
El baobab que enloqueció. Ken Bugul 
 

Biografia de l'autora: 

Ken Bugul és el pseudònim utilitzat per Mariètou Mbaye Biléoma. Va néixer el 1948,a 

Ndoucoumane, el Senegal. Després d'acabar la secundària al Liceu Malick Sy de Thiès, 

comença els seus estudis universitaris a Dakar, on obté una beca per acabar la seva 

especialització a Bèlgica. Quan va tornar al Senegal, es va casar el 1980 amb un ancià que va  

morir pocs mesos després del seu matrimoni. 

Ha treballat a Dakar, per a l'Associació Senegalesa per al Benestar Familiar, en l'àmbit de la 

planificació familiar. Més tard, va treballar per a un organisme internacional a Brazzaville. 

El Baobab que enloqueció: 

Novel·la en clau autobiogràfica que recrea la lluita dels valors tradicionals i alhora enyorats i la 

modernitat en la qual la protagonista tampoc se sent integrada. La manca d'identitat personal 

se superposa a la falta d'identitat nacional en la qual es troba el Senegal i qualsevol país africà. 

Ken, la protagonista, viatja a Bèlgica gràcies a una beca per ampliar estudis. A Brussel·les aviat 

abandona la residència catòlica on s'allotja i coneix un pintor amb qui anirà a viure. Mitjançant 

diversos personatges de la bohèmia, entra en una dinàmica en la qual es precipita a la recerca 

d'un sentit a la seva existència, sense sentir-se part ni de l'Àfrica, caricatura del que va ser per 

efecte de la colonització, ni tampoc d'Occident, realitat molt més dura i complexa del que 

pensaven aquells que es van jugar la vida en un camió algerià en creuar el desert o en una  

pastera per arribar a la terra promesa.  

A l'obra es reflecteixen clarament temes com: la diferència de cultures en temes com la 

poligàmia i la monogàmia o les drogues, la pèrdua d’identitat d’aquells que abandonen els seus 

orígens i acaben no sentint-se identificats ni amb la nova cultura ni amb la seva pròpia, 

l’esnobisme, la prostitució, l’homosexualitat i l’avortament. 
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 Paris: Présence Africaine, 1999. 
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Enllaços i recursos: 

 LE BAOBAB FOU DE KEN BUGUL: UNA ESCRIPTURA DEL DESARRELAMENT 

Elena Cuasante Fernández Universidad de Cadis 

http://journal.afroeuropa.eu/index.php/afroeuropa/article/viewDownloadInterstitial/19/18. 

 "Rebel·lió" Itinerari per algunes narratives africanes amb els passos prenyats de 

sons|somnis 

L'Àfrica es llegeix, l'Àfrica ens llegeix 
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http://journal.afroeuropa.eu/index.php/afroeuropa/article/viewDownloadInterstitial/19/18
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=71709

