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el rei Gan de Burkina Faso
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Els gan o kaan, originaris de Ghana, van migrar cap al nord-est de Costa d’Ivori i també
cap al sud-oest de Burkina Faso establint-se a la zona de Loropeni en el cor del País Lobi.
La seva economia de subsistència es basa en el cultiu del mill però la forma de vida i la
forma de construir les seves cases són molt diferents de les dels pobles del voltant.
Malgrat ser una població molt reduïda i l’avanç tant del progrés com d’altres religions, els
gan han aconseguit mantenir les seves creences animistes i el sistema tradicional de
govern encapçalat per un rei que és el pilar fonamental de la comunitat, l’encarregat de
salvaguardar la cultura, la tradició i tota la saviesa que es va transmetent de generació en
generació i, sobretot, es converteix en el guardià dels fetitxes tradicionals.
A diferència de les cases dels Lobi, de planta quadrada i amb un ampli terrat, les cases dels gan
són de planta circular i estan coronades per una teulada cònica feta com de bruc. Cada adult té la
seva pròpia casa, les dels homes es reconeixen perquè la teulada acaba en una mena de barret
mentre que les de les dones acaben en una trena.
El rei gan viu a Obiré, la capital. És respectat i admirat per tots i només pel fet de ser rei se’l
considera. «savi» i per això és l’encarregat d’impartir justícia sempre que neix la discòrdia. De
manera dinàstica, els reis es van anar succeint de pares a fills entre els membres d’una mateixa
família fins que n’hi va haver un que va ser molt cruel i que maltractà el seu poble. Quan va morir,
la gent va fer palès el seu descontentament i la família del rei, avergonyida, va acceptar que a
partir de llavors fossin dues famílies les que s’anessin succeint en el tron.
Però no tothom està preparat per a ser rei. Kaa’Iya, l’actual rei, és un home jove d’uns trenta
anys, vivia «tranquil·lament» a Bobo-Diulasso allunyat de les vicissituds i mals de cap del seu
poble. Fins i tot s’havia convertit al cristianisme. Quan el seu antecessor va morir, una comitiva el
va anar a trobar per fer-li entrega del bastó i el braçalet que el proclamaven com a nou rei. En un
primer moment, va declinar el pes de tal responsabilitat però finalment es va rendir a la
perseverança dels que, a partir d’aquell dia, serien els seus «subdits».
Quan visites Obiré, et dóna la benvinguda una gent amable que sembla viure la senzillesa de la
seva vida de manera molt pacífica. Parles amb ells, visites les seves cases i també fas la visita al
mausoleu dels reis on s’erigeixen petits santuaris en memòria d’aquests peculiars monarques
representats per fetitxes que estan asseguts perquè encara segueixen vetllant pel seu poble.
Crida l’atenció la tomba del rei cruel que té clavat un pal barrant la porta com per a evitar que
pugui sortir.
I, per si tot això no fos prou, potser fins i tot tindràs la sort de conversar amb un rei sota l’ombra
d’un preciós baobab.

Continuem sent
a prop vostre
Econòmicament, els temps
actuals són complicats i no

per a saber-ne més

ens és possible seguir amb
el format de revista que
havíem publicat en els
darrers anys.

10 anys de beques escolars
Això no obstant, seguim
LE ROYAUME GAN D’OBIRÉ
de Madeleine Père

mantenint viu el desig de
ser a prop vostre i seguir

Anomenada pels lobi «Bî-Bo»
(bon cor), Mme. Père va
dedicar la seva vida a la
preservació cultural de lobis
i gan i a millorar-ne el
desenvolupament
social
principalment de les dones.

fent créixer el vostre vincle

El 1991 funda el Museu de
les Civilitzacions del Sud-oest
a Gaouà fonamental per a
entendre aquestes ètnies.

la feina feta com de les

amb l’Àfrica occidental.
Teniu a les vostres mans la
nova publicació amb la que
us posarem al dia tant de

Hem ajudat amb 400 € a la família Zongó de Bingó per a la compra d’un cavall i fer que les dones que van als mercats dels
pobles veïns ho puguin fer en carreta enlloc d’haver de fer llargues caminades carregades amb els pesats farcells

«Les petj ades de
les pers ones que
han c ami nat j untes
m a i no s’ es borren»
(proverbi congolès)

Hem aportat 300 € a l’associació de dones Wend Panga per a comprar guants, mascaretes i botes de goma per a les dones
que manipulen les deixalles
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tinguem previst endegar.

microcrèdits i donacions

Hem renovat el microcrèdit de 300 € que l’associació de dones Beadec de Gaouà va destinar a la compra de llavors.
Aquesta vegada l’han destinat a la compra i engreix de porcs

