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Editorial
Aquest número 16 de la revista s’ha
escrit des del confinament.
És un any en que havíem previst
diferents activitats per celebrar el
20è aniversari de l’Associació però
a data d’impressió no sabem quines
es podran portar a terme, l’enfoc
d’aquest exemplar sí que el teníem
pensat tal com es presenta.
Tot i que fa dos anys que no podem
visitar Burkina a causa de la manca
creixent de seguretat, els projectes segueixen gràcies als nostres
col•laboradors burkinesos que ens
expliquen el seguiment i les mancances que detecten.
Ara tenim aquesta nova pandèmia
que ens afecta directament i potser
ens fa remoure el nostre interior.
Una vegada més les persones i països més vulnerables en rebran les
conseqüències més dures.
Dugú continuarà al costat de les persones que integren els nostres projectes i treballarem per respondre
a les necessitats que vagin sorgint.
De fet, ja s’han enviat diners per
comprar sacs d’arròs i altres cereals
que han anat destinats a les famílies
de l’alumnat becat i famílies vulnerables de l‘entorn dels projectes
COURAGE!, és el que ens diuen manifestant que hem de ser forts.
******
“ S’han de cavar els pous avui
per la set de demà”
(proverbi africà)
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Any 2020, 20è aniversari
Per explicar els 20 anys d’història de la nostra associació cal començar dient que tot i que ens
vam legalitzar l’any 2000, ja es portava un temps de gestació fent petits projectes-ajudes a
famílies. Tot s’inicia quan uns joves de Gavà que havien fet l’opció de viure a Burkina Faso,
decideixen guanyar-se la vida fent de guies turístics i transmetre als viatgers la cultura i la
vida d’aquest país amb un alt grau de compromís i respecte cap a les zones que es visitaven.
El contacte proper amb les diferents comunitats els va fer buscar recursos per recolzar petits
projectes que podien ajudar a tirar endavant algun nucli familiar. Els recursos es buscaven en
aportacions dels turistes que feien el viatge Burkina-Mali. Paral·lelament, aquests tres guies
es formaven en la història i cultura d’aquesta part subsahariana, fet que els va portar a conèixer la família Ki-Zerbo. Aquesta família l’encapçalava el prestigiós estudiós africanista Joseph
Ki-Zerbo (le professeur com li deien els burkinesos) i creador del CEDA (Centre d’Estudis pel
Desenvolupament Africà ) que escrivia reflexions de com havia de ser l’ajuda cap als països
africans. La seva muller Jacqueline va fundar el PARTEFHDA (Societat d’Homes i Dones pel
Desenvolupament Africà). El fill, Lazare, va fundar LA BOUCLE DU NIGER per recollir i preservar aspectes culturals d’aquesta zona. En aquell moment, seguia i orientava a aquest joves
residents a Burkina, un col·laborador que sempre ha estat al nostre costat, en Pep Bernadas.
A partir de tot aquest col·lectiu i un parell de viatgers que es van implicar en el projecte, sorgeix i es legalitza l’Associació Amics de la Boucle du Niger amb seu a Barcelona seguint la idea
del professeur: «l’ajuda i la col·laboració als països africans ha de tenir un caràcter endogen».
Aquesta etapa dura 4 anys, es crea una base de socis, la gran majoria, persones que han
fet el viatge amb els guies catalans, i s’estableix una relació de treball amb les associacions
africanes esmentades. Per anar recollint diners i donar a conèixer la cultura de la zona de la
boucle del Níger, es van realitzar diferents activitats-assemblees: exposicions d’artesania de
la zona, concerts-dansa, xerrades ... Es comença a veure que cal fer algun pas endavant en
aspectes més socials, es creen les primeres beques (5) i s’intenta buscar i recolzar projectes
relacionat amb grups de dones i la sanitat.
L’any 2004 es fa un pas endavant. Tot i valorant la feina feta, en una assemblea es decideix
que l’associació (treballada des d’aquí) ha de tenir més projectes socials mantenint l’arrel
filosòfica del desenvolupament endogen. Es fa la transició cap a Dugú associació on el logo i
el nom mantenen també l’arrel cultural.
Amb la incorporació de socis a la nova junta es van ampliant els projectes i se’n creen de
nous. Hem passat de les 5 primeres beques a Ouagadougu a les 47 actuals per diferents
parts del territori, de fer dotació de material escolar a la construcció d’una escola de primària
i secundària. Tot això passant per ajudes al fons Kati de Tombouctou, editant un llibre sobre
el balafó, fent algun pou, col·laborant en la construcció d’un molí de gra, l’acompanyament
a l’agrupació de dones vídues per la recollida d’escombraries de Bobo-Diulasso, etc. És a dir,
tots els projectes que durant aquests últims anys us hem anat explicant. Els socis i sòcies
ja no són només els qui han visitat aquelles terres sinó que són amistats, amics dels amics,
parents, amics dels parents,... Les aportacions econòmiques s’amplien, a més de les quotes i
de les beques, amb les paradetes a diferents fires i xerrades.
Amb aquest article es vol donar les gràcies a totes les persones que heu confiat i cregut
en aquest projecte: que hi col·laboreu o heu col·laborat amb aportacions econòmiques,
que en algun moment hi heu aportat la vostra feina i el vostre saber, evidentment als
qui van saber transmetre la sensibilitat per aquesta cultura i a totes les persones de la
junta pel seu compromís i capacitat de treball. No podem oblidar als col·laboradors i
col·laboradores de Burkina, que són allà des que vam començar aquest camí i que sense
ells no haguéssim pogut avançar com ho hem fet perquè ells i elles també tenen un gran
compromís amb el seu poble.
(Link de la fundació Ki-Zerbo, per si hi esteu interessats: https://www.fondationki-zerbo.org/)

