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Quatre pinzellades sobre la Costa d’Ivori
Costa d’Ivori és un país de l’Àfrica de l’Oest, situat al Golf de Guinea. Limita al
nord amb Mali i Burkina Fasso (l’antic Alt Volta), a l’est amb Ghana, al sud amb l’Oceà
Atlàntic i, a l’Oest amb Libèria i Guinea. Té una superfície de 322.463 Km2 i,
aproximadament, uns 12.500.000 d’habitants (1991). El paisatge és pla i arenós en el
litoral, i s’eleva cap a l’interior per a formar una planície amb muntanyes a occident. La
vegetació és tropical en una àmplia franja vora el mar, amb força boscos malmenats per
la desforestació. A l’alçada de Yamoussoukro –capital administrativa fictícia del país–
el paisatge tropical va transformant-se en sabana, també molt desforestada, a la que poc
a poc va guanyant terreny el sahel, ja a la frontera del nord.
L’idioma oficial és el francès (>1% de nadius), tot i que cadascuna de les vora
seixanta-cinc ètnies tenen la seva pròpia llengua viva, de la que el Baulé és la més
nombrosa (24%). Aquestes ètnies són els pobles originaris del país. Per entendre’ns,
podríem dir que cadascun dels grups ètnics és una nació amb els seus territoris, els seus
costums i tradicions particulars, la seva llengua i cultura pròpies, la seva estructura
política... Cada grup ètnic era un reialme, dels quals alguns reis varen arribar a ser molt
poderosos, o bé conquerint altres terres, o bé comerciant amb reialmes veïns.
Les primeres incursions dels europeus varen acontèixer cap el segle XVI, i no
foren pas pacífiques, ja que els primers blancs que arribaren a la Costa d’Ivori foren els
negrers, els comerciants d’esclaus que, d’altra banda, no s’atrevien a endinsar-se cap a
l’interior del país per por de perdre’s a la selva o encomanar-se qualsevol malaltia
tropical. Cap a finals de segle XVI, començaren a aparèixer blancs als pobles i ciutats de
l’interior del país: els missioners. Les seves intencions eren més «pacífiques»: convertir
els «infidels» i «primitius» africans al cristianisme.
Cap a finals del segle XIX, els europeus comencen a instal·lar a les costes africanes
grans magatzems amb l’objectiu principal del comerç i l’explotació. A Costa d’Ivori hi
ha els francesos que, any rere any, anaven signant tractats comercials amb els nadius.
Començava la colonització. La colonització es va fer per dues vies: la primera, a través
de la signatura amb les diferents ètnies de tractats de protecció a possibles invasions
d’altres reialmes, a canvi de l’explotació de les pròpies terres. Si la primera fórmula no
funcionava i els reis no acceptaven signar els tractats, s’hi encaminava l’exèrcit francès i
els feien la guerra fins a conquerir-los.
A començaments del segle XX, la Costa d’Ivori era considerada colònia francesa.
Molts pobles s’hi revoltaren, però França va enviar-hi l’exèrcit i, després d’una guerra
cruenta i desigual, basada en massacres, repressions i la crema indiscriminada de pobles
sencers que va durar set anys, l’administració francesa passà a controlar tot el país.
Durant tot aquest temps, varen canviar els tipus de conreu. Als cultius tradicionals,
sobrevingueren sobtadament els monocultius de cafè i de cacau, aptes només per a
l’exportació. S’obligà als africans a treballar en règim d’esclavatge. Era el que s’anome-
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naven treballs forçats. Amb aquesta mà d’obra, els productes esdevenien molt més
econòmics i, evidentment, el benefici per a terratinents i colonitzadors, molt superior.
El 1946, després de nombroses revoltes i protestes, s’aboliren els treballs forçats, i
el 1960 França reconeix la independència política de Costa d’Ivori. Però la realitat, que
és prou clara, ens fa creure i veure que no hi ha pas independència econòmica.
Actualment, fruit d’aquests procés de colonització, la situació a Costa d’Ivori és la
següent:
–
Les fronteres, delimitades ja l’any 1907, no respecten els antics territoris de cada
ètnia, de manera que molts reialmes són fragmentats entre dos o més estats. Mol-tes
famílies, per aquest fet, estan separades. Fins i tot, hi ha pobles que «la ratlla» els parteix
en dues parts.
–
La producció agrícola, base de l’economia ivorienca, està estructurada en grans
extensions de monocultius de cafè i de cacau (en les zones costaneres del sud hi trobem
monocultius de pinya), productes que són destinats només a l’exportació, i amb els
quals no es pot alimentar la població.
–
La dependència econòmica de França fa que sigui gairebé impossible el
desenvolupament del país per tot un seguit de circumstàncies. D’una banda, la moneda,
el franc CFA (Confederació Franco Africana), que és utilitzada també a d’altres països
ex-colònies franceses, no té valor si no és avalat pel franc francès. Per tant, no cotitza al
mercat internacional.
–
A Costa d’Ivori no hi ha pràcticament indústries de transformació ni de
manufacturació dels productes agrícoles. Per tant, només hi ha la sortida de
l’exportació.
–
França té, per diferents tractats signats amb el govern ivorienc, l’exclusiva de
compra i venda de totes les exportacions del país, per la qual cosa Costa d’Ivori no pot
fixar els preus d’allò que ven ni tampoc d’allò que compra. Per exemple: tots el vehicles i
tecnologia japonesa que compra el país no poden enviar-se directament a costa d’Ivori,
des del Japó. Han de passar per França. Aixó mateix succeeix amb qualsevol cosa que es
vulgui exportar. És curiós adonar-te que quan demanes un cafè allí (Costa d’Ivori és un
