
TANGASSOGO

Entre totes 

ho fan tot
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PINTAR. Una dona aplica el color negre 
(basalt dissolt amb aigua) amb un 
pinzell fet de plomes.
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COOPERACIÓ 

E
n un viatge per Burkina 
Faso, guiat per l’arqui-
tecte Albert Faus, que 
feia molts anys que hi 
vivia, els ceramistes 
Toni Cumella i Carme 

Balada van quedar meravellats amb 
els poblats de l’ètnia Kassena, una 
cultura que sobreviu dividida en-
tre Burkina i Ghana. “La comuni-
tat de Tangassogo, que en realitat 
ells l’anomenen concessió, està si-

El poble Kassena, a Burkina Faso, encara manté viva 

la tradició de construir les cases amb els materials 

que li brinda la terra. L’àrea de cooperació del Col·legi 

Oficial d’Arquitectes de Catalunya va ajudar les 

dones de Tangassogo a rehabilitar una comunitat. El 

projecte col·lectiu, amb fotos d’Anna Mas, s’explica 

en una exposició a la seu del COAC de Lleida.

Per JBC / Fotos d’ANNA MAS
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SANEJAR. Unes dones 
repiquen el revestiment  
vell amb una daba –eina  
del camp– per anar  
a buscar el mur  
original d’adob. 

ADOB. Per preparar el nou 
revestiment, les dones fan 
servir terres riques d’argiles. 
A la foto la preparen per 
poder-la mesclar amb aigua 
i treballar-la.

tuada a pocs quilòmetres de Tiem-
belé, que seria la capital del poble 
Kassena i un dels llocs que tothom 
que visita Burkina Faso vol anar 
a veure”. Tangassogo necessitava 
una rehabilitació urgent i els visi-
tants catalans es van posar d’acord 
per aconseguir la manera de finan-
çar-la. Les qüestions burocràtiques 
són avorrides, el resum és que van 
aconseguir els diners per ajudar la 
comunitat a fer els treballs d’em-

belliment i manteniment de tota 
la concessió seguint les formes de 
treball i acabats tradicionals propis 
de la seua cultura. 

“Vist amb els nostres ulls ens 
pot semblar un poblat, però el que 
van rehabilitar era una concessió. 
Aquesta seria un conjunt de cases, 
patis i coberts que són d’una sola 
família. El que també hem de te-
nir en compte és que el concepte 
de família en la seua cultura és di-
ferent al nostre: practiquen la poli-
gàmia i aleshores és més extensiva. 
Originalment una concessió la co-
mençava un patriarca i la seua pri-
mera dona i a mesura que es va ca-
sant amb més dones, potser dos o 
tres més, aquestes van ocupant al-
tres cases i la concessió es va expan-
dint. Quan la família creix també ho 
fa la construcció amb nous habi-

tatges. La seua és una construcció 
molt viva i orgànica”, explica Faus, 
“una manera d’entendre l’habitatge 
molt connectada amb la terra i el 
seu entorn”.

Si Tiembelé és la concessió prin-
cipal dels Kassena, la cort reial, la 
de Tangassogo, és més rural, més 
pobra. “El que feia interessant el 
projecte de rehabilitació era que 
mantenien les formes de construc-
ció original precisament perquè són 
pobres. Aquesta és una de les pa-
radoxes habituals quan observem 
els problemes de l’arquitectura en 
aquesta regió africana”, apunta 
Faus. “Les cases fetes amb maons 
d’adob i amb revestiments naturals, 
com les de Tangassogo, conserven 
molt millor la temperatura i quan 
plou la vida al seu interior és molt 
més confortable que si opten per 
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COOPERACIÓ 

TINTES NEGRES. Per fer el 
pigment negre s’ha de 
moldre el basalt fins a 
fer-ne pols. 

INTEGRACIÓ. La construcció 
tradicional a tot arreu es fa 
a partir dels materials que 
dona la terra.
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utilitzar blocs de ciment i teulades 
de xapa metàl·lica, que són forns 
quan fa molta calor i no s’hi pot es-
tar del soroll que fan quan la pluja 
hi pica amb força. Però aquests ma-
terials són més barats de mante-
nir, una vegada els han aconseguit 
comprar, i com que venen de fora 
són un símbol de progrés i de futur.” 
Per contra, el treball tradicional els 
connecta amb el passat i d’alguna 
manera els recorda que encara són 
pobres. Com passa sovint, als locals 
els costa veure la bellesa de les co-
ses que formen part de la seua vida. 
No és una característica dels pobles 

FALS CAOS. A la part inferior 
dels murs apliquen una 
dissolució de laterita amb 
aigua. A la superior, pinten.

