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Programa provisional* 
(document de treball) 

 
SESSIÓ 1: AHIR. Àfrica mare  
 
Avui en dia, la teoria “Out of Africa” és la que domina les explicacions científiques sobre els 
inicis de la humanitat actual. Les implicacions són múltiples: des del color de la pell (quantes 
pel·lícules i documentals comencen a enfosquir els abans blanquíssims “cromagnoids”!) fins a 
la influència fundacional de modes de vida d’adaptació tropical… Però potser sobretot, encara 
costa assimilar la sacsada d’un origen africà de la humanitat “sapiens”. Al mateix temps, com 
més sabem, més complex apareix el camí: hibridacions marginals (però contacte prolongat amb 
formes locals com ara el neanderthals), temps i rutes múltiples de la sortida africana (amb 
històries diferents)...  
 

Moderador / relator: Albert Roca (UdL) / Jaume Bertranpetit (UPF) 
Ponents: genetista (equip UPF o col·laborador); paleontropòleg reconegut (Stringer, Arsuaga…); 

arqueòleg o prehistoriador africà (a poder ser, negroafricà) 
 
Activitat paral·lela: mini-exposició?? o cinefòrum (relectures de En busca del fuego, de 
diversos documentals?? 
 
 
SESSIÓ 2: AVUI. La contribució de l’afrocentrisme  
 
La mirada al món des de l’Àfrica s’ha volgut capturar amb el concepte d’afrocentrisme. Aquest 
terme evoca polèmica: per una banda,  alguns el prenen com un enfocament innovador que ha 
permès no només revisar l'evolució de les societats africanes, sinó també repensar la història de 
la humanitat i les prediccions per al seu futur; per una altra, hi ha qui només veu una varietat 
exòtica d’etnocentrisme que ha transcendit l’àmbit local, afegint oscurantisme, enlloc de 
capacitat crítica, als efectes de l'etnocentrisme global dominant (occidental). En qualsevol cas, 
la seva influència mereix un debat el més obert possible.  
 

Moderador / relator: / Ferran Iniesta (UB) 
Ponents: Tunde Adeleke (Iowa State University); Pathé Diagne (UCAD); Molefe 

Asante/Toyin Falola (University of Texas, Austin) 
 

Alternatives: un antiafrocentrista “blanc” (S.Howe, J-P. Chretien, Yaacov Shavit, Clarence Walker, 
Mary Lefkowitz...) un altre representant de l’Escola de Dakar (entesa en un sentit ample) o un altre 
afromericà, especialista o no en Diàspora; una alternativa creativa seria incorporar un malgaix. 

 
Activitat paral·lela: Presentació del llibre Naciones negras y cultura, de Cheikh Anta 
Diop (Albert Roca) amb un debat obert entorn al seu llegat. 



 
 
 
SESSIÓ 3: DEMÀ. L’endemà de l’African Renaissance  
 
African Renaissance és un concepte forjat per Cheikh Anta Diop i que ha estat impulsat per 
alguns polítics africans, sobretot a l'Àfrica austral, en el trànsit del segle XX al XXI. Alguns 
d'aquests usos han estat molt criticats (com ara els que promogué l'antic president de Sudàfrica 
Thabo Mbeki), però també es pot aprofitar per incloure el redreçament socioeconòmic que molts 
estan apuntant en els darreres anys, a favor d'un creixement continuat des de mitjans dels 90, 
més resistent a la crisi actual del que es podria preveure. És possible que els africans i les 
africanes es puguin sumar al camí del desenvolupament seguint sendes pròpies?   
 
Moderador-relator: Jaume Bertranpetit (UPF) / Albert Roca (UdL) 
Ponents: Punan Chuha Pole (WB); Henry Bernstein (SOAS); economista heterodox 
africà. 
 
Activitat paral·lela: taula rodona sobre el tema recerca (universitats) i empresa en la 
relació amb l’Àfrica (amb empresaris, universitaris –Marius Roviralta...), coordinada 
per Jaume Bertranpetit (ICREA) 
 
 
 
 
 
*El programa és un suggeriment. En particular els noms dels ponents podrien variar 
molt (per exemple, alguns dels moderadors es podrien “reconvertir en ponents”). 
La idea és que tots els ponents puguin participar als debats. Els ponents centrals 
proposats per a cada taula haurien de ser investigadors (sobretot) i professionals 
prestigiosos, que mantinguin punts de vista diferents, per alenar un debat constructiu. 
En la mesura del possible s'hauria de facilitar la participació d'acadèmics i professionals 
africans. 
 
Una alternativa al programa seria plantejar tres grans preguntes i contestar-les des de 
l’ahir (hominització), l’avui (afrocentrisme) i el demà (African Rennaissance), 
pràcticament amb la mateixa “cartera de ponents”, però plantejant taules amb més 
representants amb “torn fix” i amb tots els ponent amb torn obert. Possibles preguntes-
marc: han canviat el món els africans que han arribat des del continent en diferents 
moments de la història? Com? / Pot canviar el món mirar-lo des de l'Àfrica? Existeix un 
futur específicament africà en el món global? / Existeixen formes de fer africanes, 
distintes en el món de l'economia, de la política, de la tecnologia? Incorporen lliçons per 
a la resta de la humanitat?  
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