CINEMA

Els contes - les històries: part cultural africana
E Els contes, les històries més o menys imaginatives que expliquen les persones grans a la canalla i
als joves en les llargues nits on la foscor només és il·luminada per una minsa llum, aporten una gran
càrrega educativa. Han passat a través dels segles i s’expliquen tant en els entorns més tradicionals
com en els més moderns.

Supa Modo
Likarion Wainaina
Candidata als Oscars representant a Kenia, probablement es
converteixi en un clàssic del
cinema africà d’aqui uns anys
pel seu missatge i per la seva
originalitat en el guió.

MÚSICA

Un conte aporta sempre reflexions de moral i s’endinsa en l’esperit dels infants. És una manera de
fer arribar als més joves les peripècies i els entrebancs de la vida. De fet, si escoltes les tertúlies de
grups de persones amigues o de família, sovint hi ha referències a contes o a proverbis que els ajuden a aclarir allò que expliquen.
Cinc d’aquests contes i els dibuixos s’han extret del llibre “69 contres africans” editat pel Ministeri
de Cultura de Burkina Faso. El sisè, signat per l’autor, és d’un llibre de text que utilitza l’alumnat a
les escoles de Burkina Faso.

Els dos astuts / enginyosos
Hi havia una vegada dos homes que vivien en dos poblats diferents. Dels dos es deia que eren astuts. Però cadascun ignorava l’existència de l’altre.
Un dia, un d’ells va voler provar el seu enginy al mercat del poblat veí. Va agafar dues pedres blanques que les va reduir a pols per a que la gent pensés que era sal. Amb els diners que pensava guanyar de la venda d’aquella “sal” compraria mel que utilitzaria per cuinar el menjar dels convidats que
havien d’arribar per cultivar el seu camp.
L’altre home considerat també enginyós, va tenir la mateixa idea: anar a provar la seva astúcia al
mateix mercat. Va agafar bonyiga de vaca i li va donar aspecte de mel. Volia canviar aquesta “mel”
per sal per anar a donar-la als seus sogres.

Elemotho
“Beatiful World - Namibia
Compositor-cantant namibi que comparteix recors
de la infància acompanyat
d’instruments ”tens ulls, tens
ment, tens mans i ho tens tot,
Sediegi, és una versió d’un
tema funerari que repeteix:
una vida sense somnis és com
un rierol sense aigua”

LLIBRES

Mi carta más larga
Mariama Bâ
Wanafrica edicions
Un clàssic de la literatura africana d’obligada lectura a molts
instituts francòfons d’Àfrica.
Planteja temes sobre la societat i el paper de les dones a
molts països africans.

