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1. Dibuixos a la sorra, per interpretar el futur segons els
rastres de la Guineu Pàl·lida, divinitat rebutjada pel déu
Amma que coneix el futur però no té la paraula

Pais Dogon, Mali. Hipodesenvolupament i identitat.
Miquel Vidal i Angélica Ayala

Aﬁrma Geoffrey Jellicoe1, a l’epíleg de Landscape of Man, que el temps s’ha devaluat profundament en la projecció de l’entorn, que en l’actualitat tot succeeix
a “temps real” i que la simultaneïtat ha reemplaçat al procés mentre, per contra,
l’espai s’ha fet inﬁnit.
Precisament aquest creixement “inﬁnit” ha induït d’una banda, a la seriació de
lloc clònics, els no llocs, escampats pel món damunt d’una menystinguda diversitat humana i geogràﬁca. De l’altra, ha posat “en contacte” d’una forma
superﬁcial i profundament estereotipada, territoris originàriament molt allunyats
tant culturalment com geogràﬁca. És molt important assenyalar que el grau de
desconeixement i la visió preﬁgurada que Europa té, està desvinculada del grau
de desenvolupament assolit pels nous territoris que la globalització ara “apropa”.

2. Els documents elaborats a partir de les fotograﬁes aèries són essencialment interpretacions temàtiques pensades d’acord amb els objectius del treball

Ginna Kanda Forum Internacional pel Desenvolupament dels Paisatges Culturals Extrems –UPC2 treballa en la identitat d’alguns d’aquests territoris que
la globalització acosta, prenent com a referent els paisatges culturals, els seus
comportaments i les seves problemàtiques enfront del desenvolupament i la modernitat.
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L’aproximació a Mali, a l’Àfrica Subsahariana, requereix un estimulant canvi
de registre i d’estratègies pel que fa tant al reconeixement del lloc com a la seva
ordenació; sigui des de la planiﬁcació o des del projecte. L’estudi del territori
presenta dues grans diferències respecte a la pràctica europea.
1. La manca de representació: Mali és un territori sense rostre, un faceless territory. El nivell de representació d’un territori va íntimament lligat a la seva
projecció econòmica.
2. Mali és un territori farcit d’intangibles, vinculats a un animisme profundament latent a tota Àfrica, amb independència de l’adopció de rols socials o religiosos (ﬁg.1). El reconeixement d’aquesta transrealitat del lloc és clau en el
desenvolupament de tots els processos posteriors i en el seus èxits o fracassos. El
treball previ a qualsevol aproximació a aquests “nous” territoris globalitzats ha
de passar per la comprensió de la seva identitat, tant siguin hipodesenvolupats,
com ho és Mali, o siguin hiperdesenvolupats com ho és la Xina.

1
JELLICOE, Geoffrey Allan, El Paisaje del hombre: la conformación del entorno desde la
prehistoria hasta nuestros días, 1995, Gustavo Gili, Barcelona.
2

És una associació de la Universitat Politècnica de Catalunya, integrada dins del Departament
d’Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT) de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona (ETSAB) que treballa en la identitat dels territoris que la globalització acosta, prenent
com a referent indicador els paisatges culturals i els seus comportaments o problemàtiques
enfront el desenvolupament i la modernitat. Ginna Kanda focalitza el seu treball a Mali, a l’Àfrica
Subshariana i a la Xina, a l’Àsia central: dos països separats per milers de kilòmetres i amb un grau
de desenvolupament abismal, que són però equidistants d’Europa. Mali i la Xina exempliﬁquen
perfectament l’“encontre”, o el “xoc” europeu amb nous territoris i les seves problemàtiques
identitat versus desenvolupament. Mentre a la Xina la problemàtica de la identitat és la seva inserció
a la vertiginosa transformació del territori, a Mali la problemàtica és inversa, com fer dels paisatges
culturals motors d’un desenvolupament sostenible i de gestió local.
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3. Estructura territorial i assentaments de la zona de Kani-Bonzon-Begnimató
www.dur.upc.edu