dels majors productors mundials de cafè) et donen cafè soluble d’una coneguda
multinacional, que no cal dir perquè tots la coneixem prou bé.
–
El règim polític és d’un únic partit, que proposava eleccions cada cinc anys, però
només es podia votar un sol candidat. Durant trenta-tres anys el president fou el
mateix, en Felix Houphouet Boigny. Les darreres eleccions foren obertes a d’altres
partits que, fins fa ben poc, eren il·legals i es mantenien en l’exili, però el frau electoral
va permetre que guanyés de nou el partit presidencial. El novembre de 1993 mor Fèlix
Houphouet Boigny, deixant el país a mercè de la incertesa.
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Escola i formació
La formació i educació de nens i nenes a Costa d’Ivori s’imparteix a partir de dues
concepcions ben diferents l’una de l’altra: la formació escolàstica de caire occidental, i
l’escola tradicional, autòctona de cada ètnia.
No ens entretindrem en la formació més occidentalitzada, ja que té molts punts de
semblança a la que pròpiament hem viscut nosaltres. Però sí que convé fer algun matís:
es segueix el model francès, ja que és el model del país colonitzador i que va introduir
l’escolarització acadèmica. Hi ha problemes de desplaçament: molta mainada ha de
caminar quilòmetres per arribar a escola. Hi ha problemes de quotes: les famílies tenen
molts germans en edat d’escolarització, i cal pagar una matrícula que, per sí mateixa no
és molt elevada, però augmenta amb el conjunt de germans fins a una quantitat
desorbitada per a moltes famílies humils i, a més, amb l’agravant del material escolar i
els llibres de text. Hi ha problemàtica en els continguts de les matèries: com que l’escola
va ser introduïda per francesos, fins fa ben poc els nens ivoriencs es veien obligats a
estudiar d’acord amb els programes educatius d’aquell país. Així, estudiaven ciències
naturals i coneixien, no pas els arbres, les plantes i els animals del seu país, sinó els
francesos! Tanmateix, descobrien literats occidentals, prescindint de la tradició oral
pròpia o de la narrativa contística popular i tradicional. Això era com era perquè els
europeus no tenim cap respecte ni interès per la cultura i la història africana, i es
pensava que qui no coneixia la història, la literatura i la cultura europees era un
incivilitzat. Aquest raonament ha creat en molts africans un greu sentiment
d’infravalorització de la pròpia cultura. Cal dir que s’està treballant cada vegada més a
les escoles tot allò genuí i propi de la cultura africana, tot i que encara es fa tímidament
i es viu amb un cert caire de «folklorisme».
Els processos de formació autòctons o, altrament anomenada, l’escola tradicional,
són ben coherents amb la manera de fer i de viure dels pobles africans. La diferència
més notable entre el dos tipus d’escola són els objectius de la mateixa formació. L’escola
occidental intenta donar molts coneixements als nois i noies, que coneguin moltes
coses i siguin uns grans tècnics en aquesta o en aquella especialitat, per a què puguin
guanyar-se millor la vida (perdoneu la simplicitat d’aquesta afirmació, però em cal ser
concís en el raonament). L’escola tradicional africana, en canvi, té com a objectiu
principal educar nois i noies en els valors humans, en les actituts per a la bona
convivència, en conèixer la tradició, en clarificar-se d’allò que és bo i allò que no ho és...
Aquests objectius s’aconsegueixen bàsicament a través de dues vies: el traspàs
d’informació i d’experiències per transmissió oral de pares i avis, que es vehicula amb
els contes tradicionals, i una segona via que són els processos anomenats d’iniciació,
després dels quals l’adolescent és ja adult. Els contes (com en tantes altres cultures)
basen el seu paper formatiu en la narració d’experiències i exemples, en els quals els
personatges reben les conseqüències –siguin bones o dolentes– d’haver mostrat una
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actitud o una actuació correcta o incorrecta davant d’un fet concret, molt sovint
qüotidià. Els nois i les noies entenen així la importància de cada acció i el contingut
ètic d’aquell valor.
Els processos d’iniciació són molt diferents segons l’ètnia però, en totes, l’objectiu
que es persegueix és preparar el jove per a incorporar-se al món dels adults. La persona
adulta és aquella que coneix a fons la tradició, els tabús, els secrets de la vida. Haver
superat la iniciació significa, no només ésser reconegut com a adult i estar preparat per
aquesta vida adulta, sinó també ser reconegut com a membre de ple dret del grup o
l’ètnia a la qual pertany l’individu. El procés d’iniciació el composen aprenentatges,
coneixements i reptes que posen en prova la destresa, la perspicàcia i la intel·ligència,
els coneixements de l’entorn, els mateixos valors... Depenent del grup ètnic tenen una
duració més o menys llarga.
El que es fa i el que s’aprèn en la iniciació és un secret que es manté entre els
iniciats i no es transmet mai a cap estranger. Són moltíssims els coneixements que un
pare no transmetria al seu propi fill si aquest no s’ha iniciat.
Els aprenentatges tècnics, és a dir; allò que et cal conèi-xer segons l’ofici que exerceixis
(camperol, pastor, fuster...) no necessiten de cap escola. Quan el fill té edat per ajudar el
seu pare en la tasca que exerceix ell, anirà a ajudar-lo i n’aprendrà l’ofici. És amb
l’occidentalització i la incorporació de ciència i tecnologia que es fa necessària la
formació professional i/o universitària més específica.

