
MINIYAMBA 
contes, cançons i danses africanes 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

«MINIYAMBA» és un espectacle didacticomusical participatiu en 

què es donen a conèixer contes, músiques, ritmes i danses de l’Àfrica 

occidental a través de les veus, els moviments, la indumentària dels 

artistes i també dels seus instruments tradicionals, entre els quals la 

kora i el djembé.  

 

L’espectacle ens acosta a les tradicions més profundes de l’Àfrica 

occidental de la mà d’aquests tres griots, que són els encarregats de 

transmetre-les oralment. Les coneixerem a través de tambors que 

parlen, de danses que invoquen la pluja, de cançons que bressolen 

els infants, d’històries sobre serps màgiques i arbres centenaris que 

parlen de solidaritat, de tolerància, de pau, de respecte, de 

convivència... 

 

Al llarg de l’espectacle hi sortirà un conte i una cançó del DVD 

«Taaling, taaling, contes tradicionals mandingues» i un parell de 

cançons del CD «Dimbaaya» que l’Associació Afrocatalana d’Acció 

Solidària ha editat per difondre la cultura africana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. FITXA ARTÍSTICA 

 

Direcció, guió i interpretació: Touty Mané, Sam Sussoh i Iba Massaly 

amb l’assessorament de l’Associació Afrocatalana d’Acció Solidària 

Amics de la Casamance 

 

Touty Mané 

La Touty és cantant i dansaire. Formada al seu país d’origen, 

Senegal, coneix amb profunditat la tradició de cançons, contes i 

danses de diferents ètnies que conviuen a Senegal: diola, mandinga, 

wòlof... Participa habitualment en espectacles relacionats amb les 

tradicions africanes i és professora de danses típiques de l’Àfrica de 

l’Est. És la que canta, balla i condueix l’espectacle, i ho fa en un 

català excel·lent. 

 

Sam Sussoh 

En Sam és gambià i toca la kora, l’anomenada arpa africana. Va 

començar a aprendre a tocar-la des de petit i per tradició familiar. Es 

dedica a tocar aquest instrument per tot Europa en concerts i 

espectacles de formats ben diversos. També és constructor de kores i 

professor d’aquest instrument en cursos i tallers per escoles de 

música i organismes diversos. 

 

Iba Massaly 

L’Iba és el percussionista del grup. S’ha format musicalment a 

Senegal i exerceix com a tal al nostre país des del 2004. Toca en 

formacions, espectacles i festivals de música africana diversos i 

també és professor de percussió en cursos i tallers escolars i per a 

ajuntaments. 

 

 



Associació Afrocatalana d’Acció Solidària Amics de la 

Casamance 

L’AAASAC és una entitats sense ànim de lucre formada per persones 

africanes nouvingudes i persones catalanes i amb seus a Castellar del 

Vallès i Sabadell. 

L’entitat treballa en tres àmbits concrets de la solidaritat: d’una 

banda, la cooperació amb projectes relacionats amb la sanitat i 

l’educació a Senegal, Gàmbia i Guinea Conakry; de l’altra, la inclusió 

social de les persones africanes nouvingudes a Catalunya, i finalment 

la sensibilització i el foment del coneixement mutu, el diàleg i 

l’intercanvi entre la cultura occidental i l’africana. 

Pel que fa a aquest tercer objectiu, l’associació va editar el 2013 un 

recull de contes tradicionals mandingues en format de vídeo 

(«Taaling, taalin… contes tradicionals mandingues») i el 2014 un CD 

de cançons de bressol africanes («Dimbaaya, cançons de bressol 

africanes») amb un doble objectiu: donar a conèixer diferents 

parcel·les de la cultura africana i  sensibilitzar sobre sobre l’estat i les 

necessitats dels centres escolars a l’Àfrica i sobre les dificultats 

d’accés a l’educació per part de molts nens i nenes (distàncies 

llargues, absentisme escolar, abandonament escolar sobretot per part 

de les nenes, dificultats econòmiques …). 

Enguany està tirant endavant un nou projecte, Cantem Àfrica, per 

facilitar a la nostra cultura repertori de cançons tradicionals africanes 

per cantar en formacions corals diverses i alhora proposa a les 

escoles de Castellar aquest espectacle, «Miniyamba», que combina 

cançons, contes, ritmes, músiques… de l’Africa Occidental perquè els 

nens i nenes els puguin conèixer i puguin gaudir-ne. 