Facilitar l’accés dels més petits a l’escola ajuda a assentar els fonaments del seu
desenvolupament personal i a obrir
obrir-los la porta cap a un futur amb més possibilitats.
Això fa que la formació d’aquests nens i nenes sigui per a nosaltres un aspecte cabdal. El
projecte va néixer el curs 2000-01 amb 7 beques i pel curs 2009-10 en són 30.

noves iniciatives que

www.musee-gaoua.gov.bf

Una vegada retornat el microcrèdit de 1000 € anterior, li hem tornat a deixar la mateixa quantitat a Mr. Adama Diallo per a
la compra i engreix de bestiar

A Dugú Associació hem cregut sempre que un dels puntals de la nostra cooperació ha
de ser la formació i amb aquest objectiu l’any 2000 vam iniciar el projecte de beques
escolars a Ouagadougou (Burkina Faso) juntament amb la Fondation Boucle du Niger.

Res
es de tot això no tindria sentit ssi no seguíssim de ben a prop l’aprofitament de les
beques. I, per a això,, tenim molta sort de comptar amb persones com Mme. Parkouda i
Mr. Ouédraogo a Bodo-Diulasso,
Diulasso, M
Mme. Claire Farma a Gaouà i Mr. Zerbo i Mr. Enok a
Ouagadougou, sense els quals res de tot això seria possible. També cal esmentar molt
especialment a Mr. Koutou, primer col·laborador i orientador d’aquest projecte que
malauradament va morir fa un parell d’anys. Volem des d’aquí agrair i reconèixer la
tasca desinteressada de tots aquest
aquests amics i amigues sense els que el projecte no podria
funcionar. Tots ells, persones socialment molt compromeses
compromeses, gestionen el projecte de
manera exemplar ocupant-se de la sselecció, matriculació i seguiment dels nens i nenes.
Ell cost mitjà de l’escolarització és d’un
d’uns 100 euros pel curs complert incloent les quotes,
el material, els desplaçaments i una part de la manutenció. Els criteris que sempre hem
utilitzat per escollir aquells que es beneficien de les beques són la manca de recursos i la
desestructuració familiar (orfandat, malalties, ...).
A diferència d’altres entitats,, no vincul
vinculem individualment els alumnes amb un
col·laborador perquè l’entenem com un projecte global sense personalitzacions.
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10 anys després, la il·lusió d’escolaritzar nens i nenes segueix creixent
creixent.

música

TINARIWEN
IMIDIWAN: COMPANIONS

llibres

LOS INVISIBLES DE KOLDA
de JOSÉ NARANJO

inundacions

fruit de...

A primers de setembre de 2009 es van
produir unes greus inundacions a
Ouagadougou que van afectar
en
especial el barri de Sogepelesse, barri
amb el que estem estretament vinculats
des de que el 2006 vam aconseguir tirar
endavant la construcció d’un pou i, un
any després, d’una font.

Tot és fruit de treballar procurant no fer
gaire soroll, a poc a poc però de forma
constant. Els projectes de Dugú
Associació es poden tirar endavant gràcies
a l’aportació fidel dels socis i sòcies però
també gràcies a la col·laboració permanent
de molts amics i amigues que ens fan costat
en els actes que realitzem durant l’any per
a recaptar fons.

Davant d’aquesta situació extrema,
vàrem fer una crida a la gent de Dugú i
vam poder fer una aportació de fons per
a comprar articles de primera necessitat
com arròs i altres aliments que ajudessin
una mica a superar les dificultats.
Volem agrair molt especialment a l’
Adama Diallo, un dels puntals de Dugú a
Burkina Faso, l’eficàcia i rapidesa de les
seves gestions.

dibuixos animats

Per a saber-ne més:
http://www.inondationsauburkina.net/

KIRIKÚ I LA BRUIXA
KIRIKÚ I LES BÈSTIES
SALVATGES
(es troba també a youtube)

http://
www.youtube.com/watch?
v=rAL8Mwedjs4
etudesafricaines.revues.org

Les jornades de sensibilització, que també
anomenem «paradetes», les xerrades i
tallers a escoles, les trobades i debats sobre
l’Àfrica subsahariana i les crides puntuals
per a les beques o situacions excepcionals
d’emergència, són el fil conductor que ens
permet apropar-nos a vosaltres.
En el marc del cicle «Apropem-nos. Te i
cafè» el 2009 vam fer la xerrada titulada
«Una mirada a la vida quotidiana de
l’Àfrica Occidental» . Va ser una excel·lent
oportunitat per a explicar com es
desenvolupa la vida en el món rural de
Burkina Faso.
A tots aquells que hi heu participat us
volem donar novament les gràcies.