Quatre dades sobre el país
8.320

11.619

12.061

12.519

17.512

1.980

1.989

1.990

1.991

2.000

Població (en milers d’habitants)

• Creixement anual de la població: 3´8%
• Densitat de població: 37'21 hab/Km2
• Temps de duplicació de la població: 19 anys
• Urbanització: 42´5%
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Quadre de distribució d’edats

HOMES

• Població total (1.989): 11.619.000
• Població total de dones: 5.821.000
• Població total d’homes: 5.798.000
• Mitjana de vida de les dones: 55 anys
• Mitjana de vida dels homes: 52 anys

Edat

% pobl.

% pobl.

Edat

+70

0.6%

0.7%

+70

60-69

1.3%

1.3%

60-69

50-59

2.7%

2.6%

50-59

40-49

4.3%

3.9%

40-49

30-39

5.7%

5.8%

30-39

20-29

8.0%

8.2%

20-29

10-19

9.3%

10%

10-19

0-9

18%

17.6%

0-9

2.200

Idiomes
Baulé
Malinke-Dioulà
Senufo
Dan
Anyin
Beté
Antié
Kweni (Guro)
Grups ètnics
Akan
Voltaic
Mandé, Sureny

24%
11%
10%
7%
6%
6%
4%
4%

Guere
Dida
Kulango
Abe
Ebrié
Francès
Altres

1.100 0 1.100
(en mil d’hab.)

2.200

4%
2%
2%
1%
1%
>1%
18%

L'idioma oficial és el Francès. Els percentatges es refereixen a nadius.

41%
16%
10%

Religions
Creences tradicionals
Catòlica

DONES

Kru
Malinké
Altres

60%
15%

17%
15%
1%

Musulmana
Protestant

20%
5%

Dades comparatives entre Costa d’Ivori i Espanya
PNB per habitant (en $ USA):
Percentatge anyal de creixement de la població:
Mortalitat infantil (per cada 1.000 habitants):
Mitjana de vida de les dones:
Mitjana de vida dels homes:
Població per hospital:
Població per cada metge:
Taxa d’alfabetisme:
Nombre d’estudiants per professor a l’escola secundària:

CI: 719
CI: 3.8
CI: 102
CI: 55
CI: 52
CI: 190.475
CI: 23.145
CI: 24%
CI: 41

E: 8.078
E: 0.5
E: 11
E: 80
E: 74
E: 37.398
E: 291
E: 93%
E: 16

7

Els contes a la Costa d’Ivori
La cultura africana és de tradició oral. Això significa que no es coneix l’escriptura
fins el moment de la colonització. Tots els coneixements, tradicions, normes ètiques i
morals de conducta, valors, etc. es transmeten de pares a fills oralment. També la
història s’ha anat transmetent oralment, de generació en generació. No sense raó es
coneix aquella dita que diu: quan mor un vell és com si es cremés una biblioteca.
Això ajuda a entendre el gran respecte, la gran veneració que els africans senten per
la gent gran. Aquell que és més gran que jo, té més vida, més experiència que jo. En una
societat moderna com la nostra, el que obliguem a fer a les persones grans és jubilar-se,
perquè entenem que cal donar pas al jovent, que porta noves idees, i el que cal aprendre
del passat ja es troba als llibres.
Per a transmetre les tradicions, les històries i les llegendes, les normes de
comportament moral i ètic, s’utilitza el conte. Els contes són també la base de l’escola
tradicional africana. La funció dels contes és clarament pedagògica.
En els contes hi ha sempre un clar rerafons que pretén fer veure quina és la
conducta que cal seguir en cada moment, quins són els continguts ètics i morals
correctes, de quina manera cal fer les coses... Els personatges viuen històries que
exemplifiquen aquesta intencionalitat.
La moralitat del conte sempre passa pel davant de l’argument. És preferible que el
rerafons moral quedi més clar i ben exemplificat que no pas que l’argument mantingui
l’atenció i l’intriga de l’auditori. Per refermar aquests aspectes hi ha altres recursos, que
més endavant comentarem. Sovint, podem topar-nos amb contes que, als nostres ulls
occidentals, ens semblen avorrits o amb un final
pobre. Allò que és important és la moralitat i els
valors que d’ells podem extreure. Aquest és,
doncs, el vertader sentit dels contes africans.
Cada ètnia té el seu extens repertori, i
també cada poble. La tradició oral ha deixat un
llegat infinit de contes. De tota manera hi ha
alguns punts en comú en els contes de cada ètnia.
Els personatges, sovint, són animals que actuen i
viuen com les persones. Aquests animals són
protagonistes en diferents contes i, cadascun
d’ells, representa un caràcter o una manera de ser
i de fer; una personalitat. En els contes baulés,
per exemple, la llebre personifica actituds
negatives com l’egoïsme, la insolidaritat, el
menyspreu als altres; l’aranya és la representant
per excel·lència de la punyeteria, de la
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intel·ligència tossuda, de l’astúcia; el lleó, o la pantera, són els exponents de la valentia,
del poder, de la fortalesa... Cada ètnia té els personatges propis, amb els caràcters ben
definits, i tothom se’ls coneix a la perfecció. Quan hom parla d’algun d’ells,
implícitament ja és definit, i el receptor és partícep d’aquest coneixement. Si és el
primer cop que sents a parlar d’un personatge concret, el conte t’aclarirà la seva
personalitat ben fàcilment.
Un segon element, molt comú i extès per les diferents ètnies de l’Àfrica de l’Oest,
és el cant. Cada conte acostuma a tenir la seva pròpia cançó, que es repeteix al llarg de
la història. La cançó és molt senzilla i curta, semblant a les cançons que hem inclòs
anteriorment en el recull, i la lletra és una paràfrasi de la història que s’explica, o bé una
frase que, de manera poètica, ens recorda la moralitat del conte. La cançó té una doble
funció: d’una banda, és un element que dinamitza i fa més agradable aquella estona als
infants que escolten el conte, a la vegada que els en fa partíceps (recordem que en les
cançons africanes –i en les cançons dels contes també– sempre hi ha un animador que
canta sol certs passatges i l’auditori que respon amb d’altres fragments). Per altra
banda, és molt senzill que la mainada memoritzi la peça i la canti en qualsevol moment.
Donada la funció pedagògica de les narracions, cada cop que cantin alguna d’aquestes
cançons, sigui del conte que sigui, recordaran la història i la moralitat que d’ella se’n
desprèn.
Explicar contes no és pas un costum que es posi en pràctica en qualsevol moment
ni en qualsevol lloc. Les històries s’expliquen en les Vetllades de Contes. Es convoca
sempre les nits de lluna plena, perquè així tothom podrà veure les cares de tothom
(penseu que, a la majoria de pobles no hi ha llum elèctrica). Els participants es disposen
en rotllana al voltant dels tres personatges que conduiran la nit: el narrador, l’animador i el
músic encarregat d’acompanyar les cançons amb el tam-tam. Aquestes tres figures són
imprescindibles per a la vetllada, i les seves funcions es complementen. El narrador és
qui s’encarrega d’explicar els contes, de la manera més clara, explícita i animada
possible. Utilitza infinitat d’inflexions i tons de veu, així com d’una gran profusió de
gestualitzacions. L’animador té la funció d’engrescar, no pas a l’auditori, sinó al narrador,
i ho fa a partir de monosíl·labs, onomatopeies, inflexions de veu, expressions
d’aprovament... que exageren l’interès a les emocions d’intriga, de por, de riure... que
l’auditori copsa a partir de la mateixa narració. Expressions com: oh!, he!, Ai, ai, ai!,
Humm!, eh?!, etc, animen el narrador a posar-hi encara més èmfasi. El músic encarregat
del tam-tam és qui acompanya rítmicament les cançons de cada conte.
Al final del conte, el narrador fa esment de la moralina que se n’extreu d’aquella
història per a què la mainada entengui el per què de cada situació i de cada resolució de
l’argument. És posible que alguna persona de l’auditori (normalment adulta i ja gran)
vulgui fer una intervenció a meitat de la narració per tal d’allargar la història o afegir-hi
alguna anècdota que reforci la moralitat del conte. Primer canta la cançó del conte i,
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llavors, intervé amb l’afegitó (que se li pot haver acudit en aquell moment). Quan acaba,
torna a cantar la cançó, i el narrador continuarà amb la història.
Hi ha, també, una altra tipologia de conte. Són els contes amb final obert, on cal
que l’auditori jutgi les accions dels personatges que hi han intervingut. S’inicia, així, un
debat obert que pot allargar-se fins que els vells de la població posen els punts sobre les
is. Tanmateix, qualsevol conte pot provocar que el narrador demani a l’auditori els
valors positius que s’hi poden extreure. No cal dir que aquests recursos provoquen la
reflexió per part de la mainada i fan, d’alguna manera, que no es perdi l’atenció sobre
allò que s’explica.
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Presentació de l’espectacle

