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Rebràs a casa aquesta revista de franc, podràs
participar en els nostres projectes, tant amb
aportacions econòmiques com donant idees i
suggeriments a través dels nostres fòrums de
discussió i assemblees.
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Nosaltres vam inventar la conversa. Al voltant de la forja, tot el poble es
reunia —glòria als temps antics!— i la conversa feia el seu camí
acompanyada pels nostres instruments de música.
Eric Orsenna, Madame Bâ, la dama africana
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editorial

Petit à petit, a poc a poc, ens diuen els homes i dones de la Corba del Níger en les llargues xerrades
que sovint et porten a analitzar les seves realitats...
Saben que no poden córrer i que per aconseguir
petites fites han de fer passos ferms i s’han de
recolzar en el treball d’uns i altres.
És així com va la nostra associació, no podem
anar de pressa i les passes que fem procurem que
siguin fermes. En podem estar contents i, si ens

apunts

ARXIU DUGÚ
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d’Arenys

El juny del 2005 vam
participar en la Fira del Solstici d’Estiu
d’Arenys de Mar amb la finalitat de donar-nos a
conèixer i alhora vendre els productes que darrerament
portem de l’África, fruit dels viatges de persones
vinculades a l’Associació. D’aquesta forma podem
obtenir uns ingressos importants que es destinen a
finançar els projectes de cooperació que tenim engegats.
Va ser una tasca
intensiva, de
tres dies
consecutius,
però alhora
interessant i
gratificant per
l’interès i bona
acollida que
vam despertar
entre els
vianants que es
van acostar a la paradeta. Els collarets i arracades, els
bàtiks i les robes africanes van ser els objectes que van
despertar més interès i també els més venuts. No hi va
faltar el te, una mostra de fotografies de Burkina i Mali i
una presen-tació dels projectes que tenim en marxa.
Esperem repetir aquesta experiència en properes
edicions.
Agraïments: Volem fer constar el nostre agraïment a les
següents entitats i empreses per l’ajuda que ens han
dispensat en els projectes de Dugú: Ajuntament de
Vilada, farmàcia Bertran Isart de Canet, Associació
Cultural Plataforma Odeon de Canet i empresa Duerto.

2

deixeu dir-ho, orgullosos. L’equip de persones que
estem tirant endavant els projectes ens sentim forts,
cadascú fa la seva aportació en la mesura que pot,
amb confiança i respecte. Cal dir que aquest darrer
any ha estat positiu a l’hora de rebre diners
d’alguna administració i això també dóna energia,
una energia que ens transmeteu sempre tots els
associats i associades recolzant-nos en aquesta
aventura.

el racó del

ressenyes
LLIBRES
En aquesta novel·la Orsenna ens aproxima als
costums i les creences de Madame Bâ i per
extensió als de molts dels habitants de la vora
del riu Senegal a Mali. Per fer-ho, es posa a la
pell de la protagonista que, amb l’excusa
d’haver d’omplir una sol·licitud de visat per
anar a França a buscar el seu nét, va responent
de forma detalladísima el formulari oficial,
d’una manera més acostada a la complexitat
del seu món.

pensament

A Ibn Battuta (Tànger, 1304 Fes, 1369) se’l coneix com el Marco Polo àrab
perquè al segle XIV va arribar fins a la Xina i
es va endinsar també per les terres més
remotes de l’Àfrica negra. Amb «només» 700
anys de retard el seu magnífic llibre Els
viatges es publica per primera vegada en
català (Proa, 2005). Vegeu què diu dels
habitants de l’antic imperi del Mali.

