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21 d’octubre de 1965:
– Arribada a Ouagadougou, capital de l’Alt Volta, a l’Àfrica de l’oest. Tot 

seguit, sis mesos d’estudi de la llengua mossi.

Abril del 1966:
– Nomenament i arribada a la parròquia de Gunguen de la diòcesi de 

Kupela.
– Treball pastoral i social fins a l’agost del 1969.

De l’agost al desembre del 1969:
– Període de vacances en família a Vila-robau (Ventalló).

Capítol 1

Missa Nova d’en Quim Vallmajó, 
a Navata (Alt Empordà), juny 
del 1965.
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Sóc novell en el sacerdoci. Sóc novici en la vida missionera. Sóc apre-
nent en qüestió de redactar textos esbatanats al públic en general. Sense 
cap pretensió, miro de reflectir el que sóc i visc donant-ne testimoniatge. 
Parlo als familiars, escric als amics, em comunico amb gent de bona com-
posició. O no?

Em sembla que, en aquesta primera llesca de vida africana, deixo tras-
puar un estil que surt del cor i rodola avall, sense massa miraments. El 
llenguatge és planer, d’estar per casa. Hi ha il·lusió, embranzida, ganes de 
realitzar i realitzar-se. Hi ha, també, una forta exigència interior per viure 
amb la gent del país, conèixer la seva manera de ser i de fer. És fonamental. 
Gairebé de vida o mort. Llavors, vénen les primeres topades amb la realitat 
d’un món que és ben altre. Et qüestiones mil i una vegades per saber si 
arribaràs mai a penetrar-lo.

En el rerefons, s’hi pot entreveure tota la problemàtica de la presència 
i l’acció de l’Església en el món. També xerrem i filosofem molt sobre la 
laberíntica i relliscosa inculturació. Són qüestions ja encetades i amanides 
de mil maneres des de fa anys i panys. Han tornat a prendre vigor amb el 
Concili Vaticà II. Potser ens hi trencarem la closca sense treure’n l’aigua 
neta, però s’ho val. Puntegen, a més, els dos pols rivals de sempre: el treball 
pastoral i el treball social. Comunitat cristiana, Comunitat humana.

Més enllà de descriure país i contar històries viscudes, no em puc estar 
de reflectir el debat interior, de burxar i mirar d’associar gent maca a la 
recerca d’un món més just i solidari. Un món que no sigui tan desgavellat 
ni cantellut. 

Dia de la Missa Nova, a la plaça de Vila-robau (Alt Empordà), juliol del 1965.
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Guilongu, 5 de gener de 1966

Benvolguts tots: familiars, amics i coneguts. Déu vos guard!

Ja fa dies que estic pensant en tots vosaltres. Des del començament vaig 
veure que no seria possible escriure a tothom, sobretot preveient que, més 
endavant, no m’acomiadaran pas per manca de treball. Per això m’he de-
cidit a fer una carta col·lectiva amb el propòsit de tornar-hi de tant en tant. 
Deixem-ho en un terme mitjà, ni per a vosaltres ni per a mi, una o dues 
vegades a l’any.

Primer de tot, voldria agrair-vos d’una manera ben especial el bon acolli-
ment d’aquest estiu, tota l’ajuda que heu fet a les missions i a la gent de la 
diòcesi de Kupela més concretament per mitjà meu. No em cansaria de do-
nar-vos les gràcies. I no us penseu que ho faci de rutina o perquè s’ha de 
fer. No, ho faig de tot cor.

I ara anem al gra que més us interessa. Vaig deixar-vos sens cap mena 
de mal humor ni enyorança. És clar que en acomiadar-me dels pares i 
germans el cor se’m tornava tendre i bellugadís, però vaja, Déu m’havia 
cridat i com sant Pere —a vegades massa precipitat i confiat— m’he llençat 
de cap i peus a la feina. Què hi voleu fer? Alguns diuen: “Oh, quin sant 
home”. D’altres: “Té ganes de córrer món”. Deixem que Déu escrigui dret 
amb ratlles tortes. Ell sempre fa bona cal·ligrafia!