AKWABA (Benvinguts)
Tractat a partir d’una experiència
viscuda, en Rah-mon Roma ens presenta en
clau d’espectacle quatre contes de tradició
oral, entrellaçats amb un munt de cançons
de les ètnies de l’Àfrica de l’Oest. Aspectes
màgics,
fets
extraordinaris,
línies
dramàtiques, continguts ètics d’una gran
humanitat, pinzellades còmiques... Els
textos ens introdueixen -d’una manera
respectuosa, senzilla i activa- a la forma de
ser, fer i pensar de la gent d’aquelles
cultures que, pel fet de ser diferents a la
nostra no deixen de ser menys Cultura. La
música i les cançons inciten a la
complicitat i a la participació de l’auditori,
tant si és infantil com si és adult.
Tothom qui ha assistit a Akwaba ha
acabat cantant aquestes tonades; en versió
original, en l’adaptació al català o bé de les
dues maneres. AKWABA és un espectacle per
a participar-hi, amb tots els sentits.
Benvingut! Vinga, endavant! AKWABA!

Fitxa tècnica
Títol:

AKWABA (Benvinguts)

Cançons i contes africans

Rah-mon Roma, sobre contes africans de tradició oral. Poema inicial
de Rah-mon Roma, traduït per Kouamé Kouassí Michel.
Cançons:
Tradicionals. Traduïdes i adaptades per Rah-mon Roma i Lluís
Pinyot, excepte Ba Sara hé i Iaio, per Rah-mon Roma.
Idea escenogràfica: Enric Llort, Alèxia Lleonart i Rah-mon Roma.
Escenografia:
Alèxia Lleonart
Direcció:
Enric Llort
Músic:
Abdoulaye Soumah N’Diaye (substitut: Andreu Ubach)
Tècnic:
Jordi Folch (substitut: Oriol Carbonell)
Narrador:
Rah-mon Roma
Guió:

Estrenat oficialment els dies 20 i 21 de maig de 1994 al Casal Pere Quart, de Sabadell
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Sinopsi
PRÒLEG: Mi suà ti wo suà - Casa meva és casa teva
INTRODUCCIÓ
Situació geogràfica i presentació del llibre que serà diari de ruta de tot allò que es narrarà, en
forma de contes i cançons. Cançó: Aio mo (Saludem)
LA HISTÒRIA DE L’ÈTNIA BAULÉ (Ghana-Costa d’Ivori)
Història llegendària que narra l’èxode dels Baulé que, perseguits pels guerrers de l’ètnia Akan,
han de desplaçar-se des de Kumassí (actual capital de Ghana) fins a Bouaké, al centre de Costa
d’Ivori. Quan la frontera natural del riu Comoé els impedia el pas, la reina Abla Poku, instada
pel metga-bruixot del poble, ha de sacrificar el seu fill nadó per a invocar l’esperit del riu que
portarà tota l’ètnia a la salvació. Cançons: Remi quilotxe - Perquè corres?, Mi wa nio - El meu
fill, Effi Kumassí - Venim de Kumassí
EL CONTE DELS CINC ANIMALS (Conte Fon, de Benin)
Tothom tenim cosetes que, si ens les fan, ens empipen d’allò més. Aquest conte narra la
voluntat que tenen cinc animals (el grill, la pantera, la hiena, el búfal i la serpent) per a ésser
bons amics i no barallar-se mai amb ningú.Tot ho fan junts i s’estimen tant que, un bon dia,
decideixen explicar-se el seu totem, el seu precepte, la seva mania personal. Explicades les cinc,
es prometen respecte, i això dura un dia, i dos, i tres... però un d’ells se salta accidentalment un
d’aquells preceptes i provoca una dramàtica reacció en cadena... Cançons: Ba Sara hé - Sara,
t’he ofès., Bi boss
“ENTRECONTES”: peça de percussió.
L’ORIGEN DELS DITS (Conte Abbey, Costa d’Ivori)
El casament d’una parella fa desplaçar tots els habitants dels pobles propers cap a la vila on hi
ha la festa de l’enllaç. A un dels pobles que es desplacen li caldrà travessar un riu que ha sortit
de mare amb les darreres pluges. El geni del riu, una mena de follet, permetrà que les aigües
s’obrin a condició que ningú d’aquell poble mengi res durant la festa del casament. Una dona,
afectada per les ganes de tastar tants bons menjars preparats, menja d’amagat. Quan és hora de
retornar a casa el riu també es separa, però aquella noia, que caminava la darrera, comença a
adonar-se que l’aigua puja de nivell i li va cobrint totes les parts del cos. Cançons: Ketekugpa Que aprofiti, Iaio
ANANSA, L’ARANYA LLEGENDÀRIA (Conte recollit a Ghana i Costa d’Ivori)
Les trifulques d’Anansa, l’aranya que va intentar recollir tota la saviesa del món en un pot de
vidre; com s’ho feia i com li costava de transportar-lo, cada cop més. Un dia, quan li semblava
que tenia tots els coneixements del món, tota la saviesa tancada dins el seu pot de vidre, una
nena la fa adonar de la pretenciositat de les intencions de l’aranya. Cançons: Fié djuman sonni
ho - Hi ha molt treball a fer, Ira Congó, Adjuma ié dió - Treballem molt, Aba guima - Cap del
poble
COROL.LARI - EPÍLEG. Cançó: Tuho tuho.
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AKWABA (Benvinguts)
Rah-mon Roma
Les cançons de l’espectacle

