Àfrica, tan a prop i tan lluny
«Mentre els lleons no tinguen els seus propis historiadors, els relats de caça sempre glorificaran
els caçadors». Les paraules del gran escriptor
nigerià Chinua Achebe expressades l’any 1994
durant una entrevista a París (Ara, 6-8-2016, 13),
resumeixen la voluntat d’aquest joc didàctic.
La baralla conté 52 personatges i d’un continent
amb més de 1.200 milions d’habitants i que fou el
bressol dels primers homínids. Les imatges són
persones destacades.
Es pot utilitzar per a qualsevol joc de la baralla
francesa o espanyola, afegint o llevant cartes; i
per als 50 trucs de màgia que expliquem al quadernet complementari.
Esperem que la utilització d’aquest joc ens ajude
a conèixer millor un continent tan immens, tan
pròxim físicament i tan llunyà al mateix temps.
També desitgem que el seu ús done més d’una
sorpresa, i una visió més enriquida i completa
dels nostres veïns i veïnes, i que ens ajude a una
millor convivència.
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Sobre Àfrica
Àfrica oriental és àmpliament considerada
l›origen dels humans, com ho demostra el descobriment del primer Homo sapiens (humà),
a Etiòpia, datat fa uns 200.000 anys.
Amb un 22% de la terra emergida del planeta
(Europa és el 6,8%), només té el 12,46% de la
població mundial (Europa l’11%) i una densitat
de 22 hab/km² (Europa 70 hab/km²). La taxa
anual de creixement és la més elevada de tots els
continents, per la natalitat. Tanmateix l›alta taxa
de mortalitat infantil redueix considerablement
l›esperança de vida a 53 anys (Europa 80 anys).
Les
fronteres
dels estats africans
són, en gran part,
un producte de
la colonització amb
fronteres artificials
a caprici dels europeus. Es diferencien
les següents regions
d Àfrica:
A) Àfrica del nord:
limitada
al
sud
pel Sàhara i habita-

da per una població àrab i berber, on predomina
l›islamisme (blau).
B) Àfrica subsahariana: amb una població
predominantment d›ètnia negra, on predomina
l›animisme i el cristianisme. Se subdivideix en
quatre zones:
• Àfrica occidental (verd)
• Àfrica oriental (taronja)
• Àfrica central (rosa)
• Àfrica austral (roig)
Font: Informació elaborada a partir de
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80frica
Algunes distàncies curioses: Marsala
(Itàlia) a Tunísia, 150 km; Cadis a Tànger,
94 km; Cartagena a Orà, 217 km; Formentera a Hidra (Algèria), 258 km; Algesires
a Belyounech, 26 km; Punta Oliveras (Espanya) a Punta Cires (Marroc), 14 km;
València a Barcelona, 350 km.

Sobre la baralla
A l’inici dubtàvem de reunir 52 personatges, i vèiem impossible aconseguir el mateix nombre d’homes i dones. Després d’investigar uns anys, hem tingut la sorpresa
que no podran estar totes i tots aquells que
s’ho mereixen. Però apareixen més de vint
països i professions, personatges des del
iv mil·lenni aC fins a l’actualitat, així com
representants de totes les grans regions
africanes.
El miracle ha estat possible gràcies a les
col·laboradores i col·laboradors, i a una
intensa recerca bibliogràfica i webgràfica, malgrat les dificultats que hem tingut
a la mida del continent que ens ocupa. No
sempre hem trobat la imatge, la resolució
i les dades adequades. Però més difícil ha
estat la selecció, sempre subjectiva. Cada
naip ha representat un equilibri inestable
en la seua tria. No hem volgut fer una llista
de famosos, ni atorgar carnet d’africà per
haver nascut allí. El tema de la identitat
és complex, i hem optat per posar alguns
exemples que han exercit poc d’africans, al
costat de punts de referència i compromís
amb la terra, per a facilitar el debat.

Especialment hem tingut cura d’insistir en
el tema de la igualtat de gènere, en nombre
i contingut, predominant les persones compromeses al llarg de la desconeguda història del continent africà per a la majoria de
nosaltres.
La baralla està conformada per dos pals
de dones i dos pals d’homes. El valor de les
cartes i la relació amb els personatges és
de caire cronològic. S’ha intentat una distribució entre totes les èpoques, professions i zones africanes, prioritzant el criteri
de rellevància. Amb ella es poden realitzar
tots els jocs de naips de la baralla francesa,
fer trucs de màgia i aprendre molt.
Cada carta és una invitació a la recerca.
Conté la imatge de la persona, el seu lloc de
naixement i data, així com de la defunció;
i una breu explicació sobre les actuacions
més importants. A ben segur que no estan
totes ni tots, però sí que són totes i tots els
qui estan.