Eric Orsenna (2004): Madame Bâ. La dama
africana. Barcelona: La Campana. (Editat en
castellà per Tusquets)

Entre les virtuts dels negres, segons la meva opinió,
destacaria (...) l’escassa quantitat d’injustícies que
cometen, sembla que són de natura poc procliu a
perpetrar-ne. (...) Segona, l’alt grau de seguretat que
impera a tots els racons del seu territori (...). Quarta,
el zel que mostren per a acomplir les oracions
diàries a l’hora exacta (...). Els divendres, qui no va
d’hora a la mesquita no hi troba lloc per a resar, de
tanta gent com hi acudeix (...). Tots hi van ben
mudats, endemés, vestits de blanc impecable (...).
Pel que fa als defectes, el primer de tots és que
permeten a les noies passejar-se despullades davant
de tothom, amb les vergonyes a l’aire. Durant el
Ramadà, per exemple, vaig veure’n una munió,
d’aquestes desvergonyides. (Pàgines 905-906)

La història tragicòmica de vuit dictadors
africans que tenien en comú la
mediocricitat, la ignorància i la covardia però
tot i així van dirigir els seus països fent-se
passar per herois i éssers excepcionals. De
gustos refinats, cars i extravagants, van
espoliar les riqueses nacionals portant els
països a la pobresa i el caos. Llegides per sobre semblen històries d’humor però en el
fons amaguen el més tràgic dels horrors: el de
la tragèdia del poble que els ha viscut.

Fruit de la seva primera estada el 1931 i una
segona missió el 1946, Marcel Griaule ens revela els secrets de la cosmogonia dogon i de la
seva vida quotidiana per boca d’un vell caçador
dogon, Ogotemmêli. Llibre de referència obligada per als africanistes d’avui en dia, ofereix
un gran estudi de la cultura dogon en un
llenguatge planer amb un desig clar: difondre
aquesta obra com un mite i retre alhora un
homenatge a l’home que ens va obrir les portes a la seva cultura.

M. Rosa Bayà, Jaume Fadó, Patrícia Fuster,
Montse Gaspar, M. Josep Guixot, Daniel Ninyerola,
Josep M. Roldós, Josep Vallès i Úrsula Viñolas
Han col·laborat en aquest número:
Anna Bonilla, Daouda Coulibaly, Félix Ouedraogo,
Xavier Quartiella i Judit Sadurní

Marcel Griaule (1987): Dios de agua. Barcelona: Alta Fulla.
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E. Gargallo i A. Gili (coord.) (2005): Àfrica en
l’imaginari occidental. València: Publicacions de
la Universitat de València.

MÚSICA

Mali
Putumayo Records

Albert Sánchez Piñol (2000): Pallassos i
monstres. Barcelona: La Campana.

Equip de redacció:

dugu@pangea.org
http://dugu.pangea.org

Qui era aquell Preste Joan en qui tant
confiaven els croats per esclafar els musulmans des del sud? I les ruïnes del
Gran Zimbabwe, quina civilització va
poder aixecar aquelles fortaleses al cor
de l’Àfrica? Aquest recull, que compta
amb la participació de reconeguts
escriptors tocats per l’«afroil·lusió», com
Alfred Bosch o Albert Sánchez Piñol,
ens parla dels grans mites africans d’ahir
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Youssou N’Dour,
Nothing’s in Vain

Taj Mahal i Toumani
Diabaté, Kulanjan

Àlbum que aplega un bon grapat dels
millors músics de Mali, com Tinariwen,
Habib Koité, Issa Bagayogo i Moussa
Diallo, entre altres. El so tradicional de
la kora, el n’goni o el balafon es combinen amb instruments moderns i la música dels griots es fon amb estils contemporanis com el blues, el hip-hop i el rock.

Aquest disc d’estudi, gravat a Dakar, és
un dels més consolidats de la carrera
de Youssou N’Dour. En més que cap
altre treball hi destaca el color dels
instruments, tant la kora, el xalam i el
riti, típics de l’Àfrica occidental, com el
so de les guitarres i la percussió més
específicament senegalesa.

Aquest disc reuneix, d’una banda, Taj
Mahal, un dels més reputats guitarristes
de blues dels EUA; de l’altra, Toumani
Diabaté i el seu grup. Diabaté passa per
ser un dels millors músics de kora de
Mali. L’objectiu és certificar la connexió
espiritual que hi ha entre les músiques
del sud dels EUA i les de l’oest africà.
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actualitat de l’associació