 Mi suà ti wo suà  Casa meva és casa teva 
Kouamé Kouassí Michel i Rahmon Roma

Bla e tran
N’gluelé sonni
Clé mi n’gluelé
N’clé wo n’gluelé
So mi nu clé mi n’gluelé
Mi suà ti wo suà
O suà ti mi suà

tant? Potser t’empaiten? Quia+ quia (bis)
Corres+ molt! Corres+ molt! Corres+ molt!
Potser t’empaiten? Quia+ quia (bis)
- Noi+ perquè corres
tant? Potser estàs malalt? Quia+ quia
7 Noi+ perquè corres
tant? Potser t’esperen? Quia+ quia

= Mi wa nio  El meu fill
Baulé Adaptació de Lluís Pinyot i Rahmon Roma

Vine amb mi
que viurem junts
Aprèn tu de mi+
jo aprendré de tu
Jo no ho puc saber tot+
tu no ho pots saber tot
Casa meva és casa teva+
casa teva és casa meva

Mi wa nio+
mi wa nio wauo
Man io lele
mi wa nio wauo
El meu fill+
el meu fill és mort
Ja està tot fet
El meu fill és mort

-  A i o m o  S alu d em
Ashantí Adaptació de Lluís Pinyot i Rahmon Roma

Efi camping mo ba+ aio mo
Efi camping mo ba+ aio mo
Loveteaux mo ba+ aio mo
Eclaireurs mo ba+ aio mo
Routiers mo ba+ aio mo
Aio mo pipi lé+ ié an ié
Aio mo pipi lé+ ié an ié an ié an ié an+
aio mo (sué)+ aio mo pipi lé (bis)
Retornem de fora+ saludem
Retornem de fora+ saludem
Els xics ja tornen+ saludem
Els grans ja tornen+ saludem
Tothom ja torna+ saludem
Tothom ja va tornant+ ié+ an ié
Tothom ja va tornant+ ié an ié an ié an ié an+
saludem (sí)+ tothom ja va tornant (bis)

7 Remi quilotxe  Perquè corres?

> E f f i K u m as s í  V e n i m d e K u m as s í
Baulé Adaptació de Lluís Pinyot i Rahmon Roma

Effi Kumassí+ walea bo+ walea bo+
Effi Kumassí+ walea bo+ walea bo ale
Venim de Kumassí+ walea bo+ walea bo+
venim de Kumassí+ walea bo+ walea bo ale

? Ba Sara hé  Sara+ t’he ofès
Baulé Adaptació de Rahmon Roma

Ba Sara hé+ can co aia hé iatxió
Ba Sara hé+ can co aia hé iatxió
Sara+ t’he ofès+ i te’n demano perdó
Sara+ t’he ofès+ i te’n demano perdó

@ Bi boss
Baulé Adaptació de Rahmon Roma i Lluís Pinyot

FonDahomé Ad de Lluís Pinyot i Rahmon Roma

Remi quilotxe
funqui e to bi saro+ quia+ quia (bis)
Saro+ ié! Saro+ ié! Saro+ ié!
E to bi saro+ quia+ quia (bis)
Noi+ perquè corres

Mi nya wan canga ma mio+ bi boss
Mi nya wan canga ma mio+ bi boss
Anyama(n) hé+ minya wan hé+
anyama(n) hé minya wan+ bi boss (bis)
Amb qui puc comptar per tot+ bi boss
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Amb qui puc comptar per tot+ bi boss
Qui puc tenir? El meu germà!
I tu+ potser+ hi compto? Bi boss (bis)

B  Ket ek u gpa  Qu e aprof i t i
FonDahomé Adaptació de Rahmon Roma

Ketekugpa ‘djan(i) te le le+
Ho we miuí ‘djan(i) te le le
Que aprofiti+ a tothom: bon profit
 Que si tens gana seràs ben servit
- Que si bé menges el plat queda buit
7 I si t’agrada t’hi llepes els dits
= Si no t’agrada te’n pots anar al llit

