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Els Bobo
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Són un petit grup ètnic format per unes 800.000 persones, de les que mig milió habiten en una zona del
sud-oest de Burkina, al voltant de Bobodiulasso i que s’estén fins la frontera amb Mali on s’ubica la resta
arribant fins les proximitats del riu Bani. La seva història es remunta a abans de l’any 800 d.C. i es creu que
són originaris del nord a causa de la semblança lingüística del bobo o bomu amb el mandé, llengua parlada
al nord de Mali.
El nom genèric de bobo agrupa tot un conjunt de diferents grups amb característiques similars com la llengua
i els costums: els bobo fing considerats com els verdaders, els bobofi, els bobo-mandare, els bobo-madare,
els bobo-jula, els bobo-dioula, els bomu, i els bo entre d’altres.

Burkina: Blaise dègage
Editorial
Durant aquests últims mesos
la vida política a Burkina ha
experimentat un canvi important. La societat civil ha estat
valenta per enfrontar-se a una
situació que ja portava anys
en el punt de mira de molts
burkinabesos.
Els països africans conserven una eina cultural bàsica
per poder traspassar la història dels seus avantpassats i
també per pensar com veuen
el futur, aquesta gran eina és
la conversa. Conversant un
dia i un altre, acumulant un
mes i un altre, un any i un altre..., han pogut unir força per
dir que ja en tenien prou d’un
President corrupte, que tallava qualsevol iniciativa que
no seguís el seu pensament
i que deixava que la població
no pogués anar progressant
a causa de no posar en valor
els seus recursos.
Ara, mentre esperen les eleccions, les converses segur
que estan plenes de grans
idees per treballar per un
país on l’educació, la salut
i l’aprofitament del que ells
produeixen siguin la base per
tenir un futur millor.

El nom de la ciutat de Bobodiulasso ve de la reconciliació de les ètnies bobo i dioula amb l’afegit de “so” que
vol dir “casa” (casa dels bobo i dels dioules).
Es dediquen a l’agricultura, cultiven mill, sorgo vermell, blat de moro i nyam. Un dels motors de la seva
economia és el cultiu de cotó. Políticament i socialment, cada poble està organitzat d’acord amb les seves
famílies i habitants i el poder mai recau en un sol individu mantenint una autonomia en vers els altres pobles
bobo.
La religió dels bobo està unificada en el déu anomenat Wuro. Wuro es el creador de de l’univers i no pot ser
descrit ni representat físicament, es el responsable de la creació i de totes les coses que hi ha en el món i
d’ordenar-les per parelles: home/dona, cultura/natura, home/esperits, poble/arbust, etc. Totes les parelles
s’han de mantenir equilibrades i, com que la vida quotidiana fa difícil aquest equilibri, cal esforçar-se en
mantenir-lo o recuperar-lo en cas que s’hagi perdut. Amb aquesta finalitat, la religió bobo s’empara en un
conjunt de cerimònies i ofrenes.
La mitologia ens diu que Wuro va tenir tres fills: Kwere que representa el poder i està representat per un
llamp, Soxo que representa la natura i Dwo com esperit intermediari que fa de pont entre els homes i el déu
Wuro.
Només Dwo esta representat físicament a través de tres grups de
mascares rituals presents en totes les cerimònies: iniciació, funerals,
començament de l’època seca, fi de l’estació de pluges, etc.
Les màscares és un dels trets més característics dels bobo. Les màscares de fulles, sagrades i poderoses, poden dansar en públic tant
per homes, dones o nens. Pertanyen a la humanitat i ningú pot apropiar-se’n.
Les màscares de fibres vegetals o “Kele” representen revelacions de
Dwo. Són més de caràcter privat i tenen una funció social i cultural
entre les famílies i particulars.
I, finalment, les representades amb un cap de fusta, reservades inicialment al clan dels ferrers (els “forgerons”). Estan subjectes a la
propietat col·lectiva d’una determinada família i, en un principi, els
ferrers eren els encarregats exclusius de confeccionar-les. Més endavant, també els agricultors van rebre la revelació dels seus avantpassats per a construir-les i utilitzar-les en les seves cerimònies. Es
diferencien de les altres per la presència de banyes sobre el cap.

