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Els Kassena

BUTLLETÍ D’ACTVITATS - ANY 2014

El país Kassena situat al sud de Burkina a cavall de la frontera amb Ghana,
està habitat per el subgrup ètnic dels gurumsi, anomenats també “kassenes” i format per unes 200.000 persones la meitat de les quals viuen a Burkina al voltant de Tiebelé i Po.

Or a Burkina Faso
Editorial

La tradició oral els fa originaris del Sudan occidental i els ubica en l’actual
territori des del segle XVI tot resistint els constants atacs del poble mossi
que els capturava com esclau per a la seva posterior venda. La seva ferotge
resistència els va anar alliberant d’aquesta dominació.

Continuem veient imatges de
persones que volen arribar a
països on esperen viure d’una
manera digna i ens preguntem si no coneixen en quines
condicions hauran de fer el
viatge ni les dificultats que es
trobaran per introduir-se a la
societat que els acull.

Situats en una zona de sabana on hi trobem grans arbres (baobabs, karité,
neré), l’agricultura (mill i arròs) és la seva principal activitats juntament amb
la caça.
Si un aspecte destaca dels Kassena és l’arquitectura dels seus hàbitats. Les
“sonron” (cases en llengua kassena) estan construïdes d’adob i tenen diferents formes segons la seva utilitat: rodones amb sostre cònic de palla
reservades als homes, rectangulars per les joves parelles i en forma de vuit
per a famílies amb fills; totes elles agrupades de forma laberíntica i amb un
clar caràcter defensiu.
Però el que més crida l’atenció dels seus habitatges es la decoració exterior. Cada any, durant l’estació seca, les dones les tornen a
pintar amb la tècnica tradicional “aux pigments”, la més antiga i encara avui la més utilitzada. Tres colors dominen, el negre obtingut
de diluir grafit en aigua, el blanc que prové del caolí (pedra calcària o de talc) i el vermell de la laterita o fang. Una tècnica més actual
es la que anomenen “au goudron” utilitzant com a negre l’asfalt industrial.
La gran varietat de representacions geomètriques, abstractes o figuratives del dibuixos ordenats amb una gran imaginació, dóna un
aspecte molt atractiu i curiós.

És evident que tenen informació, atravessar una franja d’aigua o haver de saltar
una balla no serà fàcil, però
si decideixen arriscar la vida
durant i després del viatge és
perquè a casa seva, on és la
seva gent, la seva cultura...
els problemes que tenen són
immensos: guerres, fam, desastres naturals, malalties per
manca d’higiene....
Cal que cadascú des de la
plataforma que consideri
adequada reivindiqui i generi
pautes de conducta per evolucionar en les relacions entre
estats d’aquest món globalitzat que només ho és per mantenir interessos econòmics.

Seguint el proverbi burkinabé “petit à petit l’oiseau
fait son ni” podem millorar
la societat que ens està tocant viure.

Per saber-ne més:
www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/index.htm
www.kassena.gov.bf

******

Microcrèdits

Una mentida pot matar
mil veritats

Un any més continuen els microcrèdits amb l’associació de dones Nang Taaba de Lafiabouyou de Bobodiulasso per la compra de la
pellofa de cotó. També s’ha mantingut el de l’associació Beadec de Gaouà que continuen amb la compra i engreix de porcs.

(proverbi Ashanti)