G Iaio
Abbey Adaptació de Rahmon Roma

Iaio+
Iaio+
Iaio+
iaio+
iaio+
iaio+
iaio+
iaio+

Dogro é
Dogro é
iine maii+
madiwo+
cpate cpate+
ediguen eurue+
eurue miqui+
iaio

(Nota: aquesta traducció no la cantem a
l’espectacle+ però així sabrem què vol dir)
Iaio+ ja tornem+
iaio+ ja tornem+
iaio+ hem marxat tots+
iaio+ no he menjat+
iaio+ un filet tinc+
iaio+ entre les dents+
iaio+ separa’t+ aigua+
iaio+ que vull passar+
iaio+ iaio

 Ira Congó
Tradicional Ebrié

Ira Congó
Ira Congó+ baié+
Ira Congó+ baié+
Congó+ baié+
Congó+ baié

- Adjuma ie dió Treballem molt
Baulé Adaptació de Lluís Pinyot i Rahmon Roma

Adjuma edi wo+
commandant+ adjuma edi wo
Zinamo ia+ ia+ ia+ zinamo ia
Treballem molt+
treballem sense parar
Zinamo ia+ ia+ ia+ zinamo ia
Treballem molt+
fem el treball d’aquest blanc
Zinamo ia+ ia+ ia+ zinamo ia
Treballem molt+
comandant+ el teu treball
Zinamo ia+ ia+ ia+ zinamo ia
Treballem molt+
Europa+ et fem el treball
Zinamo ia+ ia+ ia+ zinamo ia

7 Aba guima  Cap del poble
Beté Adaptació de Lluís Pinyot i Rahmon Roma

(Gololori) cale gben+
Aba guima+ (gololori)
(Cap del poble) ara arribem+
obre+ obre+ (cap del poble)

= Tuho tuho
I Fié djuman sonni ho
Hi ha molt treball a fer
Baulé Adaptació de Lluís Pinyot i Rahmon Roma

Fié djuman sonni ho
Fié djuman sonni ho
Djuman di fuè mu ba soman ho
ié sre nyamien pli mon suman bè
gbangban+ suman bè+
ié sre nyamien pli mon suman bè+ gbangban

Tradicional de les ètnies de Costa d’Ivori

Tuho+ tuho+ nan behi
tuho+ tu gabo
Nan beï sa nan behi
tuho+ tu gabo+ lé
Tuho+ tuho+ nan behi
tuho+ tu gabo
Nan beï sa nan behi
tuho+ tu gabo

Hi ha molt treball a fer
Hi ha molt treball a fer
La collita és molt abundant+
sí+ noi+ però som pocs+ sí+ som molt pocs+
molt pocs Vine tu+
que calen més mans per treballar+ vine
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EL CONTE A L’ÀFRICA:

*
R

*
*

*

R

R
*

*
*

ABRAHAMS+ Roger D African folktales
Selected and retoled by Roger D Abrahams
Pantheon Fairy Tale & Folklore Library
Pantheon Books New York+ GB7
AGBOTON+ Agnès La cuina africana Columna
Barcelona+ GBG
AMON D’ABY+ FrançoisJoseph La mare aux
crocodiles Les Nouvelles Editions Africaines
AbidjanDakarLome+ G@7
BALLOU+ Kanga Règles et stratégies du jeu
d’Awalé Les Nouvelles Editions Africaines
AbidjanDakarLome+ G@B
BIRAGO DIOP Les nouveaux contes d’Amadou
Koumba Présence Africaine París+ G?
BUXÓ+ Joaquim África+ cuéntame Ed
Juventud Barcelona+ GG-
CENDRARS+ Blaise Petits contes negres pels
infants dels blancs Traducció al català de
Joan Llongueras Edicions Proa Badalona+
G-G
CREUS+ Jacint i KOLA IPUWA+ Adelina Likano
la bolo nyama Contes d’animals Associació
Cultural Rhômbe Comunitat Ndowe d
Narcelona Barcrlona+ GBG
DADIÉ+ Bernard B Les contes KoutouAsSamala
Présence Africaine ParísDakar
DE LA LAMA+ Graciela/GUARDIAN+ Arturo y
Enrique Bibliografia afroasiática en español
El colegio de México México DF+ GB
DIVERSOS Afrique+ formes sonores Ministère
de la Culture+ de la Communication+ des
grands Travaux et du Bicentenaire Editions
de la Réunion des Musées Nationauxs París+
GGI
DIVERSOS Contes de l’Afrique Abc collection
París+ gener de GGI
DIVERSOS; Joseph MONDAH+ Jeanne de
CAVALLY+ Mathias KOUADIO+ Tidiane DEM+
Indrissa TAORE+ Mical DREHI Contes de Côte
d’Ivoire Col^lecció Contes du Monde entier+
vol  CLE Internationale+ París/Les Nouvelles
Éditions Africaines Abidjan+ GB7
DIVERSOSFábulas africanas Ed Mundo Negro
Madrid+ GGI
DU PREY+ Pierre La Côte d’Ivoire de A à Z
Nouvelles Éditions Africaines AbidjanDakar
G@@
EQUILBECQ+ FrançoisVictor Contes Populaires
d’Afrique Occidentale GP Maisonneuve et
Larose Paris+ G@- Ed en castellà: Los
cuentos populares de África Editorial Crítica
Barcelona+ GBB
GÖRÖGKARADY/BAUMGARDT L’enfant dans
les contes africains Étude et textes réunis
par Veronika GörogKarady avec Ursula
 tdrm
au
gaB
FECD
IE/FLIC
setxeT
te
civilisations Paris
KAYOLA+ Michel Tras las huellas de mi padre
Ed Mundo Negro Madrid+ GGI
MALLART i GUIMERÀ+ Lluís Sóc fill dels