******

La segona edició de l’Africamiga’t va sortir molt bé, gracies a tots vosaltres, i ens va permetre explicar
què fem i com ho fem i alhora recollir uns diners que ens ajuden a complementar les aportacions dels
socis i sòcies.

Fins que els lleons no tinguin
els seus propis historiadors,
les històries de cacera continuaran glorificant el caçador.
(proverbi d’Igbo, Nigèria)

Hem decidit donar-li continuïtat, a Canet o en algun altre indret, per la bona acollida que rebem però
amb una periodicitat bianual.
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Burkina ha estat un país amb molts canvis de govern al llarg de la seva historia. Antiga colònia
francesa es va independitzar al 1957 amb el mandat de Maurice Yaméogo, que va ser reelegit l’any
1965. Aboubacar Sangoulé suspèn la constitució i dissolt l’Assemblea el 1974 per crear-ne una de
nova i guanya les eleccions al 1978, però al cap de dos anys, el coronel Saye Zerbo lidera un cop
d’estat governant fins al 1982 que hi ha un altre cop d’estat, ara liderat pel comandant Jean-Baptiste
Ouédraogo. Al 1983 hi ha una sublevació de l’armada conduïda pel comandant Boukari Lingani i els
capitans Blaise Campaoré, Thomas Sankara i Henri Zongo. El Consell Nacional designa a T.Sankara
com a president.
Al cap de dos anys B. Campaoré protagonitza un
nou cop d’estat i mor T. Sankara, en una situació
que mai ha estat clara, però que els burkinabesos
no han superat mai, sempre l’han considerat com
un crim perpetrat per Blaise Campaoré, i que la
historia ha anat confirmant.
Blaise Campaoré ha estat al poder durant 27 anys,
amb 4 reeleccions, (1991, 1998, 2005, 20010).
Com que la constitució de Burkina limita el nombre
màxim de mandats, Blaise va intentar al 2011 que
en un futur proper passés el poder al seu germà ,
tot i que no era ni polític, però davant dels aldarulls
i manifestacions importants en contra d’aquest joc
i de la mala política de Blaise, com la gran vaga del
2011 d’estudiants, comerços, militars i policies, va
tenir que desistir.
Per poder seguir al poder Blaise va intentar més endavant modificar la Constitució per a que no hi
hagués límit de mandats, la modificació de l’article 27. Com que es tractava d’una modificació de la
Constitució el govern va anunciar un referèndum per l’octubre del 2014.
Una gran majoria de burkinabesos no ha acceptat mai les reeleccions de Blaise com legals i transparents, i davant la possibilitat que passés el mateix amb el referèndum, el 28 d’octubre del 2014
es generen grans manifestacions a tot el país, la realitat és que els burkinabesos ja no aguanten
més la mala política de Blaise i el seu partit sempre en majoria. La manifestació més important va
ser a Ouaga que va acabar amb l’edifici de l’Assemblea Nacional en flames i Blaise Campaoré sortint
del país. Hi va haver alguns morts, però molt pocs per la comparació amb altres situacions similars
en països africans o asiàtics, la “sort” va estar que l’exèrcit , fart de Campaoré i les seves promeses
d’augments de sou que no arribaven mai, no es va posicionar a favor del president i pràcticament
no va actuar,
El 30 d’octubre desprès de dos dies en que ningú sabia el que realment passava , l’armada pren el
poder i el 31 es produeix la dimissió “oficial” de Campaoré.
L’1 de novembre el coronel Isaac Zida és nombrat cap d’Estat, però el dia 13 es signa un acord entre
l’armada, els partits de l’oposició i els representants religiosos de la societat civil i el 17 de novembre
Michael Kafando és anomenat president de la transició, prometen unes futures eleccions.
El 23 de gener de 2015 les noves eleccions presidencials són convocades pel diumenge 11 d’octubre de
2015. L’any 2015 ha transcorregut tranquil per Burkina, però cal veure que pot passar a l’apropar-se l’octubre, de moment el 13 de març el president Kafando
va promulgar un nou codi electoral en que exclou la
possibilitat de poder presentar-se a les eleccions els
seguidors de l’expresident, el que ha provocat com era
d’esperar un “enuig” important per part del partit de
Blaise.

