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#Presentació
 La imatge que tenim de l’Àfrica està molt influïda per les notícies, els reportatges i els docu-
mentals que veiem als mitjans. Tot i ser un continent molt proper en quilòmetres, la seva realitat ens 
queda encara molt llunyana. Els mitjans de comunicació, la literatura, el cinema... ens donen una 
imatge de l’Àfrica com un continent homogeni, ple de pobresa, malalties, dictadures i guerres. Però, 
tenen els i les africanes aquesta concepció de si mateixos? 

 Les imatges que ens arriben del continent africà ens ofereixen una informació molt reduïda, 
simplista i carregada d’estereotips de la realitat d’aquest gran territori (30 milions de quilòmetres 
quadrats amb més de 750 milions de persones i 53 països). Quan l’Àfrica surt a les notícies, ho fa 
de manera esporàdica. No es fa el seguiment de la seva realitat política, econòmica ni molt menys 
cultural, sinó que es parla de fets aïllats i sempre negatius, com més impactants millor. Els mitjans 
de comunicació, l’escola, la literatura, el cinema i els governs han consolidat uns estereotips que 
han arrelat molt profundament en la nostra concepció de la població africana: salvatge, primitiva, 
incivilitzada, violenta, morta de gana, analfabeta, amb governs corruptes... Però podem mirar l’Àfrica 
des de diversos llocs del globus terraqüi: des de dalt, des de baix, des del mateix continent... Des 
d’on mires tu aquesta realitat?

 Són algunes de les qüestions que intenta plantejar l’exposició “Mira l’Àfrica! Actuem per 
transformar les injustícies socials”, a través d’un format lúdic i participatiu. Us convidem a mirar el 
panell de benvinguda de l’exposició i el mapamundi participatiu per veure aquest continent des de 
diverses perspectives. T’hi animes?

 

 

+Objectiu general



Sensibilitzar la població catalana sobre la realitat de l’Àfrica, qüestionar-ne els estereotips i els imaginaris socials 
negatius i contextualitzar les causes de les relacions desiguals entre nord i sud. 

&Objectius específics 
Denunciar les causes que generen la pobresa, l’exclusió social i les relacions desiguals de poder entre el nord i el 
sud global.

Combatre els estereotips i imaginaris negatius sobre la realitat d’aquest continent i mostrar la riquesa de l’Àfrica.

Promoure la solidaritat amb aquest continent i el respecte als drets humans de les persones africanes residents a 
Catalunya.

#Continguts
L’Àfrica abans de la colonització, processos de colonització, postcolonització i neocolonització
Les arrels de les desigualtats N/S en el cas africà
La diversitat de l’Àfrica
Els estereotips i imaginaris generalitzats sobre el continent
La riquesa de l’Àfrica
Noves visions sobre l’Àfrica

\Públic a qui es dirigeix
Adolescents, joves, adults, gent gran, membres d’associacions i públic en general

%Per demanar l’exposició podeu contactar 
amb la Fundació Akwaba: educatiu@fundacioakwaba.cat 
C/ Llobregat, 145, baixos - 08904 - Tel.: 934407696 

%També es disposa d’un taller i visita guiada per l’exposició: consulteu el catàleg Talleritza’t: 
http://talleritzat.wordpress.com/category/tallers-per-tematiques/exposicions-i-altres-recursos/

Organitza:

Amb el suport de:



/RECORREGUT PER 
L’EXPOSICIÓ 
ITINERANT

/*CUB 1:  L’ÀFRICA ABANS I AL LLARG DEL COLONIA- 
LISME

 En aquest cub i en els dos cubs petits que 
l’acompanyen es busca presentar com era l'Àfrica abans del 
colonialisme, quines conseqüències va tenir després l'arribada 
europea i com es presenta actualment la realitat d'aquest 
continent a partir d'aquests fets històrics.

 Es mostra que la informació sobre l’Àfrica subsaha-
riana prové de l’exterior i és estereotipada. Tot plegat ajuda a 
legitimar l’explotació de molts recursos africans (mà d’obra, 
cultius, minerals, etc.).

 

Abans del colonialisme, l’Àfrica es dividia en uns quants 
imperis i territoris basats en una estructura social centrada 
en el camp, però també en grans ciutats. Els europeus van 
arribar-hi a la recerca d’or i pedres precioses, i també com a 
via per navegar fins a l’Índia. Amb les expedicions comercials 
va començar la compra de persones negres com a esclaves, 
entre els segles XV i XVIII (més d’onze milions de persones). El 
tràfic d’esclaus va generar una bonança econòmica a Europa i 
Amèrica, però per a l’Àfrica va representar una sagnia.

Amb l’exposició s’explica com va ser el repartiment de l'Àfrica 
a l’anomenada Conferència de Berlín (1885) i la posterior inde-
pendència, el segle XX, de la majoria de països africans. Molts 
d’aquests països, amb tot, van continuar lligats políticament i 
econòmicament a la metròpoli. 

 Podem veure en aquest cub com el “neocolonialisme” 
implica que diverses companyies multinacionals usufructuïn 
les riqueses naturals de l'Àfrica; la implantació del monocultiu 
per necessitats de matèries primeres de l'anomenat primer 
món; l'augment constant del preu dels productes industrials 
europeus i l’estancament del preu de les matèries primeres 
africanes, i que es donin ajudes al continent, moltes vegades 
interessadament.