BIBLIOGRAFIA
Evuzok Col^lecció Terres i Gent+  Ed La
Campana Barcelona+ GG-
MAMBY SIDIBÉ Contes populaires du Mali (vol I
i II) Présence Africaine ParísDakar+ GB-
QUENUM+
Maximilien
Trois
ledendes
Africaines Présence Africaine ParísDakar
REKALDE+ Xabier Safari na muziki+ extret de la
revista “Folk B@”+ núm @ Madrid+ octnov B@
REKALDE+ Xabier i altres Africa - La lista
negra+ extret de la revista “Folk BB”+ núm G
I Madrid+ febrermaig de GBB
* ROMA+ Rahmon i PINYOT+ Lluís É wò Áfrika
(Vine a l’Àfrica) - vols i CD Edicions Raima
Col^lecció Lleure i Animació+ -B-G Moià+
GG>
* ROMA+ Rahmon Cacau de Cartes Il^lustracions
d’Alèxia Lleonart Ediciones Octaedro
Intermón BCN+ GG? En català+ castellà+
euskera i francès Aviat en anglès
R SADJI+ Abdoulaye Ce qui dit la musique
Africaine Présence Africaine ParísDakar
* SANTASUSAGNA+ Carles Cinc anys a la selva de
la Guaiana Col^lecció Terres i Gent+ -
Edicions La Campana Barcelona+ GG7
* SOSOO+ Leonardo Por caminos africanos
Bibliografia de viajes+ @ Ediciones Grech
dmadrid+ GBG
TAMSIRNIAME+ Djibril Récits d’hier et
d’autrefois Présence Africaine ParísDakar
* TCHCAYA U TAM’SI Leyendas africanas Erase
una vez Biblioteca de cuentos maravillosos
José J de Olañeta+ Editor Palma de Mallorca+
GBB
* TUIAVII de TIAVEA Els Papalagi Publicat per
Integral Barcelona+ G@= Hi ha versió en
castellà+ Los Papalagi+ també publicada per
Integral
WONDJI+ CH (direcciçó) + amb altres
col^laboradors: B KOTCHY+ F DÉDY SÉRY+ A
KOUAKOU+ A Tapé GOZÉ La chanson
populaire en Côte d’Ivoire (Essai sur l’art de
Gabriel Srolou) Présence Africaine París
Dakar+ GB?
YAO KONAN+ Saint Prosper Taloua Ed del
Centre Cultural Jacques Aka+ de Bouaké
*  Fábulas africanas Editorial Mundo Negro
Madrid+ GGI
 Literature orale d’Afrique Noire Bibliographie
analytique Editions GP Maisonneuve et
Larose París+ GB

Els llibres precedits pel signe * poden adquirirse al nostre
país i+ d’altra banda+ els aconsellem si esteu
interessats en els temes que tracten
El símbolR que precedeix el nom dels autors+ indica la
nostra recomanació especial
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EL CONTE ARREU DEL MÓN:

BIBLIOGRAFIA

Recursos narratius
CONE BRYANT+ Sara Com explicar contes Ed
Nova Terra Col^lecció Nadal+ = BCN+ G?=
RODARI+ Gianni Gramática de la fantasia
Introducción al arte de inventar historias
Hogar del libroEd Fontanella Reforma de la
escuels+  Barcelona+ GB>
RODARI+ Gianni Exercicis de fantasia Edicions
Aliorna Col^lecció Aliorna Teoria i Pràctica+
 Barcelona+ GB@
CORREIG+ Montserrat; CUGAT+ Laura i RIUS+ Ma
Dolors Una capseta blanca que s’obre i no es
tanca Graó Editorial Col^lecció Guix+ @
BADIA+ Dolors; VILÀ+ Núria i VILÀ+ Montserrat
Contes per fer i refer Recursos per a la
creativitat Graó Editorial Col^lecció Guix+ B
Reculls de contes
AFANÁSIEV+ Alexandr Cuentos populares rusos
Ediciones Anaya Madrid
ALCOVER+ Antoni Maria Rondaies mallorquines+
d’en Jordi d’es Racó -= vols Editorial Moll
Palma de Mallorca
AMADES+ Joan Folklore de Catalunya Rondallís
tica Editorial Selecta Barcelona+ G@=
ANDERSEN+ Hans Christian Rondalles de Hans
Andersen Traducció de Josep Carner i Marià
Manent Editorial Joventut Barcelona+ G?G
ARIS+ Carme i CLADELLAS+ Lluïsa Cuentos
Saharauis Ed Anaya Madrid+ GG
BRADBURY+ Ray Cuentos del futuro Editorial
Lumen Barcelona+ G@?
CAMUS+ William Los pájaros de fuego: cuentos de
pieles rojas Ediciones Altea+ colección Altea
Junior+ Leyenda+ -I Madrid+ GB7
CARRIK+ V El gato Sanson y otros cuentos rusos
Ed Juventud Barcelona+ G?@
CONTES d’arreu del món Columna Barcelona+
GG>
CORTEY+ Ma Dolors Llegendes de les nostres
terres Publ de l’Abadia de Montserrat Col
La Xarxa+ = Barcelona+ G@?
CREANGA+ Ion Cuentos de Rumania La Gaia
Ciencia Moby Dick+ -> Barcelona+ G@G
CUENTOS de los indios pieles rojas Adolf Hungry
Wolf Biblioteca de cuentos maravillosos Ed
de José J de Olañeta Palma+ GB?
CUENTOS populares tibetanos Biblioteca de
cuentos maravillosos Ed de José J de
Olañeta Palma+ GB?
CUENTOS sufies Los caminos de la luz Biblioteca
de cuentos maravillosos Ed de José J de
Olañeta Palma+ GB=
DESCLOT+ Miquel Això era i no era Ed Onda
Barcelona+ G@G
DESCLOT+ Miquel Rondalla va+ mentida vé Ed
Onda Barcelona+ G@G
DURAN+ Teresa i VENTURA+ Núria Setzevoltes
Recull de contes per narrar Graó Editorial
Col^lecció Guix+ -