Son petits microcrèdits que dificilment els podran retornar però que ben gestionats els hi permeten treure’n un petit benefici.
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Burkina Faso, un dels països més pobres del món ha vist créixer els últims anys el seu producte interior brut (PIB), el motiu és el ressorgiment de l’extracció d’or del seu subsòl.
El descobriment de mines d’or a Burkina es remunta a la dècada dels 70, però no va ser fins 1984
que la societat minera SOREMIB obté 64 kg/any, i amb una plantilla de 800 obrers, en tres anys va
augmentar fins els 2700kg/any. La caiguda del preu de l’or a finals dels 90 va fer que aquesta empresa acabés tancant l’any 1999. El total d’or que es va extreure en aquest període va ser de 14.000 Kg.
Aproximadament 10 anys més tard un pla governamental posa en marxa diferents empreses en
aquest sector, l’èxit ha estat espectacular i actualment hi ha més de 200 mines “localitzades” i
200.000 obrers, amb una producció de 33.000 Kg/any. L’or constitueix el 5% del PIB del país, actualment Burkina està entre els 5 països més productors d’or, s’està creant una autèntica febre d’or a
l’estil de les que van haver en el seu moment a Estat Units, Canadà o Austràlia.
No totes les mines són iguals a Burkina, es poden distingir 4 tipus.
Industrials i semi industrials, amb maquinària pesada, són lògicament les que extreuen més metall,
ja que a més de tenir màquines fan prèviament estudis geològics. És fonamental la mà d’obra. Actualment hi ha més de 9 explotacions d’aquests tipus.
Artesanals, les més abundants, es necessita poc capital per posar-ho en marxa, hi ha un patró que
cobreix l’alimentació dels obrers, i quan aquests troben or, dos terços són pel capatàs i un terç pel
miner.
“Orpaillage”, una altre manera de buscar or, es tracta de rentar terra dins aigua en llocs on la terra
conté palletes d’or. Està a les regions on únicament hi ha indicis de presència d’or. Hi ha estudis actuals que indiquen una quantitat de fins 600.000 orpailleurs. Tot això necessita d’una gran quantitat
de mà d’obra, però no és ni molt menys una situació sense problemes.
Problemes econòmics: Tot i que hi ha un augment important del PIB de Burkina el país no és gaire
beneficiat, les empreses paguen molt poc per poder extreure l’or, darrera les grans mineries industrials, ens trobem que totes tenen empreses internacionals alienes a Burkina, per exemple la
mina d’Essakane, una de les més “oficials”, té darrera la societat canadenca “Iamgold Corporation”,
aquesta té el 90% de les accions i l’estat de Burkina únicament el 10%.
Problemes socials: La crisis constant de Burkina
i les sequeres empenyen als agricultors a abandonar les terres i treballar a les mines. Les condicions no són dignes, la realitat tendeix més a
l’esclavatge amb horaris de 10 i 12 hores diàries
els 7 dies de la setmana amb molts accidents
per enfonsaments de les mines ja que els treballadors es troben sense cap més feina i sense
drets. I potser, el més greu, és l’ocupació infantil, els patrons prefereixen els nens pel seu poc
pes, grandària i amb salaris baixos. Això fa que
a més d’estar en unes condicions de treball molt
dures, deixen d’anar a l’escola.
Problemes ecològics: l’activitat minera precisa
de molta aigua, un element que no sobra a Burkina. El terreny queda ple de pous a cel obert
perillosos pels animal i les persones. Per extreure l’or es fa servir una tècnica que utilitza el mercuri fet que provoca una greu contaminació del
terreny i dels cursos d’aigua.

Cinema

La societat matriarcal a Burkina Faso

i, els projectes continuen

SI J’AVAIS UNE VACHE
curmetratge-documental de
Norma Nebot que a través de
l’optimisme, bon humor, explicacions animades i la més
real de les realitats, i protagonitzat per unes vaques de
Burkina Faso, explica com
idees sencilles poden moure
muntanyes. Mostra la feina
que s’esta fent des del
projecte Afrovaca

Música

BIYE BIYE
Bakan Kalo
Estil músical poc conegut, el
wassoulou, propi de l’ètnia
Wassalon del sud de Mali,
que representa un referent
indiscutible en la cultura
mandinga.

Llibre

Sí, seguim treballant en els projectes que tenim en marxa amb la satisfacció de que molts d’ells funcionen bé i de manera autogestionada. Això ens dóna tranquil·litat i ens ratifica que estem de sort, no ens
cansarem de dir-ho, els col·laboradors que tenim a Burkina vetllen i es preocupen pel seu bon aprofitament. Són persones compromeses amb Dugú i cuiden, dia dia, que les difderents iniciatives marxin
adequadament.

A Burkina Faso ens trobem amb algunes ètnies matriarcals. Son poques
les societats que s’estructuren d’aquesta forma actualment, però n’hi
han algunes en altres països com Xina, Mèxic i Guinea Bissau. A la península ibèrica, concretament en el segle III abans de Crist, es té coneixement de l’existència d’unes tribus matriarcals a Cantàbria i al País Basc.

Les beques funcionen, el curs 2013-2014 han estat 32 alumnes repartits entre Gaouà, Bobodiulasso i
Ouagadougou i estem contents d’haver-les pogut mantenir malgrat una petita davallada dels ingressos,
a ben segur a rel de la crisi econòmica.

La unitat matricèntrica seria la unitat de parentesc bàsica. El patriarcat
es basa sobre un artifici cultural: la paternitat es una construcció social.
Mater semper certa est és una màxima del dret romà en el que es basen la majoria de legislacions degut a que la maternitat ve determinada
pel fet de l’embaràs i no pot ser impugnat, en canvi la paternitat pater
semper incertus est és una presumpció legal que la té qui està casat amb
la dona o qui ella reconeix com a pare, així doncs sempre pot ser impugnada.

Pel que fa a l’escola de Gorà, enguany no ha calgut fer cap intervenció, funciona amb normalitat amb
totes les aules que els hi calien i a ple rendiment. En acabar aquest curs haurem de valorar si cal fer alguna tasca de manteniment. Si cal fer-la, hi estarem atents per vetllar que es faci i procurar que tinguin
una llarga durada.
A Gaouà, con en anys anterior, vàrem
fer una aportació econòmica per la
compra de llibres d’estudi i repàs i
també, per primer any, hem fet una
aportació econòmica per cobrir el
cost de la cantina dels nens i nenes
escolaritzats.