4

GRIAULE, Marcel, Dios de Agua, Colección Ad litteram,
Ed. Alta Fulla, 14a edició, Barcelona, 2000. Edició original:
Dieu d’eau. Entretiens avec Ogotemmêli, Librairie Arthème
Fayard, Paris, 1966.
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El nucli central de treball desenvolupat per Ginna Kanda al
País Dogon de Mali que s’exposa a continuació, ha estat subvencionat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca, i dirigit per Miquel Vidal, Dr. Arquitecte; coordinat
per la investigadora principal Angelica Ayala, doctorant, amb
el suport de l’arquitecte doctorant Marija Stajonovic i Xesca
Femenias assistenta, que han processat el treball de recerca i
estudi del lloc desenvolupat pels estudiants de la ETSAB i de
l’École Supérieure d’Ingénierie, d’Architecture et d’Urbanisme (ESIAU) de Mali, coordinats pel director d’aquesta escola
Dr. Arquitecte Abdoulyae Deyoko.
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La idea d’espai protector associat a la Falla, diametralment oposada a la idea
europea d’obstacle físic, planteja una reelaboració del seu front, que conﬁgura
un dels paisatges més singulars d’Àfrica (ﬁg.4). En aquest paisatge original, la
cultura i la religió en creen una successió ﬂuïda i contínua entre natura, cultura i arquitectura. El conﬂicte bèl·lic latent diﬁculta i condiciona avui el treball
de camp. L’estudi diferencia tres sectors d’acord amb els possibles accessos a
l’àrea: Bandiagara, Kani Kombole, Benigmato i Sanga, diferents “portes” que
com es veurà més endavant estan vinculades amb l’aigua.

L’àmbit del treball és la Falla de Bandiagara, un penya segat de més de 300
quilòmetres de longitud, amb un front vertical oscil·lant entre els 50 i els 150
metres d’alçada, situat a la província de Mopti, en la transició de la zona sudanesa cap al Sahel i el Sahara. La singularitat de la Falla de Bandiagara i el seu
reconeixent com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco al 1989 s’explica
per l’assentament del poble Dogon en aquest territori des de fa més de 500 anys,
aproximadament des del 1490, després d’un període confús de convivència amb
els Tellems que ﬁnalment van abandonar-la. Els dogons la prengueren com un
espai protector, degut al seu rocam en pendent, eﬁcaç barrera enfront de les ràtzies esclavistes de la cavalleria musulmana dels Mossi, que proveïen d’esclaus
a europeus i americans.

En la comprensió d’aquest paisatge, l’aigua té una dimensió que és alhora tangible i intangible. És tangible quan origina l’organització del assentaments al
peu de la falla i és intangible quan l’aigua és, com ho descriu Marcel Griaule a
Dieu d’Eau4, l’origen de la vida vinculada al Verb i a la Toguna. A la Falla de
Bandiagara es diferencien clarament tres tipus de teixits que l’aigua interrelaciona: el Pla Superior o Pla Dogon, el Pla Inferior o Pla Songo i el Pla Intermig o
de la Falla.
El Pla Dogon està constituït per un estrat rocós clivellat per valls en direcció
aproximada NE-SO, on s’assenten els camps de conreu que aproﬁten l’aigua
que les incisions recullen (ﬁg.5). En aquelles depressions que tallen la cornisa
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La primera etapa del treball al Pais Dogon de Mali3 va ser la construcció d’una
cartograﬁa que permetés la suﬁcient comprensió física del territori (ﬁg.2 i 3).
Es tractava d’ubicar-hi la informació necessària per la consecució de l’objectiu
proposat: l’establiment d’unes directrius bàsiques per una ordenació del turisme
cultural. Per tant, es tracta d’una cartograﬁa que té com a primer objectiu la
interpretació -més que la representació- del territori. La segona etapa de l’aproximació al lloc és la comprensió dels seus intangibles i la recerca de mecanismes
per la seva incardinació en les propostes ﬁnals.

