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Què esperes del futur? Treballar de guarda forestal i poder-me guanyar la vida de manera estable.
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Com penses que Burkina podria millorar? Burkina Faso hauria de millorar en l’explotació dels recursos propis, si se’n fes una
millor gestió se’n trauria molt més profit que revertiria en el país.
Alguna vegada has pensat marxar a Europa? No m’ho he plantejat mai i tampoc conec a ningú que hagi marxat.
Vols dir alguna cosa a la gent que llegirà aquesta entrevista? Agraeixo molt a la gent de Dugú que ens ajudin a tenir l’oportunitat de ser escolaritzats perquè és fonamental per a construir un futur millor. I els encoratjo a seguir treballant en aquesta
mateixa línia.

i, els projectes continuen
Fa dos mesos, hem estat a Burkina visitant els nostres projectes. També hem
aprofitat per veure’n alguns de nous gestionats per altres organitzacions. Els
hem trobat molt interessants i estaria bé plantejar-nos de col•laborar-hi en
un futur proper.
Us ho expliquem seguint la ruta que hem fet, tot plegat uns 1.500 quilometres.
L’arribada és a la capital, Ouagadougou, i la primera visita ha estat al barri
de Sôg-Peelsé on hi tenim el pou construït el 2006. Fa una mica més d’un
any vàrem canviar la canonada i hem pogut constatar que segueix funcionant
bastint d’aigua al barri.
Ens desplacem a Gaouà, al país lobi, on hi ha un gruix important dels projectes. Visitem el Lycée de Loropeni, ens reunim amb le proviseur (el director) i
parlem d’un dels temes que mes preocupa actualment, els embarassos no
desitjats de les noies en edat escolar. Cal fer molta sensibilització, la direcció ens explica que hi estan treballant i que també esperen que
les autoritats educatives s’hi in¬volucrin.
També a Loropeni hem pogut parlar amb els nois i noies becats i els hem encoratjat a seguir estudiant per poder tenir un futur millor.
Hem visitat la biblioteca, de nova construcció, però a la que encara hi manquen les prestatgeries, les taules, els llibres... Una part dels
diners per a la construcció han sortit dels guanys obtinguts per l’associació de dones RAIES amb la qual col•laborem amb el molí/despellofador i la cria de porcs que tenim a Loropeni. En un futur mira¬rem si podem col•laborar-hi.
Seguim cap a Gorà, poble de l’ètnia dagarí, per visitar l’escola que anem construint a poc a poc i, quin goig!! Les aules estan plenes i és un
referent a la zona. Enguany tenim l’oportunitat de veure-la amb els alumnes a les aules (habitualment hi anem a l’estiu i els nens i nenes
són de vacances). La segona aula de secundària ja està acabada i per la tercera mirarem de demanar la col•laboració de les autoritats
educatives del país.
De Gorà cap a Bobodiulasso. L’estiu passat vàrem comprar un tricicle per l’Associació Wend Panga, que es dedica a la recollida d’escom¬braries en un barri d’aquesta ciutat. Funciona a ple rendiment i ha substituït al primer tractor que ja va dir prou. El segon tractor
que vam comprar fa anys també continua funcionant.
Aprofitem per visitar una escola inclusiva on hi treballa Mr. Paré, amic de fa molt de temps. Ha estat molt interessant, hi ha aules mixtes
i aules d’educació especial. Tenen algunes necessitats, bàsicament de cantina perquè està construïda en un barri perifèric i els alumnes
no tenen possibilitat d’anar a dinar a casa. Hi vàrem deixar arròs i mirarem de col•laborar-hi regularment amb aportacions. Més tard,
hem conegut en Davo i la Lucie que gestionen un projecte de Pallassos Sense Fronteres a l’àrea de pediatria de l’hospital de Bobo. Ens
han parlat de com l’estimulació emocional als nens malnodrits en millora els resultats de recuperació i cura. Per a fer-ho sostenible han
creat un grup de “mamayasas”, mares pallasses que fan l’animació i sensibilització per pobles i escoles.
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parlarem de l’Àfrica, dels projectes, de les
experiències viscudes, veurem imatges,
soparem i gaudirem de música