Per DANIEL NINYEROLA

L’aigua a la Corba del Níger

No cal afegir més punts per comprendre que a l’Àfrica occidental hi
ha un problema greu de quantitat i
proveïment d’aigua. Per contra, si
mirem la pluviometria anual de Burkina Faso (vegeu mapa), per exemple,
comprovarem que té aproximadament el mateix valor que la corresponent al nostre país. Quin és aleshores
el problema? La resposta seria dir que
les sequeres no són iguals a Europa
que a l’Àfrica. El 2005 va ser molt sec,
però nosaltres com a europeus no
vam notar gaire incomoditat —segur
que no hem tingut problemes
d’alimentació, ni d’higiene, ni tan sols
per poder rentar el cotxe—. La diferència amb l’Àfrica és que nosaltres
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tenim recursos per poder guardar el
valuós líquid, i si cal el traiem del
subsòl o el transportem com sigui. Als
països subsaharians, tot i que podrien
disposar de l’aigua, no és fàcil recollirla. No hi ha mitjans ni tecnologia, i
encara molt pitjor, la majoria
d’aquests països tenen una geografia
molt plana i els embassaments no són
factibles, com a màxim es poden
construir petits embassaments d’uns
pocs metres d’alçada i que ocupen
molta extensió de terreny en comparació al volum recollit.
Quina podria ser la
solució? Doncs no gaire
diferent de la nostra,
transvasament de rius i
extracció d’aigua del
subsòl, això sí, s’hauria
de fer de manera racional i estudiada adequadament. Actualment a
l’Àfrica subsahariana
s’extreu menys del 2%
de l’aigua disponible.
L’ús adequat de
l’aigua permetria que la
població pogués fer front a les sequeres (períodes greus de gana per a
ells), augmentaria la producció agrícola i en conseqüència la millora nutricional, les dones podrien reconduir
el temps dedicat a la recollida d’aigua
per a altres tasques (venda de productes al mercat, transformació d’aliments...), això implicaria més assistència escolar, obtenció de recursos
per pagar les assistències sanitàries i
poder fer petits estalvis.
Hi ha, per tant, una necessitat directa de millorar el subministrament
d’aigua, tant per a rec com per a la
utilització en la higiene, però les coses no van per bon camí i les
polítiques del Banc Mundial porten

cap a un impuls obert de la
privatització dels serveis d’aigua als
països pobres. Aquesta privatització
és una condició necessària que
s’inclou entre les condicions a l’hora
de donar préstecs. L’argument és que
el fet d’augmentar el preu de l’aigua
en fomenta l’estalvi i permet la
«recuperació integral de costos», cosa
que impedeix l’ús de fons públics i
provoca augments salvatges de les
tarifes. En canvi, als països
desenvolupats les infraestructures
bàsiques d’aigua han estat i estan
finançades per fons públics.
Per contra, l’ONU ja ha advertit
que si no se soluciona a l’Àfrica el problema de la gestió de l’aigua mai

El 2005 ha estat un any molt fructífer
en què s’han tancat amb èxit alguns
projectes antics i també d’altres de
més nous. Entre els primers, el més
emblemàtic és sens dubte el de
l’escola de Gora. L’any 2000 aquesta
petita escola del sud-oest de Burkina
comptava amb una única aula en
condicions, però el curs 2005-2006 va
poder començar per fi amb tres aules,
cosa que permet distribuir l’alumnat
per cursos de forma més homogènia.
Amb tot, les obres de la tercera
aula han hagut de superar una
autèntica carrera d’obstacles, el més
complicat dels quals va ser, potser,
quan van traslladar d’escola el director i ànima del projecte, el senyor

Als països subsaharians,
tot i que podrien
disposar de l’aigua, no és
fàcil recollir-la.
sortirà de la trampa de la pobresa.
En qualsevol cas, què hi podem
fer nosaltres? És difícil enviar l’aigua
que tenim a casa nostra cap als llocs
necessitats. Potser no podem actuar
de manera directa, però hem d’ajudar
a fer que la balança es vagi torçant.
Us proposo una petita actuació. Quan
compreu qualsevol producte,
demaneu-vos d’on ve, qui el pot haver
fet, potser algun país que no viu amb
prou dignitat? Quant haurà cobrat la
persona per fer aquest producte? Deu
poder portar una vida semblant a la
nostra? Què passaria si les gran
empreses que s’aprofiten de forma
directa i no tan directa de països del
tercer món notessin que els seus
consumidors disminueixen?
Si en vols saber més: Maggie Blanc. El segrest
de l’aigua. La mala gestió dels recursos hídrics.
Intermón Oxfam.
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ADAMA DIALLO