4. Enndé és l’assentament on es fa més palesa la relació dels dogons
amb la terra, penetrant al seu interior, adossant-hi l’arquitectura o bé
com a material de construcció per la mesquita.
87

de la Falla, l’aigua es precipita cap al seu peu i a la franja de contacte amb el
Pla Songo.
www.dur.upc.edu

El Pla frontal és un espai de característiques singulars creades successivament
en el temps per agents i activitats vinculades al que es tangible o intangible i que
conﬁguren la morfologia de la Falla.
En les cotes més altes, s’hi ubicaven els antics habitatges troglodites dels poc
coneguts Tellem: uns espais que actualment són utilitzats com a tombes pels
dogons. Aproﬁtant les fortes pendents per protegir-se de la cavalleria, en una
franja a l’inici d’aquest, adossats al penya-segat o en voladiu s’hi troben els
assentaments històrics dels dogons: cases i graners de gran varietat de formes i
expressivitats aproﬁtant la plasticitat de l’argila (ﬁg.6).






























Els perﬁls transversals de la Falla i l’amenaça esclavista determinen, segons
Jean-Christophe Huet5, el seu emplaçament i distribució: sempre col·loquen els
graners en les zones més inaccessibles i protegides. En alguns indrets com Enndé, hi ha una franja intermèdia abans d’arribar
Pla de Songo, que correspon a un primer descens frustrat cap al pla. Actualment
aquest espai es troba majoritàriament abandonat i les ruïnes de les cases acullen
petits horts.
Finalment és en la transició del pla vertical cap a l’horitzontal de Songo on
es conrea el mill i, aproﬁtant les limitades reserves d’aigua, s’hi ubiquen els
5
HUET, Jean-Christophe, Villages Perchés des Dogons du Mali. Habitat, espace
et société, Collection “Géographie et Cultures”, Ed. L’Harmattan, Paris, 1994.
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5. Es tracta d’una cartograﬁa que té com a objectiu primer la interpretació més que la representació
del territori.

País Dogon, Mali. Hipodesenvolupament i identitat | M. Vidal y A. Ayala

En el Pla frontal de la Falla de Bandiagara, intercalat verticalment entre els dos
anteriors, es formen a les èpoques de pluges les impressionants cascades que
determinen exactament la ubicació dels assentament Kani Kombole, Teli, Enndé, etc. Les aigües que es ﬁltren són retingudes per l’estrat rocós i creen unes
reserves aqüíferes que permeten la vida als poblats, així com una agricultura de
petits horts, el subministrament hídric del quals es complementa amb petites
preses que aproﬁten les ﬁltracions interiors de la Falla.

04-2013

El Pla Songo té una estructura en xarxa d’assentaments jerarquitzats, que actuen
com a nodes poblacionals enmig d’una retícula de camps de mill, d’orientació,
construcció i mesures (múltiples de vuit) establertes d’acord amb els principis
de la cosmologia dels dogons, exposada per Ogotomeli segons Marcel Griaule.

País Dogon, Mali. Hipodesenvolupament i identitat | M. Vidal y A. Ayala
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6. Els assentaments i la seva tipologia en funció de la seva situació en el pla vertical a Teli.
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8. Estudi desenvolupat
ciant els buits i els plens,segons distintes aproximacions i valoracions paramètriques
(










7. Composició de l’arquitecta Anna Majoral pel curs doctorat, 2019-10, on s’explicita el sentit ascendent de la Falla d’escala cap al cel i contenidora d’activitats perfectament estratiﬁcades

'

Una ruta conceptual (ﬁg.7) és un itinerari ordenador d’una determinada mobilitat damunt del territori, fonamentat en la incidència territorial d’un concepte. A
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El procés utilitzat s’inicia donant relleu a un panell de més de 1000 imatges
de Google, agrupades i corregides. Seguidament el relleu es secciona cada 10
metres, per construir un sòlid tridimensional amb l’ajut dels programes de CAD
i ArtGis. La seva manipulació permet fer explícites les característiques del territori que s’ha descrit anteriorment, així com la deﬁnició de la ruta o rutes conceptuals que han de permetre l’organització territorial de la Falla de Bandiagara.