El dia del mercat, els dos homes es van trobar. El primer va preguntar al segon què venia, la
resposta va ser:
- “Venc mel i amb els diners que obtingui, compraré sal”
Sembla que aquesta trobada ens anirà bé als dos, va dir el primer. Jo vull vendre aquesta sal perquè
necessito diners per comprar mel.
Els dos homes van intercanviar els dos productes. De tornada i un cop van arribar a les respectives
cases, es van adonar que havien estat enganyats.
El següent dia de mercat, es van buscar i després d’una conversa van decidir de posar en comú les
seves idees enginyoses per fer el bé a la comunitat.

El ric i el pobre
En un poble, un ric i un pobre vivien un al costat de l’altre, portaven anys sent veïns i generalment el ric no s’interessava pel que li
passava al pobre.
Cada dia, el pobre acompanyat del seu fill anava a dir bon dia al
veí ric. Un matí, quan van anar a fer el ritual de cada dia, van trobar el veí ric fent comptes. El nen es divertia agafant monedes, i
se’n va empassar una. El ric va dir al pobre que volia la moneda.
El pobre va proposar d’esperar que
el nen defequés i així recuperarien la
moneda. El ric no hi estava d’acord.
Així que van anar cap al cap del poblat per tal de fer un judici. Davant
del ric, no li van donar la raó al pobre tot i les suplicacions. Va haver de
matar al seu fill per retornar la moneda al ric.
La vida al poblat va continuar i va
arribar el moment de la sembra. El
ric va decidir sembrar llavors de carbassa. Les plantes anaven creixent
però es van necessitar pots vells de
fang per protegir-les dels animals.
Només el pobre tenia aquests pots

i els va deixar al ric. Les plantes anaven creixent molt bé i hi havia
branques per tot arreu.
En el moment que ja es veien els fruits en quantitat i que no
estaven prou sòlides per ser collides, el pobre va reclamar els
seus pots. El ric va dir que no era el moment de treure els pots,
el pobre hi va insistir i es van discutir. Van anar al cap del poblat
per a que fes justícia.
El cap del poblat, va dir que allò
que s’havia fet abans, devia fer-se
ara també. La moneda es va retornar al propietari, per tant els pots
s’havien de retornar també al propietari. Es van arrancar les plantes
de tot el camp i el pots van ser retornats al pobre.
Després d’aquest cop tant dur que
va rebre el ric, es va quedar sense
riquesa i a més es va tornar cec.
Hem de saber tolerar encara que
siguem davant d’una persona
feble tot i ser en una posició de
força.

Per què l’elefant només pot parir una cria a la vegada?
D’entre els animals de la selva,
l’elefant era l’únic descontent
de la seva sort. Des de sempre,
només pareix una cria cada vegada que pareix. A causa d’això,
se sentia desgraciat. Un dia, va
decidir anar a buscar a Déu per
demanar-li explicacions. Déu
va acceptar de rebre l’elefant.
Déu li va oferir un bon àpat i
mentre menjaven, anaven parlant del que succeïa al bosc en
les diferents estacions de l’any
i, acabat el protocol, Déu va dir:
- Aprecio la teva visita. Saps que sempre seràs benvingut però a
què ve l’honor de venir a veure’m?
- Tinc una pregunta, va dir l’elefant. Tots els animals pareixen diverses cries a la vegada. Per què jo, l’elefant, el més gran i el més
fort de tots, només pareixo un elefantó?
Déu, somrient i de manera molt calmada va dir:
- No et puc respondre ara, però demà tindràs una resposta. T’ho
prometo.
Com el sol ja anava baixant i arribava el capvespre, Déu va proposar a l’elefant de quedar-se aquella nit i el va instal·lar al seu

camp de blat de moro. Al poble
hi ha cases molt boniques però
totes són massa petites per un
animal tant gros.
L’endemà al matí, Déu i l’elefant
es van retrobar per continuar
la conversa. De cop i volta van
començar a escoltar uns gran
crits. El servent de Déu arriba
corrent i diu:
- “Hi ha una catàstrofe”!
- De què parles? Li pregunta Déu -.
- Senyor, parlo del camp de blat de moro. Aquesta enorme bèstia
ho ha aixafat tot durant la nit. Ja no queda res. Tota la collita
s’ha perdut.
En aquell moment, Déu es va dirigir a l’elefant i li va dir:
- Entens, ara, perquè no et donaré mai més d’una cria a la vegada?
Si els elefants arribeu a ser nombrosos, no quedarà res per menjar
a la Terra.
L’elefant va tornar a casa seva amb el cap cot. Des d’aquell dia,
ja no està trist, ja sap perquè no pot parir més d’una cria a la
vegada.