Segons la FAO, a l’Àfrica occidental una dona ocupa una mitjana
d’entre el 12% i el 27% del seu
temps a recollir aigua.
Les infeccions transmeses per
aigua insalubre causen el 80% de
malalties i morts als països en vies
de desenvolupament.
A l’Àfrica el 40% de la població
viu sense sanejament, i per exemple a Ouagadougou menys del 2%
de la població té connexió d’aigua
i sanejament.

Els projectes de Dugú
Associació van agafant
volada. A primers del 2006 es
va enllestir la construcció del
pou de Sogpélesse, a
Ouagadougou, en part amb
finançament públic. Però a
banda d’aquest, els projectes
més emblemàtics continuen
sent els petits, els de
filosofia endògena, i aquests
també gaudeixen de molt
bona salut.

Pou de Sogpélesse, a Ouaga.
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Daouda Coulibaly. Però el poble de Panga, de Bobo Dioulasso, que es
Gora —i aquest és un dels aspectes dediquen
a
la
recollida
més positius de tot plegat— no es va d’escombraries, es va materialitzar el
rendir; tothom hi va contribuir amb 2005 amb l’entrega d’un carro, diners
mitjans materials i humans i al final per comprar un ase, així com divers’ha aconseguit una aula un 50% més sos parells de guants industrials.
econòmica que les que construeix el
També a Bobo, Dugú manté des
govern! La gent de Gora n’està molt de fa anys una estreta relació amb
orgullosa i s’ha convençut que són ells l’Associació Gallina, que ha creat
mateixos els que s’han d’implicar en petites empreses d’explotació agrícoles coses del poble per tirar endavant. la i ramadera per promoure l’ocupació
Un altre projecte pendent, que no i el creixement econòmic. Actualment
s’havia pogut abordar
mai a causa del cost elevat, era la construcció
d’un pou al barri de
Sogpélesse, als afores de
Ouagadougou, habitat
per pastors peul i on no
hi ha ni llum ni aigua corrent. A finals de l’any
2005, i gràcies a les gestions de l’ONG Aigua pel
Sahel, es va obtenir finançament de La Caixa i la
Cort de porcs per al projecte Gallina.
Generalitat de Catalunya
per construir el pou. A
primers d’abril d’enguany el pou va tenen en funcionament una cort de
porcs, en què treballen dos nois a
entrar en funcionament.
Un tercer projecte acabat al llarg temps complet i uns quants jornalers.
del 2005 és el de la compra d’una Les necessitats d’aquesta associació
motobomba per a les dones de són bàsicament financeres per manteKirchamba, població d’uns 2.000 nir les instal.lacions i construir-ne de
habitants pròxima a Tombuctú i que noves, així com per engreixar el
últimament ha patit amb duresa els bestiar. És per això que Dugú els va
efectes de la sequera. En aquest cas, fer una donació l’any 2005 que es va
es tractava d’aconseguir una mo- destinar a comprar un ase i un carretó
tobomba per portar l’aigua des del riu per transportar material.
fins als horts de les dones amb
Finalment, Dugú Associació conl’objectiu d’estalviar-los el temps i tinua col.laborant en el projecte Afrol’esforç d’anar a buscar l’aigua i vaca, de Quim Arnal, que enguany
carregar-la cada cop que han de re- ha arribat al sisè any d’activitat. Al llarg
gar. En aquest cas, els diners per com- del 2005 s’han proporcionat setze
prar la motobomba es van recaptar bous, cinc arades, vint microcrèdits i
durant la segona jornada de sensi- ajut alimentari a famílies de diverses
bilització celebrada a Vilada (Ber- poblacions burkinabeses.
Per fer el seguiment dels projectes,
guedà) la tardor del 2005.
Pel que fa als projectes que hi ha podeu consultar la nostra pàgina web,
en marxa, el compromís de Dugú amb http://dugu.pangea.org, que actual’Associació de Dones Wend litzem periòdicament.
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JAUME FADÓ

el reportatge

l’opinió de...