www.dur.upc.edu

El Pla vertical de la Falla és el que millor exempliﬁca les importants diferències entre les interpretacions europees i africanes del territori. En una concepció
europea, un pla vertical és un obstacle, un ﬁnal, un tancament; pels dogons en
canvi, un continu d’activitat. De dalt cap a baix es precipita l’aigua, generant
vida i una singularitat estacional paisatgística molt potent, visualment i acústica.
El
d’accés entre els dos plans generen una persistent mobilitat. Els enterraments a
les cotes més altes, amb la seva diﬁcultat intrínseca, representen la gran potència
cerimonial i fan explícita la idea de Falla com a lloc d’ascensió, de puriﬁcació,
de sublimació personal i col·lectiva cap al cel.

En aquest escenari, els objectius cartogràﬁcs són essencialment la interpretació
i la captura dels signiﬁcats del lloc i la seva expressió. Es tracta de mapiﬁcar un
diagrama conceptual que sumi la informació recollida en el treball de camp i en
d’altres fonts, un diagrama que estigui constituït per ítems diferents, procedents
d’amplis camps disciplinars i que aconsegueixi expressar les característiques
identitàries del lloc.

04-2013

assentaments moderns. Aquests s’inicien amb el ﬁnal de les ràtzies esclavistes,
cap al segle XVII i es consoliden amb la paciﬁcació colonialista francesa dels
ictes ètnics, als inicis del segle XX. Es tracta d’una arquitectura d’un interès limitat tant en referència a la seva estructura com a l’arquitectura plenament
funcional i amb una presència d’intangible i d’identitat molt febles.

País Dogon, Mali. Hipodesenvolupament i identitat | M. Vidal y A. Ayala
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9. El projecte Bountawa fou desenvolupat pels arquitectes Miquel Vidal, Quim Pallares i Mamadou
Kone amb la participació dels alumnes de l’assignatura Mali Ordenació del Territori Sostenibilitat

i Paisatge. La seva composició esta integrada per volums prismàtics i cilíndrics com correspon a
l’arquitectura del poblat amb la que s’ integra i al qual li aporta un façana clara i deﬁnida

la Falla de Bandiagara, ho són l’Aigua, la Paraula, la Toguna i ho és a Prignari
la Ruta del Mill. No existeix al territori una demanda de grans infraestructures –
en aquest cas ni desitjables, ni necessàries – sinó més aviat l’establiment d’unes
pautes orientadores per a un futur desenvolupament sostenible i de gestió local.
En aquest sentit, la ruta conceptual basada en els intangibles hi dóna una resposta més adequada. Però la construcció d’una ordenació bàsica dels ﬂuxos del turisme cultural necessita el coneixement mes acurat possible de les potencialitats
del nuclis poblacionals i dels seus intangibles com a beneﬁciaris i gestors dels
paisatges culturals com a identitats territorials.

pais buits es distingien per les seves geometries –lineals, “carrers” o poligonals,
“places”– i pels seus usos i funcions que poden acollir (religiosa, institucional,
funcional, d’artesania...) amb especial atenció a la dimensió privada i publica
dels espais, molt diferent de les accepcions europees i de coneixement imprescindible per una intervenció compartida. L’estudi del ple es referenciava a l’ús
de les construccions, la seva accessibilitat i estat de conservació de cara a futures
intervencions. L’objectiu de l’estudi era establir la ubicació més apropiada per
la construcció d’un alberg: el Projecte Bountawa, avui pràcticament acabat, tot i
que paral·litzat pel conﬂicte bèl·lic (ﬁg.9 i 10).

