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DEBAT • LA URV O R G A N I T Z A UN DEBAT PER C O N È I X E R LES C L A U S DE L'ESTAT A C T U A L DEL C O N T I N E N T MÉS P O B R E DEL MÓN

*Àf ríca ha hagut de despertar
d'un coma de 500 anys'
L'escriptor camerunès
Inongo Vi Makome viu
a Barcelona des de fa
més de 30 anys i parla
d'Àfrica coneixent bé
la societat occidental

CONVENI DE LA URV

Cooperació
universitària

PER IVAN ALCALÀ RUBIO

L'Aula de Debat de la URV va organitzar el passat dia 4 de desembre a la Facultat de Lletres el coloqui 'Africà des de dins'. L'acte va
comptar amb la presència de l'escriptor camerunès Inongo Vi Makome que va parlar del passat i el
present del continent.
Una cinquantena d'alumnes
van omplir l'Aula Magna de l'edifici de Lletres per escoltar les paraules de l'escriptor africà afincat a Barcelona. Makome és un
gran coneixedor de les cultures
africana i occidental i va donar
una visió des de dins i des de fora
de l'actual situació al continent.
Makome ha escrit obres de teatre, llibres de ficció i assajos relacionats amb la seva experiència
com a immigrant.
L'escriptor va començar la seva ponència parlant sobre l'anàlisi del present d'Àfrica. Makome
considera que no es pot analitzar
el present del continent sense mirar el seu passat i això «a Europa
no li agrada». En aquest sentit, Makome diferencia el concepte de
temps per a l'home blanc, «no hi
ha passat, només futur», i per als
negres africans, «present, passat,
i molt poc futur».
Això provoca, segons Makome,
que Europa «intenti veure els símptomes, però no la malaltia». Amb
aquest panorama, tobar una solució des d'Europa «és imposible, no
és que no es vulgui, és que no es
pot». «La solució a la situació actual africana l'han de trobar els
propis africans», va considerar
l'escriptor.
Esclavitud i colonialisme
L'escriptor camerunès va recordar l'època d'esclavitud i colonialisme que patiren a Àfrica al llarg
de cinc segles. Durant aquests anys
l'occidentalisme es va imposar als
africans, i això desembocà en un
rebuig a tot allò propiienla visió
d'Europa com el paradís, que encara avui dia es manté.
Amb l'arribada de les independències «Àfrica es despertaen
un monja en marxa, a tota velocitat, 500 anys després. El resultat:
som gent nova, a mig camí entre
dues cultures», va afirmar Makome. El futur del continent per a ell
és incert, però considera que la
única forma de despertar del tot
és fent-ho amb els propis mitjans.

t L'escriptor camerunès Inongo Vi Makome a la Facultat de Lletres el passat 4 de desembre. FOTO: TXEMA MORERA

El rector de la URV, Francesc Xavier Grau, ¡el presidentde l'Institut CatalunyaÀf rica, Antoni Pérez
Portabella, van signar el passat
dia 9 un conveni de col·laboració
per impulsar la cooperació universitàriaambÀfricaen el camp dfi
la investigació i de l'ensenyament
dels estudis africans.
Aquest conveni hade permetre
posaren marxa el Master Oficial Interuniversitari sobre Estudis Socials
Africans, projecte en que participen
totes les universitats públiques catalanes i que és objecte d'un acord
entre l'Associació Catalanad'Universitats Públiques (ACUP) i l'Institut CatalunyaÀfrica.
Elfuturmàsters'hauria d'adaptar al Pla de Bolonya i les classes serien impartides per professorat
africà i català a les universitats afri;
canes. Algunes de les universitats
que podrien participar en el Master són la Universitat de Guinea
Equatorial, laUniversitatde Yaounde (Camerun) o la de Dakar.

CONFLICTES • VIOLÈNCIA A R M A D A A 22 PAÏSOS A F R I C A N S

El continent que no va
entendre la democràcia
L'arribada de les independències
a l'Àfrica va portar una altra imposició de la societat occidental:
la democràcia. Abans del període d'esclavitud i de les colonitzacions europees, el continent
africà posseïa les seves pròpies
formes de govern, tan diverses,
com diverses eren les tribus que
habitaven aquelles terres.
) Els conflictes entre forces rebels i del govern a l'est del Congo han proAPactualitatÀfrica té 53 països
vocat que milers de persones fugin lluny de les seves llars. FOTO: OT
independents, d'aquests, 22 pateixen conflictes armats dins de
les seves fronteres o estan en fase de superar-ne algun. A més,
segons un estudi de la Universitat d'Oxford, els països més pobres tenen una probabilitat d'una
entre sis de patir una guerra civil
els pròxims cinc anys.
Gran responsabilitat d'aquesta situació d'inestabilitat laté la
feblesa de les democràcies que
es proclamaren amb la independència de les colònies a la segona meitat del segle XX. Àfrica
és un continent construït per occidentals, i a la seva manera.
Els africans han hagut d'adaptar-se i rebutjar la seva cultura, la
seva producció i, fins i tot, les seves formes de govern tradicioI Després de les eleccions generals de Kenya, els carrers del país es con- nals. Tot això es tradueixen convertiren en camps de batalla on van morir centenars de civils. FOTO: DT

fusió. Una confusió que condueix
ala manipulació d'unes eleccions,
a conflictes entre governs i forces rebels,aguerrescivils,aladestrucció d'un continent sencer.
Aquests conflictes armats tenen conseqüències devastadores per a les poblacions civils.
Conflictes com els del Congo,
Somàlia, Sudan, el Txad o Kenya, que provoquen que decenes de
milers de ciutadans morin cada
any a mans de grups armats i que
moltes més es vegin obligades tt
desplaçar-se i refugiar-se lluny
de les seves llars.
Totes aquestes formes de
violència tenen repercussions
negatives directament sobre el
desenvolupament d'aquestes societats.
Així, l'ONG Intermon Oxfam
(IÓ) xifrava al seu últim informe en 284.000 milions de dòlars
la inversió en conflictes armats
realitzada a països africans entre 1990 i 2005. Aquestaxifra supera àmpliament el PIB de qualsevol d'aquests països. Una altra
dada destacable que publica IÓ és
que el 95% de l'armament utilitzat als conflictes del continent
procedeixen de fora d'Àfrica.

