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Généralement le griot est musicien et facteur d’instruments de musique. (…) Il
n’est pas qu’un simple musicien. Il est la mémoire de la société chargé de conserver
oralement l’histoire grâce à sa puissante mémoire. Le phénomène de l’oralité
était l’unique possibilité d’accès aux connaissances historiques, techniques,
spirituelles… Dès sa naissance, le bébé griot est baigné dans cette ambiance.
Konomba Traoré, Le balafon. L’or brun de l’Afrique.
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editorial
Amb aquest arribem al cinquè número de la revista de Dugú Associació. Veureu que enguany fem
gairebé un monogràfic dedicat als projectes perquè n’hem enllestit alguns d’importants, per exemple
el del llibre del balafó que us presentem en aquesta mateixa pàgina, i perquè en altres casos volíem
fer balanç i explicar-vos per on passem i cap on volem continuar (pàg. 3 i projecte Afrovaca, pàg.
4). L’entrevista a Mme. Parkouda (pàg. 5), la nostra puntal principal en els projectes que tenim a
Bobo Dioulasso, us descobrirà la força de la societat civil, que actua a petita escala però amb
eficàcia al marge de les immòbils institucions públiques.
A banda d’això, en aquest número també hem volgut fer un petit homenatge als peul (pàg. 6
i 8), poble de pastors nòmades, de qui descobrim una part de la seva complexa ornamentació
corporal. I com sempre, us oferim unes quantes recomanacions per llegir, escoltar i jugar!
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L’estiu del 2007
va veure finalment
la llum el treball de
Konomba Traoré
Le balafon, l’or brun de
l’Afrique, del qual us oferim un
exemplar amb aquest número de la revista.
Es tracta del primer llibre que publica Dugú Associació
i ens fa especialment contents perquè aquest ha estat un projecte de
caràcter eminentment cultural dels que sempre ens ha agradat potenciar
des de la nostra associació.
El llibre de Traoré aplega els coneixements de l’autor, músic expert,
al voltant del balafó, un instrument de percussió que és clau en moltes
cultures de l’Àfrica occidental pel paper que juga en l’àmbit de
l’espiritualitat. Per Traoré, el balafó té un vessant místic i ritual, al qual
dedica una bona part del seu text.
Aquest llibre no hauria estat possible sense la implicació de moltes
persones. Hem d’agrair especialment a Montserrat Gaspar i
Miguel García haver informatitzat fa ja una colla d’anys el
manuscrit de Traoré, i a David i Albert Paco haver donar
l’empenta definitiva al projecte en ocupar-se de la maquetació
i l’edició del llibre.
Amics de Du
gú, estigueu
al cas perquè
al maig del
2009 rebrem
la visita de
Ko n o m b a T
ra o ré a B a rc
e lo n a . L ’e minent músic
i griot ens par
larà dels seus
coneixements
sobre el bal
afó i sobre
moltes altres
coses, signar
à llibres i ens
oferirà algun
petit concert
.
Us ens man
tindrem info
rmats!
Si algú vol ad
quirir més llib
res d
es pot posar
en contacte am e Traoré,
b nosaltres
a l’adreça de
correu-e:
dugu@pang
ea.org.
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El músic ens vi
sita
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Per Equip Dugú

actualitat de
l’associació
Aquest any mantenim projectes antics i alhora
els ampliem i millorem. És el cas de les beques
escolars, que hem ampliat en nombre. O el de l’escola
de Gorà, on tornarem a finançar una nova aula. En
tots els projectes, comptem amb persones serioses
que des de Burkina s’ocupen de fer-ne una
bona gestió.
Projecte de beques escolars
El curs 2008-2009 hem ampliat el
nombre de beques escolars fins a 25
(l’any anterior vam becar 16 nens i
nenes). La majoria d’alumnes becats
enguany ja van tenir aquest ajut el curs
anterior, i se’ls ha renovat perquè les
persones que en fan el seguiment han
indicat als seus informes que havien
aprofitat bé el curs. Per al bon funcionament del projecte és imprescindible, doncs, comptar amb gent de
confiança que faci el seguiment de la
canalla. Actualment, tenim tres
persones, a Ouagadougou, Gaoua i
Bobo Dioulasso, de qui ens refiem
plenament tant a l’hora de seleccionar
els candidats com quan es tracta de
fer el seguiment del progrés de nens.