Cinema

i, els projectes continuen

TIMBUKTU
Abderrahmane Sissako ens
presenta la ciutat de Tombouctou castigada per l’integrisme
yihadista. Prohibí escoltar
música, riure, fumar i fins i tot
jugar a futbol son part de les
terrorífiques mesures imposat pels gihadistes. Les dones
s’han convertit en ombres que
intenten resistir amb dignitat.
Cada dia uns tribunals improvitsats llancen sentènvies tan
absurdes com tràgiques...

Música

Amb satisfacció podem dir que segueixen endavant els projectes que ja fa temps vàrem començar, el
suport econòmic que rebem de socis i amics ens ho ha permès. Les beques d’estudis continuen amb
el mateix nombre d’alumnes, l’escola de Gorà funciona a ritme normal, les dones de Bobo continuen
treballant amb la recollida d’escombraries i amb l’ajuda del nou tractor. A Gaouà, seguim ampliant la
biblioteca amb llibres per a reforçar els estudis. I, la Christelle acabarà enguany els estudis universitaris de Dret si manté el mateix ritme de treball.
L’odissea del molí-despellofador de gra.
Ens ha semblat oportú explicar-vos amb detall el periple que de
vegades es produeix abans que un projecte comenci realment a
funcionar.
L’estiu del 2010 decidim col·laborar amb l’Associació Leidimen de
Ouagadougou comprant un molí-despellofador de gra per tal que
les dones de l’associació el facin treballar amb dos objectius: el
primer, estalviar-se picar el gra a mà o haver-se de desplaçar un
bon tros per a trobar un altre molí on moldre el seu gra. L’altre
objectiu, fer-lo servir per a obrir-lo al barri i fer-lo treballar per a
recaptar uns mínims fons per a cobrir els costos i obtenir petits
beneficis. Les dones de l’associació ens presenten un pla de “comercialització” i de promocions per a donar-lo a conèixer i oferir condicions econòmiques bones i
sostenibles als veïns del barri.
Calia tenir un espai on ubicar el molí i contractar l’electricitat. L’espai hi era i simultàniament a la seva
compra es dóna d’alta la llum fent els corresponents pagaments de comptador, taxes, instal·lació, etc.
L’octubre del mateix any tot és a punt esperant que la companyia elèctrica faci la definitiva connexió.

STOCKHOLM-DAKAR
Sousou & Maher Cissoko
Bonica col·laboració que combina sons de l’Àfrica Occidental
molt tradicionals amb l’estil
popular occidental-europeu.

Llibre

ÁFRICA MÁS ALLÁ DEL ESPEJO
Autor: Bubacar Boris Diop
Oozebap, 2009
Diversos assajos amb una mateixa premisa: per les persones
atacades i humiliades d’África,
la resistència cultural és més
imperativa que mai.

Però l’electricitat no arriba, les reclamacions no tenen ressò i el molí continua sense engegar, és clar!
Tots aquests tràmits s’allarguen durant dos anys. Mentrestant, al barri s’instal·la un altre molí just a
100 metres del lloc on les dones de Leidimen han ubicat el seu. En només 48 hores, el nou molí disposa de corrent i comença a fer negoci. Es fa evident que dos molins, un al costat de l’altre, no tenen
prou mercat.
Després de donar-hi moltes voltes prenem una determinació: tenim un moli comprat, 3000 euros invertits i sense treballar. Decidim ubicar-lo en un altre indret, ho expliquem a les dones de l’associació,
ho entenen i ens encoratgen a fer-ho.
Traslladem el moli-despellofador a Gaouà, a 400 quilometres de Ouagadougou i el posem a disposició de l’associació Réseau Actif d’Information et Education sur la Santé.
Comencen novament les gestions: trobar espai, donar una
altra vegada d’alta la llum, esperar la connexió, formar a
les persones que l’han de gestionar, etc.. Tenim sort, en
pocs dies hem trobat l’espai i la llum esta connectada.
No s’acaba aquí. El problema sorgeix quan arriba el primer rebut de corrent d’un import tan considerable que
les dones no poden fer-lo efectiu. Què ha passat? Després
de moltes gestions amb la companyia elèctrica contractem un tècnic extern a fi d’esbrinar la causa que provoca
aquest consum excessiu. La conclusió és que els problema
ve del comptador. No ho hem acabat d’entendre del tot
però el més important és que s’ha pogut resoldre la situació i ara sí, després d’uns mesos, podem dir que funciona.
Ha estat un periple de quatre anys que ens ha amoïnat
molt, ens ha calgut aportar-hi mes diners dels previstos,
però, finalment, ja podem donar com encarrilat.