/*CUB 2:  L’ÀFRICA MÉS ENLLÀ DELS ESTEREOTIPS

 En el cub 2 i els cubs petits que l’acompanyen 
podem començar a veure com tractem l'Àfrica des d’una visió 
homogènia i plena d’estereotips, sense considerar la gran 
diversitat del continent.

 Tenim una imatge de l’Àfrica com si fos un continent 
homogeni, ple de pobresa, malalties, dictadures i guerres. Però 
l’Àfrica pot tenir una altra imatge. En la cultura occidental, 
la “diferència” sol anar carregada de components negatius. 
Si algú té una manera de viure diferent de l’occidental, la 
interpretem com si fos inferior, poc evolucionada, primitiva 
o “salvatge”. Aquesta concepció amaga tot un seguit de 
prejudicis: quan diem que una persona o un poble és salvatge, 
realment diem que no comparteix la nostra manera d’entendre 
i de viure la vida (cultura, economia, sistemes de parentiu, 
política...).

 El mateix passa respecte a “la pobresa”. Habitual-
ment es mesura en termes econòmics perquè són el focus 
d’atenció al món capitalista, però segons com es mesuri es 
poden tenir en compte unes altres dimensions: culturals, 
ambientals, tradicions, valors... 

D'una altra banda, la pobresa no és una característica innata 
de cap grup social. 

 Al continent africà la pobresa s’ha construït a partir 
de les intervencions que han rebut col·lectius etiquetats de 
“vulnerables” i que s’han considerat objecte d’una assistència. 
Però aquest continent té molta riquesa; encara que disposi 
d’aquestes riqueses, no vol dir que es distribueixin de manera 
equitativa. De fet, a Europa la distribució dels recursos i la 
riquesa tampoc no és equitativa: dins la Unió Europea hi ha 
països rics i països pobres, i a l’interior de cada país també es 
generen moltes desigualtats.

 Gairebé totes les imatges als mitjans de comuni-
cació sobre l'Àfrica es refereixen a conceptes com la pobresa, 
malalties, endarreriment, guerra, etc. Però l'Àfrica és molt 
diversa: hi ha 53 països amb una àmplia diversitat interna 
(lingüística, cultural, econòmica, política i ètnica).

 Es pensa també que hem de donar suport mèdic total 
a l'Àfrica. Hi ha l’estereotip que a l’Àfrica es donen moltes 
malalties, però una bona part, com la sida, també es donen als 
nostres països. Hi ha, a més, la medicina tradicional africana, 
que entén les malalties d’una manera integral i té en compte 
tant els aspectes socioafectius com els purament fisiològics. 
A les zones rurals de l’Àfrica subsahariana hi ha un metge 
tradicional per cada mil persones, mentre que a Europa hi ha 
un metge per cada deu mil habitants o cent mil.



/*CUB 3: LA DIVERSITAT I LA RIQUESA DE 
L’ÀFRICA

 En aquest cub i en els respectius cubs petits 
podem veure que l’Àfrica és exemple de diversitat. Són 
nombrosos els aspectes que formen les identitats a les 
societats africanes. A l’Àfrica tradicionalment es donen 
tres models de societat segons la geografia que les en-
volta: caçadors recol·lectors, pastors nòmades i agricul-
tors i pastors (són la major part de la població). L’Àfrica 
no són sols matèries primeres.

 D’una altra banda, la cohesió familiar és un 
principi ancestral. La solidaritat de sang i d’aliances 
passa per damunt de l’individu, sense negar-lo. 
Qualsevol decisió individual passa per consultar els 
més grans, que són els qui organitzen els interessos 
del grup. A l’Àfrica, el terme vell no té la connotació 
pejorativa que té a les societats occidentals, on la 
joventut s’ha mitificat. Els vells encarnen la saviesa i 
l’envelliment es veu en termes d’adquisició i de progrés.
L’art africà també té moltes coses tradicionals, però 
també d’innovadores. Els moviments d’avantguarda 
del principi del segle XX tenen una visible influència de 
l’escultura africana. Respecte a la dansa, el moviment 

corporal associat a la música hi té un rol fonamental i 
s’integra a la cultura en la mesura que forma part de les 
pràctiques religioses i lúdiques. Els estils de música que 
sentim actualment són herència africana. Això s’explica 
perquè des del segle XVII els nord-americans van fer 
servir esclaus procedents del golf de Guinea per 
realitzar tasques de cultiu i construcció al nou continent. 
Aquestes cançons de feina (work songs) van donar lloc 
al blues. Per una altra banda, els nord-americans també 
van imposar la seva religió a les persones nouvingudes: 
la manera com cantaven els salms, amb traces afri-
canes, va esdevenir l’estil musical del gospel.

 Per acabar l’exposició podem veure com a 
l’Àfrica es treballa en conjunt. Hi ha experiències 
socioeconòmiques alternatives a l’Àfrica. Per exemple, 
les tontines són una estratègia econòmica i social, d’un 
eficaç sistema de solidaritat: un grup de persones,  
generalment dones, aporta setmanalment o mensual-
ment una quantitat de diners i el total reunit, utilitzant 
uns quants sistemes de rotació, passa a les mans 
de cadascuna de les persones que formen el grup. 
S’inverteixen en allò que consideren necessari.

Una altra mirada a l’Àfrica ens permetrà qüestionar les 
relacions socioeconòmiques i polítiques dels estats i 
els territoris amb aquest continent al llarg de la història 
i actualment. Però també quins són els efectes de les 
nostres accions individuals en el desenvolupament de 
l’Àfrica: com ens relacionem amb la població africana, 
què en pensem, què en diem, què comprem... 