En l’estudi de les potencialitats, debilitats i mancances d’un poblat es fa encara
mes palès el caràcter faceless territory del territori de Mali. En pixelar-se les
imatges de Google quan cerquem més informació i detall, el treball de camp
sobre el territori s’erigeix com l’únic camí per prosseguir el treball de recerca.
Un treball de camp que, mancat del suport informatiu del lloc, necessita inventar
una altra forma d’explicar l’escala petita, sense base cartogràﬁca.

En l’estudi de les potencialitats i les febleses presents al nucli d’Enndé es va
introduir una metodologia aplicable a tota la resta de nuclis poblacionals de la
Falla de Bandiagara, donada l’absència de cartograﬁa. El procés metodològic de
treball, a partir de les fotograﬁes aèries, va consistir inicialment en la deﬁnició
per tanteig d’una xarxa de camins que s’intuïa que podrien permetre una comprensió global dels diferents nuclis que integren el poblat d’Enndé. Aquesta xarxa estava deﬁnida per camins paral·lels i perpendiculars a la Falla que connecten
el Pla de Songo amb els assentaments històrics que s’hi troben encaixats i que
en ocasions arrriben ﬁns al Pla Dogon.

L’estudi d’Enndé recull l’experiència prèvia desenvolupada a Niongono (ﬁg.8)
durant l’any 2009, en el qual va analitzar-se el lloc a partir d’uns itineraris seleccionats com els més freqüentats pels visitants. Aquests van des dels punts d’accés al pla superior (Niongono està damunt d’un altiplà) ﬁns a les mesquites des
dels quals es valoraven diferents paràmetres. A l’anàlisi desenvolupat a partir
del seguiment d’aquests itineraris es diferenciaven els buits i els plens. Els es-

Aquesta malla inicial es va redeﬁnir a l’inici del treball de camp, seleccionant
els itineraris que es van considerar que més àmpliament podien explicar Enndé.
Deﬁnits els itineraris es van formular tres categories d’espais que es vinculaven
91

10. Vista del projecte Bountawa en construcció.
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La mapiﬁcació de la informació va deﬁnir una imatge d’Enndé suﬁcientment
ajustada a la realitat com per poder comprendre-la i poder establir una “ruta conceptual”, entesa com a estructura constituïda per actuacions bàsiques. Aquestes
tenen la doble funció d’introduir el visitant a la cosmologia dels dogons i alhora aportar solucions a les problemàtiques locals, amb el criteri identitari de
Ginna Kanda: compartir el màxim, distorsionar el mínim, ja que tota actuació
de col·laboració implica una distorsió que cal assumir. Per exemple, organitzar
els ﬂuxos harmònicament per fer més compatible la privacitat amb l’espai més
públic, creant els interfaces de relació personal (dogo/amﬁtrió - visitant/turista/
convidat, controlar les inundacions desprès de períodes de pluja, creació compartida amb la població local de petits projectes seqüencials, de suport a les rutes
conceptuals: de l’Aigua, del Verb i la Toguna, de l’Ombra, de les Religions, etc.,
propostes que es relacionen i interactuen entre ells (ﬁg.11).
Finalment, Ginna Kanda estableix que en aquests processos, tant analítics com
projectuals, cal cedir el total protagonisme i iniciativa als agents locals. De manera que la reﬂexió i l’aportació de pensament elaborat des de la universitat es
limiti a suggerir i aportar idees: com una llavor que pot créixer o no en funció de
la capacitat de generar sinèrgies en un àmbit nou, ple de potencialitats, signes,
identitats i intangibles, ja oblidats a Europa, però encara vius més enllà (ﬁg. 10).
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a aquest itineraris: d’interès cultural, atenent els seus valor patrimonials; d’interès social, avaluant l’activitat que acollia; i d’interès paisatgístic, en la doble
lectura com a observatori i com a escenari. Una aplicació informàtica dissenyada
expressament va associar a cada coordenada la informació recollida pels estudiants durant el treball de camp.

11. Vista planimètrica del pla d’usos, amb les diferents activitats dels espais comunitaris
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