Associació Wend Panga
Ja fa anys que col·laborem amb l’Associació Wend Panga (Bobo Dioulasso), que reuneix dones vídues que

Enguany els hem finançat un petit
tractor per realitzar la seva feina.Així
mateix, també se’ls ha proporcionat
un ajut per comprar botes i guants
industrials per millorar les seves
condicions laborals.

s’ocupen de la recollida d’escombraries en un barri de la ciutat.
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Pou de Sogpélesse
Després de veure el bon funcionament del pou del barri de Sogpélesse
(als afores de Ouaga), que va ser
construït ara fa un parell d’anys, i a
petició de l’associació de veïns del
barri, hem col·laborat econòmicament en la subscripció veïnal per
fer la canalització d’una nova font
d’aigua i així alleugerir les cues que es
feien tot sovint al voltant del pou.

Associació Kotalama
Aquesta és una altra associació de
dones, també de Bobo, que en aquest
cas es dediquen a la transformació de
matèries primeres per fer-ne productes per vendre. Dugú Associació
els va finançar un fogó, olles i estris,
així com un petit cobert, per dur a
terme la seva activitat, que consisteix
en l’elaboració de sabó, crema de
karité, xarop de gingebre, entre altres.
La crema de karité, envasada en petits
pots de plàstic que ens va proporcionar Weener Plastic Iberica, té molta
sortida en les paradetes que munta
Dugú en fires de Catalunya. La resta
de productes els venen les dones als
seus propis mercats.

Escola de Gorà

Associació Kotalama

jectiu és continuar construint aules fins
a tenir la canalla agrupada per cursos.

L’escola de Gorà és un dels nostres
projectes més antics. Ara fa vuit anys
al petit poble de Gorà, al sud de
Burkina, hi havia una escola amb una
única aula. De mica en mica vam finançar la construcció de dues aules
més, de manera que els nens i nenes
es poguessin dividir almenys per cicles. Avui l’escola ha crescut força en
alumnes, n’han arribat molts dels
pobles dels voltants, i el pròxim ob-

Pou de Sogpélesse

Centre agrícola de Bingo

Dugú estrena cartells
Al Centre de Formació Agrícola de
Bingó (veg. reportatge sobre aquest
centre en el núm. 4 de la revista) s’hi
ha penjat un cartell en reconeixement
pel suport rebut des de Dugú. El
Josep i l’Úrsula, membres de l’associació, han dissenyat un cartell tipus
que utilitzarem d’ara endavant en els
diferents projectes en què participem.
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Quim Arnal

www.proyectoafrovaca.net
kimarnal@hotmail.com

el projecte de...
Quim Arnal,
Projecte Afrovaca: Vaques x Àfrica
Fa uns quants anys, en Bassiem Yedam (un bon amic de Burkina), pagès
a Wasà, al bell mig de la brousse, ens
va ben escalfar el cap amb els seus
somnis de prosperitat, d’una agricul-

fer una tasca neta, seriosa i bàsicament
altruista, són els primers a creure i a
treballar pel projecte. Seleccionen els
candidats, compren els animals,
tutoritzen i supervisen l’acompliment