Editorial
A la revista de l’any passat
vam incorporar una sèrie
d’entrevistes que es van fer a
persones del Sahel que viuen
a Catalunya. En aquest número hem volgut continuar
amb la idea de les converses,
però aquesta vegada han estat realitzades a persones que
viuen a Burkina.
Durant el mes de març alguns de nosaltres hem viatjat
a Burkina i hem aprofitatper a
fer noves entrevistes a diferents persones amb les que,
d’una manera o altre, hi tenim
relació.
El resultat ha estat tant enriquidor que hem decidit introduir-les totes, ha quedat poc
espai per altres temes però
pensem que s’ho val.
Les respostes ens ajudaran a
reflexionar sobre la seva realitat, ben diferent a la nostra.
Si anem coneixent el que
pensen de les seves pròpies
vivències, podrem respectar
més la seva manera de fer i
també podrem donar respostes a les seves demandes
tenint en compte les seves
mirades.
La voluntat de Dugú continua
sent fer accions allà i aquí que
ajudin a trobar punts de trobada per continuar treballant
junts.
******
“ Quan no saps on vas
mira d’on vens”
(proverbi africà)
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Africans a l’Àfrica
La Djelia és una dona amb una energia inacabable que treballa sense parar. També és una
dona molt compromesa que ajuda a tothom, una feminista convençuda en un país cultural i
socialment masclista on les dones s’han de fer valer.
«Tinc 51 anys i visc a Bobo-Diulasso. A casa som sis, el meu marit, els meus tres fills, una
neboda i jo. Sóc d’ètnia bobo».
De què treballes? Quin horari fas? Porto un petit establiment de restauració. Treballo tots
els dies de les 9 fins les 20 i el cap de setmana fins a mitjanit. De tant en tant ens organitzem
per torns amb les altres treballadores per a poder fer un dia de festa. A més d’aquesta feina
també ofereixo el servei de planxar roba o busco altres fonts d’ingressos mitjançant la compra i venda de productes.
Sempre has estat una dona molt activa en l’àmbit del voluntariat, per què són importants
les associacions de dones? Unides, les dones tenim més possibilitats de progressar. A la
nostra associació fem sucs, «beignets» i altres productes que venem als mercats. Aquests
ingressos i els de les quotes ens permeten fer microcrèdits a dones que no l’obtindrien al
banc per manca d’aval i també ajudar-les en cas de necessitat.
A l’associació també faig tasques de formació i sensibilització en vers la importància de la
higiene a la cuina on és imprescindible una bona conservació dels aliments i la netedat dels
estris i llocs de treball per a evitar malalties.
Econòmicament, com t’ho fas? Quants diners necessiteu per a passar el mes? A Burkina és
difícil parlar de passar el mes, la majoria de famílies ens plantegem «passar el dia». Però si
calculem l’arròs, els espagueti, els condiments de la salsa, l’esmorzar, el sabó, la corrent, l’aigua i tot allò necessari per al dia a dia sortirien uns 100.000 FCFA al mes (154 €). Això sense
comptar tota la resta: escola dels fills, casa, moto, roba,... No hi arribaríem si no tinguéssim
dos sous, el del meu marit i el meu.
Fas servir la medecina tradicional? Hi ha moltes malalties que no coneixem i que la medecina tradicional no sap tractar. També hi ha símptomes que poden semblar d’una malaltia i
són d’una altra. Preferim anar a l’hospital encara que és car.
Què et fa feliç? Em sento feliç quan veig que puc portar els meus fills a l’escola i que els puc
donar un cert nivell de benestar.
Què esperes del futur? N’espero que els meus fills tinguin feina, casa i puguin viure sense
angúnies econòmiques.
Com penses que Burkina podria millorar?
A Burkina no hi ha feina, s’haurien de trobar
maneres de solucionar aquest problema i
reduir les diferències entre rics i pobres que
són massa grans.
Alguna vegada has pensat marxar a Europa? No m’ho plantejo, m’estimo més quedar-me aquí i mirar de fer progressar el país
encara que sigui a poc a poc. Tothom pot
contribuir a aquest progrés dedicant-se al
comerç, a la ramaderia o al que sigui encara
que es faci a petita escala.
Vols dir alguna cosa a la gent que llegirà
aquesta entrevista? Els diria que «aquí som
lliures com els ocells i que a casa vostra us posen tanta pressió des de que sou petits que
de vegades us fa sentir com empresonats».

