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Vine a conèixer a en Buba, un nen d’Àfrica
En Buba és un nen d’Àfrica. Viu en una ciutat africana que es diu Gao, al país de Mali,
un territori entre el desert i la sabana. La seva ciutat no és molt gran però té llum
elèctrica, clavegueram, fonts d’aigua potable... També hi ha restaurants, cotxes,
ordinadors..., però només els més rics s’ho poden permetre. En Buba pertany a una
família humil. Comparteixen casa amb diverses famílies, on hi ha força nens com
ell i com els seus germans petits. El pare d’en Buba és xofer i condueix un camió.
La seva mare és venedora de condiments al mercat del centre. En Buba, i tothom a
Gao, matina molt. L’escola comença cada dia a les 7,30 del matí i cal afanyar-se. En
Buba va força bé amb els estudis i de gran li agradaria ser xofer com el seu pare.
Després de l’escola, en Buba i els seus germans, ajuden als pares i a altres familiars,
a fer encàrrecs i petites feines domèstiques. Sempre hi ha temps, però, per jugar
una estona al fútbol. A en Buba li agrada molt fer de defensa, com en Keita, un
jugador de Fútbol Club Barcelona, nascut al seu país.
Quan el riu va escàs d’aigua és el moment de passejar per les seves vores, a veure si
hi ha sort i descobreixen algun hipopòtam. Abans, no gaire lluny de la ciutat, podia
veure’s altres grans animals de la fauna africana, però amb la gran sequera dels
darrers anys han emigrat a zones més favorables.
Al vespre, després de sopar un bon plat d’arròs com hi ha costum, en Buba i els
seus amics se’n van a casa d’algun veí a veure la televisió. A països, com ara Mali,
és força costum compartir la tele amb els veïns i gent de pas, ja que no tothom
té els diners per comprar-ne una. De vegades, al pati de casa seva, organitzen
una entretinguda vetllada de contes. Buba s’ho passa d’allò més bé ja que és un
enamorat de les històries. Entre els seus contes favorits està el de « Niti i el lleó »,
que tantes vegades li ha explicat la seva àvia. Aquest conte és típic de Mali, de la
mateixa manera que “la llegenda de Sant Jordi” és típica de Catalunya.

