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Presentació

l

Les societats africanes tenen una història mil·lenària de la
que ho desconeixem tot. En aquest curs proposem qüestionar
el prejudicis acumulats per les herències colonials europees
i apropar-nos al continent veí per tal de descobrir totes les
potencialitats que es desprenen de la seva llarga trajectòria
històrica. És innegable que els problemes actuals són greus i que
els conflictes africans són nombrosos, però aquesta és només la
meitat de la foto. El problema és que estem més avesats a plànyer
els africans que no pas a aprendre d’ells. A més a més, els mitjans
de comunicació hegemònics s’encarreguen de reforçar cada dia
un vell interrogant: se’n sortirà l’Àfrica de tots els problemes
que té? Aquest curs planteja que sí, i que a més se’n sortiran per
ells mateixos, doncs són les pròpies societats africanes les que
tenen les solucions dels problemes africans. Cal abandonar el
paternalisme caduc i començar a mirar les societats africanes
d’igual a igual. Aleshores potser arribarem a la conclusió que, en
determinats aspectes, faríem bé de prendre’ls com a model.

l

Lloc i horari del curs
Lloc: Aula de Drets Humans de L’Hospitalet
(c/Josep Mª de Segarra n. 29 · 08901 L’Hospitalet)
<M>L1-Avinguda Carrilet · FGC-L’Hospitalet Av.Carrilet
Horari: dimarts i dijous, de 18 a 21 h
Preu: 30 E (aturats i socis de les entitats organitzadores: 15 E)
Matriculació
Cal fer una transferència per l’import de la matrícula a aquest
compte corrent: “la Caixa”: 2100 3642 11 2200036125
El resguard de la transferència cal portar-lo a Món-3,
on caldrà emplenar el full d’inscripció. També es pot lliurar el
resguard i omplir el full d’inscripció al local on se celebrarà
el curs, tot just abans del seu inici.
Avaluació
Per obtenir el certificat d’assistència cal assistir al 80% de les
classes. Per obtenir el certificat de crèdits cal, a més, presentar
un treball sobre els continguts del curs.
Professorat
l

Ferran Iniesta, professor d’Història d’Àfrica a la Universitat
de Barcelona

Albert Farré, investigador PNPD-CAPES del Departament
d’Antropologia de la Universitat de Brasília
Rafael Crespo, investigador del Centre d’Estudis Africans
i Interculturals

Programa
Dimarts, 5 d’abril
Introducció a les societats africanes:
bases socials, culturals i religioses · Ferran Iniesta
Panoràmica general de la diversitat cultural del continent africà,
amb especial èmfasi en les institucions socials que estructuraven els
imperis africans en el seu moment de màxima expansió, i també en
els moments de màxima decadència, que coincideix amb la tracta
negrera (XVIII i XIX).
Dijous, 7 d’abril
Introducció a la història africana: l’impacte colonial
en les formes de govern i producció · Albert Farré
Sovint tenim notícia de la història africana només a partir de la
conquesta colonial, a finals del segle XIX. Aquesta és una manera
vetllada d’escamotejar tant la dinàmica històrica de les societats
africanes com les debilitats europees a l’Àfrica. Aquesta sessió proposa
una perspectiva diferent del colonialisme europeu.
Dimarts, 12 d’abril
La descolonització: l’estat africà, les religions del llibre
i les formes d’organització tradicionals · Albert Farré
Les lluites per les independències africanes van despertar
entusiasmes i il·lusions que sovint s’han vist frustrats, tant entre les
poblacions africanes com entre els molts analistes i militants d’arreu
del món que es miraven amb simpatia el camí cap a la llibertat
africana. Cal preguntar-se si les expectatives que els nous estats
africans esdevinguessin Estats-nació moderns eren assenyades.
Dijous, 14 d’abril
Els moviments de població i les migracions vistes pels africans
Rafael Crespo
Aquesta sessió analitza la dimensió històrica de les migracions
africanes, tot explorant les claus que permeten superar estereotips i
prejudicis sobre els moviments de població, que es limiten a una visió
unidireccional i homogeneïtzadora, quan la realitat és més complexa.
Dimarts, 19 d’abril
El futur: afro-pessimisme versus afro-optimisme
Taula rodona amb Ferran Iniesta, Rafael Crespo i Albert Farré
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