GRIMM+ JW Rondalles de Grimm Trad de Carles
Riba Ed Juventud Barcelona+ G??
HERBURGER+ Günter Les extraordinàries aventu
res de Bombeta Ed Laia La Barca+ = Barce
lona+ GB
JANÉ+ Albert Rondalles de Catalunya Martin
Casanovas Barcelona+ G@>
KIPLING+ Rudyard Precisament així Joventut
Barcelona+ GB7
LANUZA+ Empar de El savi rei boig i altres con
tes La Galera Barcelona+ G@G
MIL ANYS DE CONTES+ d’històries i de llegendes
per explicar als nens abans d’anar a dormir
Ediciones MilanBarcelona+ GG
MIL y una noches Antologia Alianza El libro de
bolsillo+ >GG Madrid+ G@>
MITOLOGIA de l’Amèrica Central i del Sud:
guerrers+ déus i esperits / Douglas Gifford
Barcanova Barcelona+ GB7
MITOLOGIA Romana: herois+ déus i emperadors
Kerry Usher Barcanova Barcelona+ GB=
PERRAULT+ Charles Cuentos de antaño Anaya
Madrid+ GB7
PERRAULT+ Charles Los cuentos de Perrault In
troducción de Bruno Bettelheim Crítica
Barcelona+ GBI
RODARI+ Gianni Contes per telèfon Editorial
Joventut Barcelona+ GB- (Hi ha edició en
castellà: Cuentos por teléfono)
RODARI+ Gianni Cuentos escritos a máquina
Alfaguara Madrid+ G@B
RODARI+ Gianni Cuentos para jugar Alfaguara
Madrid+ GBI
RODARI+ Gianni Vint rondalles més una Aliorna
Jove Barcelona+ GB?
RODARI+ Gianni Qui sóc jo? Aliorna Jove Barce
lona+ GBG
RODARI+ Gianni El llibre dels perquè Els grumets
de mar enllà La Galera Barcelona GB>
RODARI+ Gianni Contes llargs com un somriure
Els grumets de mar enllà La Galera
Barcelona+ GBB
ROS+ Roser Trentatres contes Edicions AAPSA
Rosa Sensat Temes d’infància+ -/7
Barcelona+ desembre de GB?
SERRA i BOLDÚ+ Valeri Aplec de rondalles Pub
de l’Abadia de Montserrat Barcelona+ GB
SERRA i BOLDÚ+ Valeri Rondalles meravellose
Publ de l’Abadia de Montserrat Barcelona+
GB-
SINGER+ Isaac B Cuentos judíos de la aldea de
Chelm Ed Lumen Barcelona+ GBI
TOLSTOI+ Lleó Contes i faules Publ de l’Abadia de
Montserrat Barcelona+ G@G
VALOR+ Enric
Rondalles valencianes Fed
d’Entitats culturals del País Valencià Valèn
cia+ GB=
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L A MÚ SI C A A L ’ÀFRI C A :

Noms i països
ABDUL TEEJAU’S ROKOTO (Sierra Leone)
ABETI
* ADAMA DRAMÉ (Costa d’Ivori)
ALI FARKA TOURÉ (Mali)
* ALPHA BLONDY (Costa d’Ivori)
AURLUS MABELE ? LOKETO (Congo)
BAABA MAAL (Senegal)
BELLEMOU & GANA EL MAGHNAOUI (Algèria)
BONGA (Angola)
* CESARIA EVORA (Cap Verd)
CONDRY ZIQURU
DULCE (Moçambic)
FARAFINA (Burkina Fasso)
GABRIEL OMOLO (Kènia)
GEOFFREY ORYEMA (Uganda)
GNAWA MUSICIANS OF MARRAKESH (Marroc)
ISMAEL LO
* JOHNNY CLEGG
KANDA BONGO MAN (Zaire)
KOKO (Burkina Fasso)
LADYSMITH BLACK MAMBAZO (Sudàfrica)
LE ZAGAZOUGOU (Costa d’Ivori)
LES TÊTES BROULÉES (Camerún)
** LOKUA KANZA (Zaire)
LULU MASILELA (Sudàfrica)
MANDINKA MUSICIANS (Gambia)
MARTIN K OBENG (Ghana)
MENDES BROTHERS (Cap Verd)
* MORY KANTE (Senegal)
* MYRIAM MAKEBA
NDERE TROUPE (Uganda)
OLIVER MTUKDZI (Zimbabwe)
OIERRE AKENDENGUE (Gabon)
OUMOU SANGARE (Mali)
* PAPA WEMBA (Zaire)
PATRICK VICTORPÉPÉ KALLÉ (Zaire)
PRINCESSE ERIKA
REMY ONGALA (Tanzania)
ROBSON BANDA (Zimbabwe)
* SALIF KEITA (Mali)
SELESHE DEMASSAE (Etiòpia)
SIPHO MICHUNU
SIR SHINA PETERS (Nigèria)
SOUL BROTHERS (Sudàfrica)
* SOWETO STRING QUARTET (Sudàfrica)
STELLA CHIWESHE (Zimbabwe)
TARIKA SAMMY (Madagascar)
THOMAS MAPFUMO (Zimbabwe)
* TOURE KUNDA
* YOSSOU N’DOUR (Senegal)
ZAIKO LANGA LANGA
* ZAP MAMA
ZUHURZ SWALEH (Tanzania)

BREU DISCOGRAFIA

Reculls
Africa en América
7 CD Corason Música
tradicional México GG-
Memory of the peoples Unesco Collection
Auvidis GGI (colecció de músiques d’arreu
del món)
La canción de la Tierra Nonesuch Warner+ GG>
(colecció de músiques d’arreu delmón)
Planete Afrique Déclic Communication Gasa+
Madrid+ GG
Col^lecció Nonesuch Explorer Series Warner
Le chant des enfants du monde Col^lecció editada
per Arion vol : Guinea i Senegal GG7
AFRICA NEVER STAND STILL Elipsis arts Roslyn

Intercanvis musicals
HORN+ PAUL Africa Kuckuck Celestial harmoni
es I=-+ GG=
LAMBARENA Bach to África Sony Music
MICKEY HART Planet Drum RykoDisk The World+
GG (Premi Grammy)

Per a contactes i altres informacions+
contractacions i venda de publicacions

RAH-MON
ROMA
wwwrahmoncom
apali@rahmoncom
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