BULLIR. Amb les beines seques del néré 
es fa una maceració que després permet 
aconseguir un vernís que ajuda a la 
permeabilització del revestiments.

africans, és un costum força habi-
tual. “La llum, els colors i les textu-
res tendeixen a ser impressionants 
quan t’endinses en territoris com 
els dels Kassena, és una experièn-
cia emocionalment molt intensa”, 
confessa la ceramista Carme Ba-
lada, que va participar en el pro-
jecte. “Malgrat que la comunicació 
no era gens fluida, tenint en compte 
que les dones de la comunitat no 
parlaven gens de francès ni cap al-
tra llengua que no fos la seua, t’ado-
nes que la curiositat i les ganes de 
fer-te entendre són més fortes que 
les barreres.” Acostumada a treba-
llar sola al seu taller, “era fascinant 
veure com aquelles dones anaven 
progressant i s’organitzaven sense 
que fóssim capaços de descobrir, 
nosaltres, com s’ho feien. Era com 
que totes ja sabien quina era la seua 
funció al grup i per això tot fluïa i la 
feina progressava.”

Anar a buscar aigua a la font, 
preparar la terra, mesclar els excre-
ments de vaca, bullir el néré, picar 
la paret, preparar els colors, arre-

El treball comunitari 
permet que totes les 
famílies, encara que 
tinguin pocs recursos, 
puguin mantenir les cases
•

El Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de 
Catalunya va donar suport 
a la rehabilitació a través 
de l’àrea de cooperació
•
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COOPERACIÓ  

AIGUA. Tres noies duen gibrells d’aigua de la font fins al poblat, tant per als treballs de 
la construcció com per viure.

ACABATS. Una dona poleix i fixa el color negre amb una pedra llisa.  

L’organització de les cases 
és una traducció de 
l’estructura social, amb 
una idea extensa del 
concepte de família
•

La construcció tradicional 
amb materials de la zona 
és molt orgànica i viva, 
alhora que també demana 
molt manteniment
•

PER/DURAR

L’exposició, comissariada per 
Carlos Quintáns, es pot visitar a la 
seu lleidatana del Col·legi Oficial 

d’Arquitectes de Catalunya.  
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SERP. Al llarg de 
la façana hi ha 
el relleu d’aquest 
animal, un tòtem 
de la seua cultura.

bossar la paret, marcar les sanefes 
o pintar. “En cap moment veies una 
forma d’organització jerarquitzada 
o una líder clara que anés marcant 
el tempo i donant ordres”, reconeix 
Albert Faus. “En aquest sentit era 
una sensació estranya perquè es-
tem parlant de desenes de dones 
treballant totes alhora i fent avan-
çar la feina sense molestar-se.” A la 
cultura Kassena els homes s’encar-
reguen de les construccions i les do-
nes, dels embellits. “Encara que són 
molt resistents i els apliquen capes 
d’aquest aïllant natural produït a 
base de bullir néré, les pluges tor-

rencials les deterioren ràpidament 
i cada dos o tres anys s’han de fer 
aquests treballs de manteniment”, 
explica Faus. “Si no hi han fet res, la 
lluentor i la força que tenen les ca-
ses que surten a les fotos, acabades 
de revestir, segur que ja no existeix.”  
La vida en aquesta part del món és 
dura, “veus el que implica haver de 
viure al dia, treballar molt dur per 
tirar endavant en un territori molt 
pobre i cada vegada més desertit-
zat”, explica Balada. “Alhora, però, 
també veus la força i la necessitat 
de la comunitat, de com la gent es 
dona suport i s’ajuda per avançar, 

així com l’empenta que tenen les 
dones africanes. Són molt fortes, 
físicament i espiritualment; carre-
guen cada dia amb moltes respon-
sabilitats i sempre tiren endavant.”

La concessió de Tangassogo no 
és més que un petit grupet de cases 
en un continent tan gran que gai-
rebé tots els adjectius li van petits. 
Un punt minúscul al mapa. Tan-
mateix, als nostres ulls occidentals 
i benintencionats, són un exemple 
brutal de tot allò que a voltes sem-
bla que aquí hem oblidat: la solida-
ritat veïnal, el treball col·lectiu i la 
construcció tradicional. 
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