 

 

Durada de l’espectacle: 40-45 minuts 

Edats recomanades: de 6 a 9 anys 

 



OBJECTIUS 

 

Donar a conèixer als nens i nenes el continent africà i concretament 

el país de Senegal i la seva cultura, els seus costums, les seves 

tradicions, la seva manera de viure. Mostrar-los i fer-los reflexionar 

sobre les coincidències i les diferències entre els elements quotidians 

de la vida dels infants africans i els seus. 

 

Proporcionar-los informació vivencial sobre una part essencial 

concreta del patrimoni cultural africà. L’espectacle té la voluntat 

d'acostar la cultura africana als nens i nenes a través d'uns elements 

específics que són rics, presents i vius del dia a dia dels pobles 

d'aquest continent: les seves cançons, els seus contes, els seus 

instruments, les seves danses, les seves cerimònies, la seva 

indumentària, els seus rituals… Fent-los participar activament en 

l’espectacle els nens i nenes podran fer-se seu part d’aquest 

patrimoni (una melodia, un ritme picat, un personatge del conte…), 

incorporar-lo al seu repertori de jocs, cançons, contes… i fins i tot 

transmetre’l a les seves famílies i/o amics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

APROFITAMENT DIDÀCTIC 

 

a. Abans de l’espectacle 

 

Us proposem algunes activitats per introduir els nens i nenes en la 

cultura africana i en l’espectacle que veuran: 

 

1. Sóc la Nafy: és un power point que explica la història de la Nafy, 

una nena de 8 anys que viu en un poblat rural del sud de Senegal. 

Les diapositives del power point relaten la realitat quotidiana de la 

Nafy (habitatge, família, alimentació, educació, temps lliure, 

sanitat...). El professor, a través de la guia didàctica per a nens i 

nenes de primària (adaptable segons l’edat)  interactua amb 

l’alumnat per fer-los conscients de la realitat dels infants africans i de 

les diferències entre la seva cultura i la nostra.  

Tant el power point com la guia didàctica són al web www.afrocat.org 

 
2. El conte «La serp i la noia»: És el conte que els infants sentiran 

durant l’espectacle. Explica la història d’un pare que ha de casar la 

seva filla però com que no es vol desprendre de la companyia de la 

noia, posa com a condició que el pretendent no tingui cul. S’hi 

presenten un munt de nois però cap compleix aquesta estranya 

condició, fins que finalment n’hi arriba un que, efectivament no té 

cul, i el pare ha de lliurar-li la filla perquè s’hi casi i se l’emporti. Però 

aquest pretendent amagarà un secret sorprenent… 

Es tracta d’un conte tradicional d’una de les ètnies més esteses a 

l’Àfrica occidental, la mandinga. Aquest conte forma part del recull 

«Taaling, taaling, contes tradicionals mandingues» que podeu trobar, 

en format DVD i escrit, a la biblioteca Antoni Tort i també al web 

www.afrocat.org. Està explicat en llengua mandinga i en català. En 

aquest mateix recull hi trobareu una mica d’història de la cultura i la 

llengua mandingues. 



 

3. Cançó «Miniyamba»: És la cançó que dóna nom a l’espectacle i 

que apareix dins el conte «La serp i la noia». És una de les cançons 

més antigues de l’ètnia mandinga. Narra una història que va ocórrer 

al segle 7è durant el regnat del rei Makhan Diaba Cisse, el qual 

després d’un guerra molt dura fa un pacte amb una serp per 

demanar-li protecció i prosperitat al seu regne a canvi de donar-li 

cada any la noia verge més bonica del regne. Un any li toca el torn a 

una jove el xicot de la qual no vol acceptar el destí de la seva 

estimada i mata la serp. Això provocarà trencament del pacte i el 

retorn de la pobresa i de moltes altres catàstrofes. Podeu escoltar la 

cançó a través del vídeo del conte. 