escola de Gorà
El desembre de 2008 es va acabar la construcció de la quarta aula i ha pogut funcionar a ple
rendiment durant tot el 2009. També hem ajudat durant el 2009 a finançar la cantina de l’escola.
per a que els nens i nenes
poguessin fer un
petit àpat a migdia.
Pel criteri d’implicació
sempre hem aplicat i que
l’ajut estava condicionat a
pares que es van
cultivar un petit hort del
part dels llegums per a

recíproca
que
considerem necessari
la complicitat dels
comprometre
a
que en sortiria una
aquests àpats.

www.monburkina.com
www.afrol.com/es/
www.thomassankara.net
www.colorear.net/dibujos/
colorear-Kiriku-80.html

De moment, l’hort no ha
funcionat
decidit aturar l’ajut fins que trobem una fórmula alternativa que sigui sostenible.

i

hem

Res de tot el que es fa a Gorà seria possible sense la inestimable ajuda de Mr. Diaouda Coulibaly
que va ser el director de l’escola durant uns anys i que, malgrat ser actualment en una altra zona,
continua fermament vinculat a Gorà i a Dugú.

Artista polifacètic, és músic i
cantant, fabricant d’instruments
i mestre de música tradicional.
També destaca com a narrador
prolífic i com a escriptor.
Un griot, un savi que recull i
transmet els coneixements i
l’espiritualitat del seu poble.
Valedor de les tradicions i
creences de la religió animista,
que ell mateix practica.
Socialment compromès, es va
implicar activament en la
revolució de Thomas Sankara.

els griots, cronistes ancestrals
Konombà explica que els griots són els «periodistes dels ancestres» i amb aquesta
comparació ens ajuda didàcticament a comprendre’n la seva funció social. Però la
rellevància del griot va molt més enllà de la d’aquests professionals en el nostre
context. Ser griot no és un ofici, és una nissaga i com a tal passa de pares a fills per
tradició familiar com en el cas dels ferrers (forgeron) o els corders (cordonnier).
A l’Àfrica occidental no hi ha gesta ni cerimònia festiva o de dol que no compti amb
la presència destacada del griot. Els convidats s’apleguen al seu entorn per a
escoltar les històries que narra amb la seva veu penetrant. Fets que van passar en
el temps dels rebesavis són referits amb un art inigualable aconseguint que es
percebin vius com si acabessin de passar fa un instant.
La tradició oral és un dels principals signes d’identitat de la majoria de cultures
africanes com també ho ha estat a les cultures europees en un passat no tan llunyà
com sembla. Malgrat la influència «devastadora» de l’escriptura, la tecnologia i
mitjans de comunicació, el griot continua sent insubstituïble principalment a les
comunitats més petites. No es pot oblidar que, encara que s’hagi anat progressant,
l’índex d’analfabetisme en aquestes zones continua sent molt alt i el griot es
converteix en el transmissor de cultura fonamental.
La música, les cançons i la interpretació vesteixen les paraules del griot amb un vel
de màgia que atrapa les mirades i els cors de tots aquells que l’escolten. Fins i tot
els més ancians senten renéixer dintre seu l’ànima del nen que, absort, es deixa
captivar per les rondalles. Mentrestant, els amfitrions de la cerimònia s’esmercen
en complaure els convidats sabedors que els griots cantaran els fets d’aquell dia de
generació en generació proclamant arreu l’esdevenir de la família.
Els griots més admirats són els que dominen tant l’art de la rapsòdia com el de la
dansa i la interpretació musical. A les seves mans, instruments com la kora o el
balafon desprenen energia i sensualitat convertint-se en un bàlsam per al desànim.
Per a saber-ne més:
http://www.journaldumali.com/article.php?aid=682
http://magma.nationalgeographic.com/ngexplorer/0903/ax/pa_spanish.pdf

Konombà Traoré,
un griot entre nosaltres

Konombà Traoré va mostrar la
realitat de Burkina Faso a través de
xerrades i concerts.
«Hi havia un arbre molt petit però
molt útil, era medicinal. Un arbre alt i
més gros si no dóna res no ho és».
«Cal que els homes s’interpenetrin,
com la cultura. No estan bé les
religions ni les polítiques que
discriminen. Els homes són germans
entre ells».
«La vida és cosa de la comunitat, no
d’una sola persona».
«La música va més enllà del fet
artístic. És metafísica, un fet místic.
El meu barret és ple de grigís
(amulets) que em protegeixen».
«A l’Àfrica hi ha humanitat, es
reparteix el poc que hi ha. Tots
mengem junts del mateix plat. Per
això és més fàcil que ens puguem
comprendre i ens tolerem».
«Les famílies són molt llargues, el
respecte
pels
grans
és
imprescindible. Els germans del meu
pare són també el meu pare. Els fills
dels teus germans són els teus fills».

