Exposició
Les 13 ètnies del
sud d’Angola
Presentació

Angola, és un país gran, enorme, força desconegut per la resta
del món, de manera que quan es visita s’hi perceben aromes i
sabors nous. Amb l'herència d'una brutal guerra civil, absurda i
massa llarga, i del passat colonial, encara molt present entre
mulats, negres i blancs torrats, el pes de la història hi és i marca
el present i no sabem fins a quin punt el futur.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Però la seva naturalesa s'està recuperant i els pobles tribals
ramaders del sud segueixen resistint a la seva manera els temps
canviants. Així, a les tres províncies del sud d’Angola, on es
concentren els ecosistemes més verges del país, és on viuen
aquests grups ètnics que lluiten per preservar la seva cosmovisió
i idiosincràsia
A la Província de Cunene, amb un paisatge composat per
sabanes i serralades d’origen volcànic, existeixen quatre grups
ètnics: els Twa, d’origen Khoisan, potser la població més antiga
del planeta; els Hakaona; els Dimba i els Herero, de parla bantúherero i dedicats a la ramaderia transhumant.
La província d’Huila, amb un clima divers (zones seques, regions
intertropicals, zones altes amb un clima més temperat...), és la
llar de grups ètnics com els Khoisan ‘purs’, dedicats a la
recol·lecció i a la caça; i els grups bantú de parla nyianeka,
dividits en 5 tribus: Muila, Gambue, Nguendelengo, Handa i
Humbi. En aquesta província trobem també un passat colonial a
la seva capital, Lubango.
A la província de Namíbia el clima és de tipus desèrtic.
Comparteix frontera amb Namíbia i amb el mar i això fa que
tingui influència amb la corrent freda de Benguela. Té importants
indrets amb pintures rupestres, paisatges esplèndids com els
oasis de Curoca i Arco, i esplanades plenes de Wetwistchi
Mirabilis, una planta que ens remunta a temps prehistòrics. Els
principals grups ètnics són els Cubal, els Cuis, els Himba, els
Hakaona i els Cuepe, tots de parla bantú herero.
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La visita a l’exposició és d’accés lliure i
es pot visitar dins l’horari d’obertura
d’Arqueonet: de dilluns a dijous de 10h
a 14h i de 16h a 20h.
Activitat relacionada
Xerrada amb visita comentada
Dijous 7 de març de 2019
De 18h a 19,15h
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contact
e.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a la que us voleu inscriure, el
nom i cognoms, l’e-mail i el telèfon de
contacte
 Per telèfon: als números 937423014
ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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