La Salut, el compromís és de tots
L’any 2000 l’ONU va aprovar la Declaració del Mil·lenni establint una
sèrie d’objectius que pretenien eradicar la fam, la pobresa extrema i
aturar la propagació del VIH/SIDA, la malària i altres malalties.
El venciment d’aquests objectius està fixat per aquest any 2015. Ja
hi som al 2015 i encara queda molta feina per fer i molta d’aquesta
feina s’ha de fer des de les ONG’s al marge dels governs i esquivant la
corrupció que hi ha tan aquí com allà.
A Burkina Faso, com a gran part del territori subsaharià, l’accés a la
sanitat és precari, especialment a les zones rurals que conformen la
major part del país. L’accés als centres de salut on l’atenció no sempre
és diària suposa, en la majoria dels casos, haver de desplaçar-se molts
kilòmetres. Les afectacions més freqüents són la desnutrició, el VIH/
SIDA, la malària i també les malalties derivades de la manca d’aigua
potable com la dermatosi o les diarrees que tenen especial incidència
en els nens menors de cinc anys.
Gran part de la població viu de l’agricultura. Majoritàriament es tracta
de petites explotacions familiars sovint massa minses per a garantir la
subsistència econòmica i la seguretat alimentaria d’aquestes famílies.
L’índex de desnutrició podria reduir-se sensiblement optant per cultius de llegums i cereals amb un cicle productiu més curt, utilitzant
adobs sostenibles i fent transformació de la matèria com ara assecar la fruita. Per això, amb aquest objectiu, cada vegada més es van
constituint associacions i cooperatives per a poder accedir a petits crèdits i a formació. Generalment, són les dones que encapçalen
aquests projectes, iniciatives que també permeten obtenir recursos econòmics i així accedir als centres de salut i, per exemple, donar
a llum en bones condicions higièniques i sanitàries. No hem d’oblidar que la majoria de les morts maternes i neonatals es produeixen
durant el part o immediatament després.
L’altra gran malaltia és la malària. La malària simple és pot prevenir i tractar en la majoria dels casos, la millor lluita és aplicar mesures
de prevenció, diagnosticar-la el més aviat possible i tractar-la adequadament. Malgrat això, segueix sent de les primeres causes de mortalitat tot i que cada vegada hi ha més consciència i s’utilitzen més les mosquiteres sobretot amb els nens més petits, gràcies a grans
campanyes de sensibilització que és fan des d’organitzacions internacionals.
No podem oblidar moltes altres malalties que aquí a casa nostra ja estan eradicades o, si més no, molt controlades com ara tuberculosi,
meningitis, xarampió, còlera, hepatitis, febre tifoidea i fins i tot, aquest any 2015, nous brots de grip aviar. També cal fer esment a les
oblidades malalties mentals, que sovint són enteses com a càstigs divins.
Quan no es pot accedir a la sanitat pública ja sigui per la distància o perquè suposa una despesa econòmica inabastable, s’utilitza la medicina tradicional fent ús d’herbes o mitjançant els fetillers. En moltes ocasions, aquesta medicina natural pot ser útil però malauradament,
davant l’evidència d’aquestes malalties els rictus de màgia ancestral o els diagnòstics fets per xarlatans dels mercats sovint comporten
diagnòstics erronis i inadequats que contribueixen a empitjorar els pacients. Així doncs, s’ha de treballar amb els agents locals per poder
arribar millor a la població i corregir aquelles pràctiques que són tan perjudicials.
Darrerament s’ha parlat molt de la terrible
epidèmia d’Ebola que, pel que fa a Burkina,
sembla que no ha arribat. Malgrat l’impacte
devastador d’aquest virus, la seva alta taxa de
mortalitat i l’elevat grau de transmissibilitat,
val a dir que el nombre de morts per xarampió, desnutrició, malària i altres malalties no
tan «mediàtiques» supera en escreix les morts
per Ebola. Cal doncs intervenir per a aturar
totes les epidèmies. A l’Àfrica, la gana mata
més que qualsevol malaltia. Hem d’unificar
esforços per fomentar una economia productiva que rendibilitzi els seus cultius i eradiqui
la desnutrició i la propagació de malalties.