El viatge va ser quelcom formidable. De Barcelona a Marsella amb tren; 
llarg i cansat. De Marsella a Ouagadougou, la capital de l’Alt Volta, amb 
un Jet DC 8. Era de nit i no ens adonàvem de res més que del parpelleig 
dels llums pilots. Em va tocar la finestreta que donava a l’ala dreta. No sé 
si us ho imagineu, una ala d’aquest ocell gegant serviria gairebé per a fer 
un terreny de joc. Total, unes sis horetes de vol a 950 km/hora i a l’altura 
d’11.500 m. M’afanyo a dir-vos que no es tracta de cap luxe, ja que tant 
a l’avió com al vaixell us espolsen les butxaques de la mateixa manera. 
L’inconvenient del vaixell és que fa fer una volta immensa. Bé, a l’arribada 
no hi va haver cap dificultat. Ja hi havia qui m’esperava a l’aeroport per 
acompanyar-me fins a la missió central. 

Aquí em permeto d’obrir una mica de parèntesi per dir-vos que aquestes 
primeres impressions que us conto són ben reals. Us parlo amb el cor a la 
mà, d’altra manera no ho sabria fer. Per manca d’experiència, de coneixe-
ment del país i de la gent, és ben possible que avui us digui faves i demà si-
guin cols. Parlar d’Àfrica és sempre difícil per la seva complexitat i l’evolució 
ràpida que hi ha. Tanco el parèntesi. En la correspondència que he enviat a 
algú de vosaltres ja deia que la meva primera impressió, en trepitjar terres 
africanes, era menys la de descobrir un món nou que la de ser molt feliç. Per 
donar-vos una mena de comparació d’aquesta joia i felicitat, hauria de recór-
rer a les diades de Reis durant la infantesa. Els Reis acabaven de portar-me 
el que més desitjava; res més en el món podia comptar tant com això. Des-
prés, he anat descobrint aquest nou món i aprofundeixo la seva estima.
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L’acolliment a la missió de Ouagadougou va ser sensacional tot i no ser 
res de l’altre món. És normal, els missioners que s’estan desgastant des de 
fa anys veuen arribar les forces noves amb molt bons ulls. Després de fer 
la primera migdiada, vaig anar a comprar-me un barret de palla. Fa un sol 
que estavella les pedres; no costaria gens ni mica de fer ous ferrats sobre els 
carrers asfaltats d’aquesta ciutat de més de 100.000 habitants. Pels carrers 
s’hi veu molta gent, molts revenedors de begudes, fruites, tabac i altres po-
tingues. Quasi m’atreviria a dir que es tracta d’una ciutat de tipus europeu. 
Grans magatzems i edificis oficials. Molts taxis i, de tant en tant, algun 
semàfor del qual es fa poc cas. Un mercat grandiós on podeu trobar tots 
els articles possibles i imaginables al doble de preu que a Europa. La duana 
del 65% i els transports ho encareixen molt tot. En ple mercat, es reparen 
bicicletes i motos. L’Alt Volta viu l’època de la bicicleta i de la motoreta. 
També s’hi pot veure molta gent desvagada per manca de treball.

