Renya va obtenir la

independència d'Anglaterra l'any 1963, i que
durant 39 anys el país ha estat sotmès a un
règim de partit únic del president Daniel Arap
Moi.

VVangari Maathai no és una flor que fa
estiu, cl reconeixement internacional de la
seva tasca amb la concessió del Premi Nobel
de la Pau l'any 2004 no hauria de quedar
com un fet aillat, sinó que ens hauria de
permetre incorporar d'altres mirades de la

realitat africana i de les persones que hi estan
treballant, des de dins i des de fora, pel canvi
d'aquell continent, per avançar en el coneixement mutu i l'intercanvi entre el nostre
continent i el seu.

Les dones són les que s'encarreguen dels vivers d'arbres
i que es plantin. Les dones són les que tradicionalment tenen cura de la família i entre d'altres
tasques domèstiques s'han de proveir de llenya i
d'aigua per cuinar
48

Art
africà
La producció artística ens diu més del que ens pensem de larealitat. Ens acostem a l'art contemporani africà a partir de l'exposició el
Tiempo de Àfrica, Organitzada l'any 2000 pel Centro Atlàntico de Arte

Moderno (CAAM), del Cabildo de Gran Canaria. Agraim al CAAM que ens
n'hagi facilitat el catàleg per realitzar aquest reportatge.

Cap ala fide la passada dècada dels 80, s'inicia
un procés de reconeixement de l'art contemporani africà. Així, els artistes procedents del
continent africà comencen a tenir el seu espai
en les grans biennals internacionals o en exposicions individuals i col-lectives. Reconèixer
l'obra d'aquests artistes va requerir superar la
visió etnogràfica i encarar-se a les seves obres
com a fruit d'uns artistes amb uns referents
culturals propis, perquè lògicament disposen
com tothom de la seva tradició i treballen a
partir de la realitat actual de les seves societats.
Hi ha una història de l'art a l'Àfrica, amb la
seva evolució, malgrat que la consideració d'art
modern s'hagi referit habitualment a la producció
d'Europa i d'Amèrica del Nord. Acostar-nos a
l'art contemporani africà significa donar la
paraula als seus artistes, i observar: tot just una
aposta per la creativitat, pel diàleg. Presentem
només una seleció dels artistes que van formar
part de l'exposició el Tiempo de Àfrica.

Rep blics Cemon Ses del Compo (1986)
Durant for a anys conegut internacionalment com a pintor popular. Ell 8 hi
reconeix, i el seu treball retrata la vida
quotidiana i les seves impressions.

Ch ri Samba dans sa maison, 1980
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La Chaussure Croissante Version n... 2, 1997

Rep blica Democr tica del Congo (1968)
L art Bylex s un mecanisme que aspira a recrear una
nova societat mitjan ant Il estudi de projectes diversos,
realitzats en forma de maquetes que mai esdevindran
realitat.

Refiexion (detall), 2000

Camerun (1962)
L art com a enigma, el tauler d escacs amb una partida oberta, a
disposici dels espectadors. Aix el joc esdev una met fora de la vida,
i els vestits, ombres, com la realitat.

Ghana (1944)
Escultor reconegut. Entre l educaci formal i la vida del carrer, sent
fascinaci pel color i pels materials, sobretot la fusta i el metall. Fa

anys que viu a Nig ria.
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Congo (yombe). Rasadi, regi del Baix Zaire
El color blanc s el dels morts. Aquest nhisi
es posava a la vora d un malalt mentre
s anava al bosc a la recerca de l nima que
li havia estat capturada pels morts.

x Estàtua píemba de maternitat
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Actes paralrlels al monogràfic Àfrica
Exposició Dictadures i dictadors a l'Àfrica Negra
Exposició itinerant sobre l'origen de les dictadures a l'Àfrica negra. Muntada per l'entitat ETANE: vvvvvv.pangea.org/etane/
Sala d'Exposicions de la UGT de Catalunya-Fundació Josep Comaposada
17-29 de gener 2005. Rambla de Santa Mònica, 10, Barcelona

Presentació de la campanya Una altra Àfrica és posible
Resolucions del II Fòrum Social Africà, a Lussala (Zambia). Himne de la campanya i cançons de l'artista Mastho
Ribocho (Guinea). Hi intervenen: Edmundo Sepa, president d'ETANE: Jesús Husillos, president d'AMIC-UGT de
Catalunya.

Sala d'Actes de la UGT de Catalunya. Rambla de Santa Mònica, 10, Barcelona
divendres, 21 de gener de 2005, de 7 a 9 de la tarda

Col-loqui Àfrica: realitat, reptes iimmigració
Perspectives de futur del continent africà, la immigració africana a Catalunya i presentació del monogràfic Àfrica de la
revista cultural Les Notícies de Llengua i Treball.