El lleó, l’àliga i el ratpenat
Aquesta història va passar en una època on tots els animals vivien
en perfecta harmonia. Tot es va complicar el dia que els mamífers
es van adonar que no sabien volar i els ocells es van conscienciar
que es podien desplaçar més ràpidament per l’aire que caminant.
A partir d’aquell dia, van decidir separar-se i fundar dos regnats.
El regnat terrestre pertanyia des d’aleshores als mamífers i el de
l’aire als ocells. Tant en un regnat com en l’altre van escollir un rei.
Els mamífers escolliren el lleó perquè la seva melena el feia més
majestuós que els altres animals. Els ocells designaren l’àliga doncs
era qui volava més alt i més lluny.
Des que van ser escollits, els dos sobirans decidiren organitzar el
seu regnat però els feia falta diners. Van demanar als seus súbdits
de pagar impostos. Alguns missatgers van ser els encarregats de
reclamar als animals les quantitats que devien.

m’ha reclamat el seu impost i jo li he donat el que li devia. No sóc
un mamífer? Tinc dents i el cos cobert de pèl, així que no li dec res
a l’àliga perquè no sóc un ocell”.
El missatger de l’àliga va admetre que mai havia vist dents dins
del bec dels ocells i que el seu cos és cobert de plomes. L’enviat va
retornar a casa sense fer pagar al ratpenat.
Quan el lleó va escoltar el seu missatger, va reconèixer que el ratpenat
no era del seu regnat perquè es podia desplaçar per l’aire. Per l’altra
banda, l’àliga va explicar que no existeix cap ocell amb pèl i dents.
Així és com el ratpenat no va pagar mai impostos.
I tu, lector, què penses? El ratpenat havia d’obeir al lleó o a l’àliga?
És ocell o mamífer?

Quan l’enviat del lleó va arribar a casa del ratpenat, aquest animal
es va negar a pagar dient: “Has vist ja mamífers desplaçar-se per
l’aire? I va començar a voletejar al voltant del missatger. Mira les
meves ales, sóc un ocell!”.
El missatger del lleó, impressionat pels arguments del ratpenat, no
va insistir i va tornar al costat del seu sobirà. Un temps després, va
ser l’enviat de l’àliga qui es va presentar davant del ratpenat.
Una vegada més, el ratpenat no va voler pagar i va dir: “el lleó ja

Conte - faula
Un home confia el seu tercer fill a un savi que l’ha d’educar. El savi comença l’educació,
no utilitza ni el fuet ni exàmens. Comença per explicar al nen anècdotes relatives a la
història de la seva ètnia, aventures apassionants i llegendes boniques. El noi descobreix,
sorprès, que podia sentir orgull del coratge i de la saviesa dels seus ancestres.
El savi ensenya al noi que moltes de les herbes i remeis utilitzats pels seus coetanis
els havien fet servir els metges dels països industrialitzats. També li explica com fabricar una flauta amb bambú i fer música tal com feien els seus pares, avis, besavis, ...
L’alumne comença a pensar que prové de l’ètnia més important coneguda. El mestre li
parla que les altres ètnies són així mateix importants. El nen se sent orgullós de pertànyer a la globalitat dels pobles africans amb cultures diferents.
Quan el nen comença a pensar que els africans són superiors als altres països, el savi li narra històries de pobles d’Europa i d’Àsia. Poc a
poc, el noi va comprenent que totes les comunitats tenen la seva pròpia grandesa.
En el moment que una persona comença a creure en la grandesa dels altres, es guanya en saviesa i en reflexió perquè a la força d’un
mateix afegeix la dels altres.
El 26 de setembre tenim previst celebrar el 5è Africamiga’t. En el moment de tancar aquesta
edició i degut a la greu i complicada situació que ha provocat la pandèmia creiem convenient
ajornar-lo. Esperem i desitjem que el setembre del 2021 sigui possible.
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