El matriarcat no és el contrari del patriarcat en el sentit d’una societat
dominada per la dona o mare ja que això implicaria una realitat bruta
o realitat objectiva impositiva. El matriarcalisme és una estructura psicosocial, que manté l’equilibri de forces entre dones i homes. La dona
educa, socialitza i instrueix en el respecte als mes grans.
En les cultures africanes matrilineals totes les persones son “agents materns”, aquelles que realitzen una funció maternal sense tractar-se necessàriament de mares biològiques i incloent també als homes. La seva economia es basa en el cuidar i el ser cuidat, és la consciència d’haver nascut tots d’una mare. Es tracta de la “maternitat social” a través de la qual la maternitat s’estén a la resta de la societat.

La Christelle ha realitzat el tercer curs
de dret a la Universitat a Ouagadougou després de superar totes les assignatures de segon. Recordeu que la
Christelle va començar l’escolarització
a primària de la mà de Dugú.

A nivell econòmic, son societats principalment agrícoles on no acumulen béns sinó que reparteixen la producció entre tota la societat
de forma equitativa.

Les dones de Wend Panga que treballen a Bobodiulasso fent la recollida d’escombraries necessiten un
nou tractor que les ajudi en el transport de la brossa. El tractor actual està al límit i cal prendre una
decisió perquè actualment el cost de manteniment ja és molt excessiu. Estem buscant preus i serà una
de les despeses importants que farem enguany.
Tenim ja decidit ubicar el moli-despellofador de gra a un altre indret perquè hem vist que no es podrà
desencallar el tema del subministrament de llum a Ouaga. L’instal·larem a Gaouà, tutelat per l’associació RAIES ( Réseau Actif d’Information et d’Education sur la Santé) i ja s’han començat les gestions per
aconseguir l’electricitat. Preveiem que en pocs mesos podrà funcionar.
Però no tot surt tant bé, hem acabat amb el projecte que anomenàvem “Cavall de Bingo” després d’una
mala gestió, per part del seu beneficiari. Han estat uns anys de seguiment i pèrdua progressiva de la
confiança per la qual cosa vam decidir aturar el projecte i finalitzar la col.laboració.

El setembre passat vàrem organitzar una festa a Canet de
Mar amb la intenció d’apropar Àfrica als nostres amics fent
un tast de la vida, costums i tradicions de Burkina Faso i alhora aprofitar per donar a conèixer una petita part d’aquest
extens continent africà, la seva riquesa però també les dificultats que es troben per tirar endavant.

UBUNTU,
estimada terra africana
Autor: Nicolás Valle
Ed. Proa

La festa va consistir amb la projecció de “Binta i la gran
idea”, “Un lugar mejor” i un documental sobre el reciclatge
de bosses de plàstic, un sopar i un concert de música africana a càrrec del grup Bolo Don Been.
La bona acollida ens anima a donar-li continuïtat aquest proper 27 de setembre. Us hi esperem !!!

A nivell social, la mare està visible a diferència del patriarcat que invisibilitza i esclavitza a les dones. Els clans son sanguinis i matrilineals,
així doncs adquireixen el cognom matern. No són necessàries les jerarquies per a assegurar el repartiment igualitari de béns, són societats horitzontals de llinatge matrilineal.
A nivell polític, es prenen decisions a nivell familiar i popular per consens on es té en compte l’interès de la comunitat sense importar el
poder individual que, de fet, no existeix.
A nivell espiritual, tot el món és contemplat com diví i femení. Tot és sagrat, es caracteritzen per la tolerància, l’absència de dogma i la
plena llibertat religiosa.
La cultura lobi es una societat matriarcal on la poligàmia està permesa i fins i tot fomentada
per les mateixes dones, on el baró viu en una cabana i cada una de les dones amb els seus
fills en una altre diferent. Malgrat que les tasques agrícoles son compartides, les dones tenen un hort propi amb el que cada una aconsegueix uns estalvis propis no compartits amb
la resta de la família. En aquesta ètnia també es practica el ritual iniciàtic a l’edat adulta de
la dona amb l’ablació genital i són elles les que ho decideixen i fan sense tenir en compte
els homes.
Actualment i degut a la globalització, aquestes societats estan en vies de desaparició, fins i
tot elles mateixes volen semblar-se a les estructures patriarcals. El Codi de la Persona i de
la família de 16 de novembre de 1.989 deixà sense efecte el Dret consuetudinari, el dels
costums locals, però es una llei molt jove i encara tenim estructures familiars que segueixen
donant els cognoms de la mare pel fet que es tracta d’una tradició molt arrelada i la llei ho
permet en cas de desacord entre els progenitors.
Gemma Sahun Serena,
Adbocada i mediadora.