l’entrevista

Per DAOUDA COULIBALY

FÉLIX OUEDRAOGO: «Els joves poden
trobar una solució en els microcrèdits»

Daouda Coulibaly és mestre
d’escola Primària. Orfe de pare
des de molt jove, havia de
treballar de dia i anar a classe
als vespres, a Bobo Dioulasso.
En acabar els estudis, va
treballar en una escola privada
a Bobo mateix. Després es va
treure les oposicions per ser
funcionari. Ha estat treballant
a Gora i actualment és
professor adjunt a l’escola
secundària.

En primer lloc, vull dir que sóc molt
feliç de poder fer sentir la meva veu
mitjançant la vostra associació, encara que sigui una veu plena de preocupacions perquè el sistema educatiu
a Burkina no passa un bon moment.
Burkina Faso té prop de 12 milions d’habitants i la major part de la
gent és molt jove, cosa que implica
una gran demanda educativa en tots
els nivells. Però la crisi que ens afecta
des dels anys 80 va portar les
autoritats a negociar i a signar uns
acords per fer entrar el país en els programes d’ajustament estructural del
Banc Mundial i de l’FMI. Aquestes
polítiques han incidit catastròficament
en el sistema educatiu burkinabès, que
ja tenia prou problemes.
El sistema educatiu es divideix en
l’etapa preescolar (de 3 a 5 anys), primària (de 6 a 15 anys), secundària i
superior. L’ensenyament primari,
també conegut com a ensenyament
de base, té com a objectiu permetre
adquirir uns coneixements i desenvolupar unes aptituds necessàries per
participar en la vida de la comunitat,
és a dir, per ser bons ciutadans.
Centrant-nos en aquesta etapa,
hem de distingir l’escola a les grans
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ciutats de l’escola al camp. A les ciutats, les aules estan construïdes des
de fa temps i no responen al desenvolupament demogràfic actual; no hi
ha edificis nous excepte en l’àmbit
privat, on comença a haver-hi moltes
escoles.
Per respondre a
la demanda d’aules,
es va posar en pràctica un sistema que
no va funcionar.
Com que cada mestre podia arribar a
tenir 150 alumnes,
es va fer un grup de
matí i un altre de
tarda. Els gr ups
s’intercanviaven cada dia. Les conseqüències d’aquest
sistema van ser desastroses i els pares dels alumnes es
van queixar molt. La modificació no
va ser millor: ara els alumnes hi van
matí i tarda però les classes continuen
sent de 130 a 150 alumnes. Per això,
els pares que poden porten els fills a
l’escola privada.
Al pobles, les escoles tenen tres
aules, de manera que cadascuna
serveix per a dos cursos. N’hi ha que
estan fetes de tova, de palla o són tan
sols un porxo. Les condicions d’acollida són penoses. Els nens han de
caminar, a vegades, 8 o 10 quilòmetres
per anar a l’escola, en ocasions sense
menjar, i només menjaran el dinar de
l’escola. Cal destacar que la taxa
d’escolaritat al món rural és baixa.
Els mestres es troben amb realitats
dures, els alumnes que arriben nous a
l’escola només parlen la llengua de la
seva ètnia (que sovint no és la mateixa
que sap el mestre) i això suposa que