CINEMACINEMA
La Fatimata viu al barri de Sôg-Peelsé
a Ouagadougou. El seu entorn familiar,
modest, és representatiu del de moltes
dones a Burkina Faso. No parla francès i
per a l’entrevista ens han hagut d’ajudar
amb la traducció.

Inxeba (La herida)
John Trengove
Pel·lcula sud-africana sobre la
masculinitat i el tabú de l’homosexualitat emmarcats en el context
del ritu ancestral d’iniciació de les
comunitats Xhosa un dels grups
ètnics principals de Sudàfrica

MÚSICA

Ora Doci Ora Margos
Elida Almeida
La música suau i càlida d’aquesta
cantautora de Cap Verd ens convida a tancar els ulls i deixar-nos
gronxar per una mescla de ritmes
africans i de pop

LLIBRES

«Tinc 41 anys i sóc mare de 8 fills. El meu
home es dedica a la ramaderia i visc en
poligàmia, sóc la segona dona de tres que
compartim marit.

De què treballes? Quin horari fas? Sóc mecànic i xofer. Tinc un petit taller, treballo de 7 a 19 i només faig festa dos dies l’any quan és
el Ramadà. També tinc un petit camp on cultivo blat de moro per a consum propi.
Econòmicament, com t’ho fas? Quants diners necessiteu per a passar el mes?
Cada mes gastem un sac d’arròs i un de blat de moro que costen uns 25.000
FCFA (38€) i cada dia necessitem uns 1000 FCFA (1,5€) per als condiments. La
meva dona no treballa i jo hi ha dies que no els guanyo els 1000 FCFA, un dia
en fas 500, un altre 2000 si va molt bé, un altre dia no fas res,...
Com és la vostra dieta? La nostra dieta es basa en l’arròs i el «to».
Teniu aigua i corrent a casa? No, no en tenim
Fas servir la medecina tradicional? No la fem servir, si podem anem a l’hospital.

De què treballes? Quin horari fas? M’ocupo dels fills i de la casa però també del
bestiar. Em llevo amb el sol i a les sis ja
estic munyint les vaques. La feina de tot
plegat ocupa tot el dia, des de l’alba fins
que anem a dormir.

Què et fa feliç? Em fa feliç arribar a casa quan plego de treballar i poder estar
amb la dona i ficar-nos al llit. També em fa feliç saber que la família està bé.
Què esperes del futur? Que els meus fills puguin tenir una vida millor
que la meva.

Tens algun dia de festa? De dies de festa no n’hi ha, només surto de casa en ocasions excepcionals.
Cada dia és igual: cuinar, rentar la roba, cuidar els animals, ... feines que comparteixo amb les altres
dones.

Com penses que Burkina podria millorar? Voldria que l’estat invertís per a millorar infraestructures malmeses com el canal
de Bama, el poble on viu la meva mare que és un poble dedicat al cultiu d’arròs i que, des de fa tres anys, no poden utilitzar
l’aigua del canal perquè les pluges el van malmetre i l’estat no l’ha reparat.

Teniu aigua i llum a casa? Tenim corrent però els talls són molt freqüents. D’aigua també en tenim
perquè disposem d’un pou compartit.

Alguna vegada has pensat marxar a Europa? Em sembla un error gastar tants diners i arriscar la vida per anar a Europa quan
podries invertir tot aquest diner i esforç en millorar el lloc on vius.

Econòmicament, com t’ho fas? Quants diners necessiteu per a passar el mes? Venc la llet que
traiem de les vaques però de vegades no guanyo prou perquè no en donen tanta. Durant l’època de
cria per exemple algunes no en donen de llet. Per als condiments del menjar i fer la salsa, portar a
moldre el gra i per a la llenya necessitem uns 2000 FCFA (3€) al dia. L’arròs, el mill i el blat de moro el
comprem en sacs de 50 kg però això ho paga el meu home.
Com és la vostra dieta? Pràcticament cada dia mengem «to», una massa espessa de farina de mill o
blat de moro i amb un condiment que pot ser salsa de gombó, de cacauet, de tomàquet. L’arròs es
més car i nomes en mengem un cop per setmana. Esporàdicament matem una gallina. Si les coses
no van bé fem un sol àpat al dia. Sort en tenim de la llet de les vaques pels nens.