Bous a Kokologho (2007)

tura rendible. Any rere any, vam escoltar la cantarella: “Si jo tingués un
bou i una arada...”, i un munt d’idees
sobre la importància de mecanitzar
el procés de llaurar, que a Burkina
segueix fent-se sobretot a mà, amb
daba. El seu somni, infinançable per
compte propi, obria oportunitat i
esperança a les seves terres, a tot el
camp africà dels petits camperols.
A partir del Bassein, i de la seva
demanda endògena, arrenca el projecte dels bous ara fa set anys. I aquest
bon amic, al gust de la tradició africana, esdevindrà l’ancestre fundador
de “vaques per Àfrica”.
Després del primer bou n’han
vingut molts més, i rucs, cavalls, arades, adobs... i també els importantíssims microcrèdits. Des del primer
moment és molt destacable la feina
dels coordinadors locals. Decidits a
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dels contractes i la bona marxa del
projecte a l’Àfrica (des d’aquest any
dirigeixen també una avaluació sobre
el terreny). Els coordinadors i els llocs
d’actuació són: germans Zongó a

Bingo, Saidou Kabré Tiïm a Kokologho, Paul Tapsoba a Donsin,
Adama Diallo a Warkunduba i
Gandaogo.
Des de Barcelona la feina ha estat
de coordinar, fer algunes activitats de
sensibilització i recaptar diners. En
aquest sentit esperem seguir així,
inxal·là, però tenim també molt d’interès a comptar més amb Dugú, la
germana gran del projecte. Amb
l’entitat i també amb els socis i amics
de l’associació que tingueu ganes de
donar suport més directament al
projecte, en la parcel·la que us vingui
més de gust: treball de camp, coordinació, activitats, accions puntuals,
recaptació, etc.
A manera de resum, el projecte
ha proporcionat ja prop de 120 bous
o vaques que s’utilitzen bàsicament per
llaurar, transportar, per a la cria i l’obtenció de llet. També s’ha impulsat la
creació d’un modest fons de microcrèdits i de la Banque Solidaire de
Bingo, que gestiona l’agrupament de
dones del Moviment des Paysans Sans
Frontières de Bingo.

Sioumoune Manogo a Bingo (2008)
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Patrícia Fuster

l’entrevista a...

Aquí encara hi ha molta
població que només menja un cop al dia
que volia fer associacions de dones per
formar-les i ajudar-les a trobar feina.
Vam començar amb algun grup fent
sumbalà i sabó. Actualment, amb
l’associació de vídues Wend Panga es
fa la recollida d’escombraries d’un
barri de Bobo, vam començar amb
tres ases i uns carros i ara ja tenim un
petit tractor i un remolc, gràcies al
finançament de la vostra associació.

Mme Parkouda

Marie Madelaine Lankaondie va
néixer a Ouagadougou. Filla de
pagesos, va anar a l’escola fins a
acabar la Primària. Més tard, va
començar a guanyar-se la vida
dedicant-se al “petit comerç”. Un
cop casada, es va traslladar a
Bobo Dioulasso, on actualment
té una botiga de roba al mercat
central.
Mme. Parkouda té set fills i és
una dona treballadora i amb empenta. Quan passeges amb ella
no pots anar gaire lluny sense que
algú l’aturi per saludar-la i ella
sempre respon amb un gran
somriure
i
una
frase
encoratjadora.
—Vostè desenvolupa projectes
relacionats sobretot amb associacions de dones, en quina mena
de projectes treballa actualment?
Jo sempre he estat una persona inquieta, no he volgut que em mantinguessin i sempre he pensat que una
persona no es pot quedar de braços
plegats. Fa anys vaig conèixer Mme.
Ki-Zerbo [dona de Joseph Ki-Zerbo],
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—Dugú Associació fa temps que
finança beques escolars, des d’aquest any també becarem nens de
Bobo. Parli’ns d’aquests nens, quines necessitats tenen i a què es
dedicaran quan acabin els estudis.
El projecte de les beques escolars el
considerem de gran interès. Aquest curs
s’ha començat amb cinc nens becats,
tots són orfes de pare, les mares es
dediquen al petit comerç pels mercats.
És difícil escollir les famílies perquè n’hi
ha moltes de necessitades. Han estat
dones que s’han apropat, que veus com
treballen i que t’expliquen la importància que donen al fet que el fill o la
filla vagi a l’escola. Pregunteu a què es
dedicaran aquests nanos quan acabin
els estudis, això no ho puc saber, però
hauran tingut formació i podran tenir
més opcions a canviar allò que no consideren correcte.
—A quins reptes s’enfronta la societat burkinabesa? Quines són les
principals dificultats?
El gran repte seria que tinguéssim un
govern seriós i amb voluntat de tirar
endavant el país. Actualment el nostre
president només pensa en ell i en la
seva família. Hi ha molta corrupció,
la gent ja no té confiança ni en les
oposicions a funcionari, sembla que
si no tens endoll no hi ha res a fer. Els
països estrangers donen diners però
el govern no ho inverteix adequadament, i jo em pregunto: «És que no