 

4. Cançons «Denano» i «Curi»: són dues cançons de bressol que 

els nens i nenes sentiran al llarg de l’espectacle i que formen part del 

CD «Dimbaaya». «Denano» parla d’un dels costums més estesos a 

tot Àfrica que és el fet que les dones africanes porten els seus fillets a 

l’esquena agafats amb un mocador. Les dones africanes acostumen a 

ser molt felices portant els seus bebès a l’esquena mentre cuinen, 

viatgen a peu o a llom d’un cavall. Tenen sensació de proximitat i de 

seguretat, i és una bona manera que els infants s’adormin.  

«Curi» convida el nen o nena a deixar de plorar. El fet de dir “curi, 

curi” crida l’atenció de l’infant sobre el que passa al seu voltant 

perquè en la cultura mandinga “curi, curi” es fa servir per cridar els 

gossos per donar-los menjar o perquè vagin als camps a caçar. A 

l’Àfrica ni gossos ni gats ni altres animals no es consideren animals 

domèstics i no tenen nom propi. Si se’ls diu “curi, curi” s’acosten als 

humans. Quan es canta aquesta cançó als infants se’ls està convidant 

a jugar amb l’animal pensant que això els agradarà, els calmarà i 

deixaran de plorar. A la cançó també hi apareix un personatge que 

forma part de la mitologia de l’ètnia mandinga: Niansumana. És 



considerat un personatge màgic amb tota mena de solucions per als 

problemes dels infants. Tan aviat pot espantar-los perquè parin  

de plorar com els pot portar regals per calmar-los. 

El CD «Dimbaaya» el podeu trobar també a la biblioteca Antoni Tort 

(amb totes la lletra de les cançons també en català) i el podeu 

escoltar a través d’Spotify. 

 

5. Instruments africans: Mostrar als infants un parell dels 

instruments que veuran al llarg de l’espectacle. 

 

- Kora (anomenada també arpa africana): Es tracta d’un instrument 

de corda fet amb una carbassa folrada amb pell de vaca com a caixa 

de ressonància i un màstil que s’aixeca enlaire amb 21 cordes. El 

podeu mostrar als nens i nenes a través del conte «La serp i la noia» 

o de vídeos diversos que podeu trobar fàcilment per la xarxa, com 

per exemple aquest (a partir del minut 10): 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/La-kora-amb-Nino-

Galissa-i-Sam-Sussoh-&-Un-taller-de-gospel-amb-

Walt/video/3968830/ 

 

- Djembé: És l’instrument de percussió africana més conegut i que 

s’ha estès més a totes les cultures. «Existeix una gran varietat de 

ritmes tradicionals, entre els quals destaquen els ritmes de festa i 

rituals, cada família de ritmes es toca per a diferents festivitats. Hi ha 

ritmes especials que només es toquen en situacions extremes, com 

per exemple quan una persona fa front a una malaltia greu o 

problemes forts a la seva família. Avui en dia, el djembé, s'utilitza en 

diferents àmbits musicals, des de la música tradicional africana fins a 

grups de reggae o música electrònica. Se'l considera un instrument 

extremadament versàtil i és un dels primers membranòfons que va 

existir en el món.» (extret de la Viquipèdia) 



El podeu mostrar als infants a través d’aquest vídeo: 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/karakia/el-que-cal-saber-del-

djembe-video-extra/video/5325251/ 

 

La Touty i l’Iba formen part del grup DJILANDIANG, que duu a terme 

l’espectacle “Teranga. El llegat dels griots del Senegal”, del qual us 

recomanem ferventment la lectura del dossier didàctic: 

http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Mu

sica/Conciertosescolares/Dossier_Teranga_ca.pdf 

 

 
b. Després de l’espectacle 
 
1. Es pot fer una posada en comú i demanar als infants que expliquin 

què els ha agradat més i perquè. També se’l pot demanar que en 

facin un dibuix. 

 

2. Es poden tornar a escoltar el conte de «La serp i la noia» i les 

cançons. Fins i tot es pot intentar cantar alguna de les cançons i 

tenir-la com a repertori d’aula. O cantar-la per als infants d’altres 

graus. 

 

3. Es pot construir un djembé amb un test, un rotlle de cinta 

adhesiva i una llauna gran de conserves (vegeu-ne les instruccions a 

la pàgina 23 del dossier  de l’espectacle “Teranga. El llegat dels griots 

del Senegal” que us hem comentat). 