Ah, però no he pas vingut per passejar-me! Aquesta mateixa tarda del 
primer dia ja em porten cap a Guilongu. Aquí, ja feia vint dies que m’espe-
raven per començar el curset de llengua que ha de durar sis mesos. Després 
d’haver deixat la capital dos o tres quilòmetres enrere, m’adono que la car-
retera asfaltada s’acaba i comença la pista de laterita, una terra ferruginosa. 
En cotxe es pot anar a 80 o 90 km per hora, això sí, deixant una pols que 
esparvera la terra. És clar que, de tant en tant, sobretot anant amb moto, 
tens també la possibilitat de fer bones estirades i, fins i tot, d’abraçar algun 
arbre sense modals. En molts llocs, hi ha un pam i mig de sorra. Una vegada 
al mes l’arreglen, però el pas dels camions produeix una mena de vibració 
que fa que el sòl quedi ondulat com la uralita. Arribem al centre d’estudi 
de llengua, a 37 km de la capital. Una casassa feta amb nas. Llàstima que 
al costat de les cabanyes dels mossis no hi diu gaire. A la gent d’aquí, però, 
no els fa pas mal d’ulls, de moment almenys. Dos pisos ben airejats, una 
dotzena d’habitacions amb dutxa i aigua corrent, un menjador, una capella 
i una sala de classe. Nosaltres l’anomenem Universitat de Guilongu. Amb 
un motor i una dinamo ens fem la llum. Tenim nevera de petroli, taules, 
cadires…, què voleu més? Després diran que no ens la passem bé! Us ho 
dic de veritat, no em pensava, de cap manera, trobar tantes comoditats.

De moment la “universitat” es compon d’un professor i 7 alumnes: 3 
pares blancs (francès, italià i català), 1 redemptorista (francès), 1 capellà 
Fidei Donum de París i 2 germanes blanques franceses.

N’esperem 7 més per a primers d’any. Pel que fa a la llengua, sembla 
que és una de les més fàcils del país. Es tracta del mooré. La parlen un milió 
i mig de mossis. Fa dos mesos que estem temptejant de parlar-la una mica. 
Sort que el magnetòfon que em va regalar la gent de Bescanó no es cansa 
mai de repetir les converses tingudes amb la gent. A l’últim, somniarem 
en mooré. És una llengua que s’ha treballat molt, existeixen diccionaris i 
gramàtiques. Per anar bé s’ha d’estar refredat i poder parlar amb el nas. 
A més, amb patates bullents a la boca tot surt perfecte. Sens dubte que es 
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tracta d’un dels esforços d’adaptació més costosos, però val la pena pel 
ministeri que haurem de fer després. Tot home vol que se li parli, i ben espe-
cialment de Déu, en la mateixa llengua que Déu li parla. Tot home vol que 
se’l comprengui a fons; això només es pot arribar a fer a través la llengua 
i la cultura. Hem d’esforçar-nos a ser com ells, encara que en realitat no 
sigui possible ni de lluny. La gent és molt simpàtica. Quan sortim podem 
anar sense cap mena de trava a casa d’un animista o d’un musulmà o d’un 
cristià. Sempre hi som ben rebuts. Si tenen una beguda preparada, sovint la 
cervesa de mill, pots estar ben segur que et convidaran a beure. De tant en 
tant ens ofereixen un pollastre o una gallina. Com que ja estan acostumats 
a parlar amb els qui aprenen la llengua, no es cansen de repetir les frases, 
una i deu vegades si convé.

Us diré quatre coses, sense allargar-me massa, del paisatge, el clima 
i l’agricultura. L’Alt Volta és un dels països més pobres d’Àfrica. La seva 
base econòmica és l’agricultura i no hi ha altra matèria primera per a la 
indústria. Resulta, però, que la terra és pobra. En la majoria de terrenys, 
només es pot treballar una capa de terra poc profunda. A més, hi ha un 
problema enorme d’aigua. Plou durant tres mesos i després el cel no deixa 
caure ni una llàgrima. Ara estem en aquesta època seca. Els pous que hi 
ha abaixaran cada vegada més el seu nivell fins que alguns quedin secs als 
voltants de Pasqua. Es veu que no hi ha veritables deus, es tracta d’aigua 
d’infiltració. Els productes tradicionals dels país són mill, sorgo, blat de 
moro, cacauets, cotó i, allà on hi ha aigua suficient, arròs i llegums. És clar, 

Primera motoreta, novembre del 1965.
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l’època de treball dur és l’època de pluges (de juny a setembre). A l’octubre 
i novembre es recull l’anyada. Ara, aquí a Guilongu, es dediquen a fer olles 
i altres recipients de terra cuita. 