vénen a veure com s’han invertit els
seus diners?»
—Com veu el seu país avui, millor
o pitjor que fa uns anys?
És difícil de dir perquè els conceptes
de millor o pitjor són relatius. A Bobo
penso que tot està igual. En canvi,
Ouagadougou està molt millor, amb
més oportunitats perquè el govern hi

AJUT EXTERIOR
Els països estrangers
donen diners però el
govern no ho inverteix
adequadament, i jo em
pregunto: «És que no
vénen a veure com s’han
invertit els seus diners?
inverteix molt més. Als pobles, es va
millorant: tenen més dispensaris, més
escoles... però això és gràcies a projectes que vénen de l’exterior. El que
aquest any estem notant molt és la pujada del gasoil, i sobretot dels cereals
(arròs, blat de moro, mill...). Penseu
que és la base de la nostra alimentació.
La gent està molt crispada.
—Quines polítiques s’haurien
d’aplicar, segons vostè, per millorar la situació del seu país?
Quins són els sectors prioritaris?
S’hauria de prioritzar que la gent consumís productes propis i no deixar-ne entrar de l’exterior si ja en tenim aquí.
També cal que el govern doni importància a l’educació i la sanitat.
Nosaltres hem de viure tenint en compte
les nostres possibilitats; no podem seguir el ritme dels països desenvolupats,
aquí encara hi ha molta població que
només menja un cop al dia.

5

Úrsula Viñolas

el reportatge
Des dels orígens i a través del
temps, els homes i les dones de
les diverses cultures han ornamentat
el cos com a vehicle i suport de diferents
expressions amb resultats estètics d’una
gran bellesa, amb formes i usos
codificats que són un vincle de
valors culturals.
El terme ornament engloba
diverses manifestacions que
tenen com a suport el cos,
modificant-lo amb perforacions, escarificacions i gravats,
decorant-lo amb tatuatges,
pintures, pentinats i engalanant-lo amb joies i vestimentes. El seu conjunt és el
reflex d’importants expressions estètiques.
En moltes cultures africanes, l’ornamentació dóna
a conèixer l’estatus social, el
sistema de creences i alhora
informa sobre determinades pràctiques o rituals
d’iniciació i de les diferents
etapes de la vida social.
També juga un paper important en la transmissió de
les tradicions, de significació
col·lectiva. En les cultures de
creences animistes els ornaments tenen així mateix una
funció màgica, són emprats
com a protecció de malalties
i preserven d’influències
negatives.
Aquestes tradicions i hàbits es poden trobar en algunes
ètnies d’Àfrica, com la dels fulbe o peul, que avui en dia
encara els conserven en bona part.