mestre i alumnes poden estar uns
mesos sense entendre’s. El sistema
escolar no està adaptat a la nostra
realitat, és calcat del sistema colonial.
De mica en mica, els llibres es van
remodelant però el sistema en si no
DANIEL NINYEROLA
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respon a les necessitats del país.
A Burkina Faso, no hi falten ni
personal ni idees per aconseguir un
gran repte. El Govern, amb fons
econòmics externs, ha posat en marxa
un programa de deu anys anomenat
PDDEB. El contingut d’aquest programa està molt bé però, com sempre, hi ha problemes per portar-lo a
terme. Les escoles es construeixen
però estan inacabades. La màquina del
PDDEB està bloquejada per malversació dels fons. El Govern ha
destituït el ministre d’Ensenyament
per les múltiples disfuncions a l’hora
d’executar els treballs (aules inacabades, contractistes impagats, malversació de 750 milions de CFA).
Bé, no sabria com parar. El sistema escolar a Burkina és molt preocupant. Si, com diuen, l’educació és
la base de tot desenvolupament, encara tenim un llarg camí per recórrer.
Traducció i adaptació:
Patrícia Fuster
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El senyor Ouedraogo és una persona singular.
Farmacèutic culte i ben posicionat socialment,
ha dedicat la seva vida a promoure projectes
per generar feina i riquesa a la seva ciutat, Bobo
Dioulasso. S’ha presentat com a candidat en
diverses cites electorals però sempre l’han
derrotat els partits majoritaris. La seva lluita
haurà de continuar, doncs, des de l’oposició.
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Apunts sobre l’educació a Burkina

—Ja fa temps que vostè està implicat amb els seus conciutadans
impulsant projectes per generar
riquesa. Quina mena de projectes
desenvolupa i per què ho fa?
—Des de fa molt temps treballo per
desenvolupar projectes perquè la
meva filosofia és que treballar per a
un mateix és millor que no pas esperar la pietat d’un estat que no sempre
és agraït. Crear la pròpia empresa permet realitzar-se un mateix i participar
en el desenvolupament del propi país.
Estic implicat en projectes de cria
d’aviram, també en l’àmbit del porcí.
Així mateix, ajudo les dones a muntar
els seus propis projectes i a buscar finançament. Així, lluitem contra l’atur,
el subdesenvolupament i la pobresa.
—En quins àmbits és desitjable la
col . laboració dels països occidentals i com s’ha d’actuar?
—L’ajuda hauria d’estar orientada en
l’àmbit de l’agricultura i la cria de
bestiar principalment. Hauria de consistir a donar suport per aprendre a
pescar en lloc de donar el peix. En
efecte, les associacions de dones i de
joves necessiten petites aportacions
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econòmiques per llançar-se a accions
de poca envergadura però rendibles.
—Bobo Dioulasso és una de les
ciutats amb més vida cultural del
país. Expliqui’ns alguna de les activitats que organitzen i com serveixen per dinamitzar també l’economia de la ciutat.
—La Semaine Nationale de la Culture (SNC), celebrada a finals de març,
és una manifestació important per a
tot Burkina Faso, igual que la SIAO i
el FESPACO. Aplega els millors
grups de les 13 regions de Burkina
que han resultat guanyadors en les
eliminatòries regionals. Hi ha dansa,
música tradicional i moderna, cançó...
La SNC acull visitants de les poblacions locals i de països amics veïns i
estrangers (europeus la majoria) i
homes de negocis de l’àmbit de la
cultura. Per a la Costa d’Ivori, Mali,
Ghana, Níger, Togo, Benín, etc. és l’oportunitat per adreçar missatges de
concòrdia o amistat. A la gent li agrada la cultura, la dansa. Per això, també
es fan vetllades populars als barris per
al públic que no pot pagar. En el
terreny econòmic, hi ha estands a

disposició dels emprenedors que
volen oferir alguna cosa: begudes,
menjar, altres animacions. En definitiva, es teixeixen relacions.
—Què li diria a un jove burkinabès que decidís emigrar a Europa
perquè no veu futur al seu país?
—Hi ha dos aspectes en aquesta pregunta. Si el que vol el jove és anar a
Europa per estudiar li diria que endavant. Ara, al que hi vol anar a l’aventura, li ho desaconsellaria. Li faria
comprendre que les condicions de
vida a Europa s’han tornat molt dures, la feina és precària per a tothom,
sobretot per als clandestins. El risc
d’acabar ofegat al mar és alt. Per contra, pot trobar una solució lluitant al
propi país a través d’un petit projecte
pel qual pugui sol.lcitar un microcrèdit, malgrat la inhibició dels poders
públics que no pensen més que en el
propi interès, oblidant les poblacions
que els han elegit. Finalment, la descentralització en curs, ben portada,
pot fer despertar la consciència de la
gent en el sentit de fer-se càrrec del
propi desenvolupament.
M. Rosa Bayà
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