Hi intervindran: Edmundo Sepa, president d'ETANE, Saola Ringolo, de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat
de Catalunya: Josep Ribera, director del CIDOB: Josep M. Àlvarez, secretari general de la UGT de Catalunya, Joan
Guàrdia, director de Les Notícies de Llengua i Treball. Presenta: Rosa M. Puig-Serra, responsable de Cultura de la UGT
de Catalunya.
CIDOB. Carrer Elisabets, 12, Barcelona (Metro Plaça Catalunya)

dimarts, 1 de febrer de 2005, a les 7 de la tarda

Convocatòria del ll Premi Paraula de narrativa breu UGT de

Catalunya-Avalot

Obert a tothom. Obres de 4 a 6 fulls DIN A4, originals i escrites en català. Presentació fins al
14 d'abril de 2005, a UGT de Catalunya-Avalot i també a Perpinyà (veure bases). Premis de 300,
200 i 100 euros per a les obres guanyadores. El jurat estarà format pels escriptors Joaquim Carbó,
Manel Zabala i Jaume Ribera.
Per a més informació: cultura(dcatalunya.ugt.org i tel. 93 304 68 00
Bases completes a vvvvvy.ugtcatalunya.org (serveis a l'afiliat: cultura)

Breus
Presentació del programa
(Voluntaris per la llengua"
passat dia 10 de setembre la UGT de Catalunya va celebrar l'acte de presentació de la campanya "Busques parella" en el marc del programa
"Voluntaris per la llengua" a Barcelona, amb 15
parelles lingúístiques. L'acte, que es va fer a la seu
del Centre de Formació Maria Rúbies, va comptar
amb la presència del secretari general de la UGT,
Josep M. Àlvarez i el secretari de Política Lingúística
de la Generalitat de Catalunya, Antoni Mir. Cal
destacar la implicació en el programa dels membres
del Secretariat Nacional de la UGT de Catalunya
que hi participen com a voluntaris.

Conferència sobre la política lingúística
A la tardor, la Fundació Comaposada celebra, des de fa vuit anys, l'acte
inaugural de l'any acadèmic dels cursos de llengua i comunicació per a sindicalistes
de la UGT de Catalunya. Enguany, aquest acte va tenir lloc el 27 d'octubre, al
migdia,
al Palau
El conferenciant,
secretari
de Políticadel
Lingúística
de la Marc.
Generalitat,
va explicar Antoni
a fons Mir,
les línies
estratègiques

i2

Pe i

Govern tripartit en el camp de la normalització lingúística. Jaume Collboni, en

I

nom del Secretariat Nacional de la UGT de Catalunya,sya resumir el moment
actual de la política lingúística feta des de l'ugetisme. Joan Tudela, en nom de

DI Me

i

sa sa

i

a

la Comaposada, va presentar l'acte i va moderar el colHoqui entre els assistents,
que omplien la sala d'actes del Palau Marc.
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t La Fundació Ramon Trias Fargas i el Centre Amadou Hampàte
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Ba (CAHBA) de Bamato, a la República de Mali, han posat en
marxa a Bamalco, Mali el projecte de cooperació DALI: el
cotó africà, impulsat pel centre africà.
projecte pretén promoure la revaloració i el consum intern del cotó a Mali i alhora
redefinir les actuals condicions de l'intercanvi comercial entre els paisos africans i els
industrialitzats. Les consequències de la situació actual del sector cotoner a Mali són de

gran pobresa, inestabilitat política, violència i emigració. En un context en què els paisos

africans tenen molt poc marge de maniobra a l'hora de generar recursos propis per fer
front a una demanda social cada cop més important, el projecte DALI té com a finalitat
coordinar i promoure totes les activitats tradicionals relacionades amb el cotó que es realitzen
a Mali, des del cultiu, fins a la transformació, comercialització i consum, així com la revaloració de la seva dimensió econòmica,
especialment la cultural, amb tot el que això té de pedagògic i sensibilitzador. Amb aquest projecte, es pretén establir un precedent
respecte a una forma alternativa de promoure el desenvolupament del subcontinent africà i les seves relacions amb els paisos
industrialitzats, ja que el projecte combina l'acció i la reflexió, posant un èmfasi especial en allò que la població, especialment
els grups vulnerables, els joves i les dones, poden fer per ells mateixos, amb els recursos disponibles.

PER CONÈIXER
EL VALOR DE LA
deli VA
Com a empresari saps quines són
EE IES obligacions i quins són els
drets i deures dels teus treballadors.
4 — Posa't al seu lloc. La prevenció és

una bona inversió.
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