L’ornamentació
corporal i el sentit
artístic
seu art mitjançant tatuatges i gravats geomètrics a la pell.
Aquests ornaments tenen un caràcter comunicatiu, estètic,
decoratiu, i serveixen per diferenciar-se d’altres ètnies. Els
dibuixos dels tatuatges simbolitzen petjades d’animals, com
ara de gaseles o xacals. En la representació d’animals, per
exemple de papallones o llangardaixos, les formes són
extremament estilitzades i tenen un caràcter d’ideograma.
Presència màgica en les joies
La màgia és present en algunes joies, que adquireixen una
funció molt important en la vida dels peul. Es tracta dels
amulets o gri-gris, petits contenidors de pell on poden
guardar dents, pèls, peülles d’animals o versicles alcorànics,
entre altres. Els gri-gris són destinats a potenciar o
assegurar la fecunditat i a reforçar la virilitat. Ja en el
moment de néixer els nens i nenes reben els seus amulets,
que els garanteixen protecció i sort.
Els collarets, per la seva part, són lluïts sota un criteri
profilàctic i alhora embellidor. Els de cornalines i àgates
portats en gran quantitat suavitzen els dolors menstruals.
Els de perles venecianes importades pels europeus com a
moneda d’intercanvi d’esclaus i els construïts amb els prestigiosos cauris són els més apreciats entre les dones de
Burkina Faso, Mali o Benín.
Pentinats espectaculars
Per les dones peul, una part de la seva riquesa ornamental
se centra en els insòlits pentinats que varien d’una regió a
l’altra, segons l’edat i l’estatus social. Dels seus cabells i
extensions en pengen elements afegits com ara monedes,
argolles d’àgates i cornalines anomenades tanfouk, boles
d’ambre, o objectes importats de la nostra cultura com
els botons.

Els tatuatges
Els peul tenen desenvolupada de manera esplendorosa la
seva sensibilitat i sentit artístic. Manifesten i perpetuen el
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Jaume Fadó i M. Rosa Bayà

Recomanem...
el disc

«Quan veig els nens d’Àfrica penso que tots els somnis
estan permesos». Amb aquestes paraules la cantant
Angélique Kidjo expressa la seva
esperança en els joves perquè
algun dia a l’Àfrica les coses
puguin canviar de debò.
Nascuda a Benín, el país d’on
van sortir els primers esclaus cap
a Amèrica, la seva música és un
viatge per les seves arrels i per la
diàspora obligada dels seus
avantpassats. Al disc Oremi es fusiona amb el funk, el rythm & blues i el soul dels Estats
Units. A Oyaya acosta la seva música als ritmes caribenys i,
a l’extraordinari Black Ivory Soul, la força de la seva veu es
deixa portar per la sensualitat brasilera. Djin Djin, el seu
darrer disc editat el 2007, compta amb la col·laboració
de Peter Gabriel i Carlos Santana.
«El llenguatge de la música supera els límits del color
de la pell, de la cultura o dels països». Aquest convenciment
la va decidir a dedicar-se a la música en lloc d’iniciar una
carrera professional com a advocada dels drets humans.
La Fundació Batonga. creada per ella, treballa per a
l’escolarització de les nenes en països com Benín, Sierra
Leone, Etiòpia, Camerun o Mali. L’any 2002 va ser
nomenada Ambaixadora de la bona voluntat de
l’UNICEF.
Angélique Kidjc
Djin Djin
2007

el joc
Saps on és Swazilàndia? I
Malawi, el Gabon o
Burundi? Amb aquest senzill tetris aprendràs a situar
els més de cinquanta estats
actuals de l’Àfrica al seu
lloc. Hi ha diferents nivells
de dificultat.
Tetris de l’Àfrica:
http://www.mapmsg.com/games/statetris/africa
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la pel·li

Ousmane Sembène és considerat el pare del cinema africà.
Va morir a Dakar l’estiu del 2007 deixant darrere seu un
ampli llegat de pel·lícules i llibres, ja que a més de cineasta
també era escriptor, i de fet va portar a la pantalla algunes
de les seves novel·les més
conegudes, per exemple La Noire
de... (1966), o Xala (1975). Val la
pena fer un recorregut per les
videoteques i redescobrir aquestes
pel·lícules, que retraten les
societats africanes postcolonials
amb minuciositat i sense estalviar
crítiques. Moolaadé és l’última
pel·lícula de Sembène. L’acció té
lloc en un poblat de Burkina Faso
i l’argument gira al voltant d’un
tema molt sensible com és
l’ablació femenina. Sembène, format en l’escola soviètica
dels anys 50, té un punt d’alliçonador però més enllà
d’aquest vessant pedagògic planteja el drama del xoc entre el món antic i el món modern, de difícil encaix a l’Àfrica.
Moolaadé
Dir.: Ousmande Sembène
Senegal (2004)