Què esperes del futur? Desitjo que vagi com fins ara, és molt difícil canviar la situació. Que tinguem
salut i que no tinguem anys de molta sequera que perjudica als animals i molts es moren.
Com penses que Burkina podria millorar? No ho sé.
Fas servir la medecina tradicional? Anar a l’hospital és molt car i no sempre pots però avui dia hi
ha moltes persones que no creuen en la medecina tradicional i fan un esforç per anar a l’hospital.

Wanafrica Ediciones
La decisió de retirar els captaires
dels carrers fa que no es pugui
complir amb el deure religiós de
donar almoina. Aquest fet «absurd» permet la reflexió sobre la
societat i les creences.

«Tinc 39 i visc a Bobo-Diulasso. A casa som 8: la meva dona, els meus quatre fills i dos nebots que hem acollit. Sóc d’ètnia mossi».

A casa som 17 però hi ha èpoques de l’any
que arribem a ser 30 perquè portem els
pares, tiets i tietes que ja són grans a viure amb nosaltres. Sóc d’ètnia peul».

Què et fa feliç? Veure que tots els nens poden anar a l’escola. Pateixo per ells, la situació no es gens
fàcil. Saber que ara podem tirar endavant em fa feliç.

La huelga de los mendigos
Aminata Sow Fall

En Youssofou és un home amb una vida senzilla, anant de casa a la feina i de la feina a casa sense, aparentment, massa diferències
entre un dia i l’endemà. Però quan parles amb ell t’adones que és una persona molt reflexiva, que té les idees clares i que està sempre
disposat a escoltar i aprendre de les opinions dels altres.

Què penses dels africans que arrisquen la vida per venir a Europa? Penso que el risc es molt alt i
que si et quedes aquí i treballes te’n pots sortir. Allà, a Europa, també ets pobre i la vida no es gens
fàcil.
Vols dir alguna cosa a la gent que llegirà aquesta entrevista? Jo no conec Europa però dono les
gracies als blancs que sempre tornen.
La FATIMATA es va acomiadar de nosaltres amb un proverbi: “L’ull mira allà on tu no hi veus però
només els peus van on tu vols anar”

Vols dir alguna cosa a la gent que llegirà aquesta entrevista? Els convidaria a que vinguessin a Burkina per a que poguessin
conèixer de primera mà la nostra realitat i treure’n les seves pròpies conclusions.
En Blahalama és un dels nois beneficiats per les beques de Dugú a Loropeni, al sud-oest de Burkina Faso. Orfe de mare, des de ben
petit va saber que caldria treballar dur per a poder-se guanyar la vida i viure amb una certa estabilitat.
«Tinc 22 anys. Normalment visc a Loropeni però ara ho faig a Bobo-Diulasso que és on estic estudiant. A casa som nou: el pare, quatre
germans, tres tietes i jo. Sóc d’ètnia gan».
El teu nom, Blahalama, té algun significat? Blahalama vol dir «que sigui el que Déu vulgui» Els primers fills de la meva mare van morir
o els va perdre estant embarassada. Quan vaig néixer jo es veu que ja no tenia massa esperances que tot anés bé i per això em van
posar aquest nom.
De què treballes? Quin horari fas? Encara no treballo, estic estudiant primer curs d’assistent a “l’École Nationale des Eaux et
Fôrets” preparant-me per a ser guarda forestal. Les classes són
de 7:30 a 12:30 i a la tarda de 13:30 a 16:00, els diumenges tenim festa i l’aprofitem per a descansar, fer la bugada, estudiar.
Econòmicament, com t’ho fas? Quants diners necessites
per a passar el mes? Per a menjar gasto uns 10.000 FCFA al
mes (uns 15€), també hi ha altres despeses com fotocòpies i
materials que pugen uns 700 FCFA al mes (1€). El que costarà
més diners serà l’uniforme quan l’hagi de renovar, el primer
ens el donen però els altres els hem de comprar. Pel fet d’estar estudiant ens donen una assignació i amb això vaig fent.
Què et fa feliç? Em fa feliç poder seguir
ver un moment que em vaig desanimar
quejat en els estudis i els resultats no
assignat a la secció d’ordinadors i hi

estudiant, hi va haperquè estava blosortien. Ara m’han
estic molt a gust.