El paisatge, aquí almenys, no té res d’extraordinari. Completament pla, 
com quasi arreu del país. La muntanya més alta fa 400 m i escaig. Hi ha 
força arbres escampats a la bona de Déu. L’herba seca de més d’un metre 
d’altura ho cobreix tot. Com que esdevindria un viver de bestioles, la cre-
men cada any; fan com immenses fogueres de Sant Joan. Pel que fa al cli-
ma, us deia que quan vaig arribar n’hi havia per suar tinta, però ara fa mig 
fred. Durant el dia, el termòmetre puja fins a 35 graus a l’ombra; a la nit, 
però, al mes de gener, pot baixar fins a 15 graus. És ridícul en comparació 
amb les temperatures hivernals europees, però el canvi entre dia i nit és 
considerable. Una o dues mantetes no poden faltar al llit. De totes mane-
res, és la millor època perquè la calor no és excessiva, hi ha pocs mosquits 
i altres insectes. Més tard, diuen que arribarem a 40-45 graus a l’ombra. 
Molt serà que no ens en sortim. Bé, quan torni ja us en podreu fer més el 
càrrec de tot. No tinc pas la fotomania, però fotografio el que em sembla 
més característic per fer-ne una sessió de diapositives.

És ben bé hora que us feliciti el Nadal i l’Any Nou! Per molts anys a 
tothom! Aquí no hem pas fet cagar el tió (recordo que el rector del seminari 
trobava aquesta expressió poc fina i parlava de “fer rajar el tió”). Tampoc les 
neules i els torrons ens han embafat, però la vinguda de Jesucrist ha sigut 
la mateixa. Sense fred, sense neu. Sense pessebre, sense pastorets, sense 
festejar-lo de la mateixa manera, Jesús ha nascut en el cor d’aquesta Àfrica 
tot i que no hi estigui ben arrelat i que no hi pugui créixer en cada un dels 
cors africans. És el mateix que moltes vegades hem volgut empresonar en 
el nostre cor, a casa nostra. Resulta que ha nascut i s’ha fet home per salvar 
tots els homes. Si no tinguéssim aquesta visió eclesial i missionera durant 
aquestes festes, els torrons ens podrien fer mal de ventre.

Ja se’ns han acabat les vacances d’aquests dies i tornem a collar de cara a 
la feina. He tingut l’ocasió de visitar quasi tota la diòcesi de Kupela, on vaig 
passar el Nadal. Tothom molt amable. El bisbe, en primer lloc. Un africà, un 
home senzill i capaç de governar segons les orientacions de Vaticà II. Només 
una cosa em deixava el cor encongit i amb ganes de cridar fort fins a enro-
gallar-me. En una missió de 80.000 habitants hi ha només 800 cristians i 
3 missioners. En una altra de 200.000 habitants n’hi ha 2.700. Podria do-
nar exemples més crus encara. Tampoc cal esfereir-se massa per les minses 
quantitats, el que cal és que siguin cristians de debò. Les vacances també 
han servit per a desfogar la mobileta fent km cap al nord del país. Allà, la 
immensa majoria de gent és musulmana i la regió és gairebé desèrtica. Tant 
el camells com algun mico s’han deixat veure el pèl.

Us deixo. Que l’Any Nou sigui ben feliç, ple de la joia i pau fruit de 
lliurar-se a la vocació que Déu ens ha donat a cadascú. Que l’enllaç de la 
pregària ens uneixi cada dia més. Vostre. 
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 Gunguen, 20 de juny de 1966

Benvolguts tots: familiars, amics i coneguts. Déu vos guardi!

Ja és hora que fem les paus. Després de la primera carta col·lectiva s’ha 
aixecat molta pols en aquestes contrades africanes i també les hem regat 
ben abundosament amb la nostra suor. Per això, fent un esforç per sobre la 
feina que ens atabala, m’he decidit connectar en línia directa amb vosaltres. 
Primerament, és clar, cal que agraeixi, i de quina manera!, les vostres cartes 
i felicitacions, la vostra pregària i tot el record afectuós, profund, que teniu 
envers els africans i tots els qui estem treballant en la vinya del Senyor. Mol-
tes gràcies, doncs. No goso dir “quan sigui frare, ja us donaré una estampa”, 
però sí que desitjo que la saba africana us arribi i us doni una nova vitalitat, 
que us porti pau i joia. Tots formem el mateix Poble de Déu i treballem per 
a un mateix objectiu sigui allà on sigui. 