el llibre

Bru Rovira, actualment reporter de La Vanguardia, ha
conegut de prop molts conflictes, tant a l’Àfrica com en
altres llocs del món. A Áfricas, aplega diversos reportatges
sobre la regió del Sud Sudan, Libèria i Rwanda. Alguns
crítics l’han comparat amb Kapuscinski, i efectivament,
de vegades recorda l’estil del
desaparegut periodista polonès,
perquè com ell retrata els petits
detalls de la vida quotidiana, coses reals que passen a les persones petites que pateixen els
despropòsits de la guerra. Sovint
fa reflexions impactants que arriben en forma de garrotada a les
nostres consciències: “A lo mejor,
todo esto tenga algo que ver con el sentimiento que preside nuestra relación con
África, el sentimiento no admitido de
que es preferible ignorar lo que no podemos soportar; ignorarlo también porque, de saberlo, no podríamos soportarnos a nosotros mismos”.
Bru Rovira
Áfricas
RBA 2003

7

pobles de
l’Àfrica

Home peul

El poble peul, també anomenat fulani, fulbe o fula,
és un grup ètnic important, d’uns 29 milions de persones. D’origen incert, els fuls tenen una constitució
elegant, són alts i prims. La seva llengua és el ful o
pul, del grup nigerocongolès.
SITUACIÓ: Es mouen en una àmplia franja de sabana que va des del Futa Djalon, a Guinea, i des de la riba
del riu Senegal, fins al Txad i el Camerun.
POBLACIÓ: Originàriament eren ramaders nòmades però amb el pas del temps s’han anat sedentaritzant
i ara es dediquen a altres activitats com el comerç. Només
una quarta part aproximadament continuen sent ramaders.
ORGANITZACIÓ: Quant a l’estructura familiar,
l’home té cura del ramat mentre que la dona cuida dels infants,
s’encarrega de fer el menjar i de proveir-se d’aigua i llenya.
RELIGIÓ: Van ser dels primers grups ètnics de
l’Àfrica occidental que van adoptar l’islam però els fuls del
Níger, anomenats bororos, continuen sent animistes.

Josep Vallès

el
d
ó
c
a
t
n
El r
e
m
a
pens
Recuperem aquesta
secció que havia estat
habitual en la nostra
publicació en números anteriors. En
aquesta ocasió volem retre homenatge
a una escriptora
senegalesa del segle
XX, Mariama Bâ
(1929-1981), autora d’Una carta molt
llarga, que Takusan Ediciones va pu-

blicar en català el 2005. En el fragment
que reproduïm la protagonista del
relat, que és mestra, fa una fervent
defensa del seu ofici:
«Tots els oficis, ja siguin intel·lectuals o artesanals, mereixen
ser reconeguts, tant si requereixen
un enorme esforç físic com
habilitat, tant si requereixen molts
coneixements com una paciència
de formiga. El nostre, com el dels
metges, no admet cap mena d’error.
No es pot jugar amb la vida, i la
vida és a la vegada el cos i el cap
(...). Els professors —tant de
guarderia com d’universitat— formen un exèrcit noble davant de les

gestes quotidianes, que mai no es
lloen, que mai no es premien. Un
exèrcit sense tambors, sense uniformes flamants. Aquest exèrcit,
que desemmascara paranys i
obstacles, hissa arreu la bandera
del coneixement i l’honestedat.»

http://www.banoa.com

http://www.contratasyobras.com

Equipderedacció:M.RosaBayà,JaumeFadó,PatríciaFuster,MontseGaspar,M.JosepGuixot,DanielNinyerola,JosepM.Roldós,JosepVallès
iÚrsulaViñolas—Hacol·laboratenaquestnúm.:QuimArnal— Maquetació: XavierCuartiella—dugu@pangea.org;http://dugu.pangea.org
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