Bé, a primers d’abril vaig deixar la “Facultat d’estudis lingüístics” de 
Guilongu amb la llicenciatura a la butxaca. El bisbe de la diòcesi de Kupe-
la —Mgr. Dieudonné Yougbaré— em va nomenar vicari a la parròquia de 
Gunguen. Heus aquí, doncs, les primeres impressions. El tast de vida de vi-
cari que faig em sembla que no té gaire res a veure amb la vida dels vicaris 
de les parròquies gironines. Els rectors aquí tenen l’esperit una mica més 
demòcrata, sigui per convicció comunitària, sigui perquè no hi ha càrrecs 
vitalicis. El missioner, rector o vicari, es deu de ser un home de pas, l’home 
del cop de mà.

Amb la mobileta, fidel companya de ruta, vaig fer els 170 km que hi ha 
entre Guilongu i aquesta parròquia. No us estranyeu d’aquestes correries 
mobilístiques, ja que aquí els quilòmetres i el temps compten poc. Quan 
pel camí t’has de fixar molt amb si “caus o no caus”, quan has d’anar molt 
amb compte amb la sorra o els rocs o les soques d’arbre o la cabra que 
vol travessar, us asseguro que els quilòmetres s’escurcen per art d’encanta-
ment. Això sí, els ronyons fan figa ben aviat. Després d’unes breus etapes, 
vaig arribar a Gunguen que ja havia tingut ocasió de visitar a corre-cuita 
dos mesos abans. Els altres dos pares blancs m’esperaven des de feia dies 
per organitzar un pla de treball conjunt. Una bona xefla va encetar el que 
d’aquí endavant havia de ser la nostra vida de comunitat. Amb els france-
sos, qualsevol esdeveniment una mica rellevant s’ha de “regar”, és a dir, ce-
lebrar-ho amb un bon trinc. Sobretot en aquest nostre país tan assedegat.

De seguida em vaig anar informant del passat, present i futur de la 
parròquia. Us en faig una mica de descripció perquè us en feu una idea. Es 
troba a 40 km de Kupela, seu de la diòcesi. No cal que us entretingueu a 
buscar-ho sobre el mapa, fora de trobar-ne un de molt detallat. El terreny 
és planer i força avorridor, com la major part de l’Alt Volta. La terra, àrida 
i assolellada a més no poder, només produeix en època de pluges. Estepes 
immenses amb arbres clars, escampats a la bona de Déu. Qui hagués fet 
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una associació mental entre missions, selva i feres, per l’amor de Déu, 
que no n’abusi més. A l’Àfrica central, evidentment, són figues d’un altre 
paner.

La parròquia té una extensió d’uns 30 km2 i està poblada per uns 25.000 
habitants. Gunguen, on hi ha quatre mil habitants, és el centre. Actualment 
hi ha dos mil batejats i mil catecúmens repartits dins un període de quatre 
anys, que és el que dura el catecumenat. Es tracta d’una de les parròquies 
més petites de la diòcesi i, segurament, de tot el país. Ara que ja en posseïu 
el carnet d’identitat, feu els vostres càlculs, si us plau, comparant-ho amb 
les parròquies de casa nostra.

Els companys, ja us ho he dit, m’esperaven amb la mà ja ben posada 
a l’arada. Són francesos però d’origen ben diferent. Un alsacià i un bretó. 
Aquest últim havia sigut professor meu quan estudiava a França. Per cert, 
a classe, li maleïa sovint els ossos com a professor, però, en honor a la ve-
ritat, haig de dir que és un excel·lent company. Són grans i gairebé em do-
blen en edat, però ens entenem bé. Sense que tinguem els mateixos punts 
de vista, estem fets per complementar-nos, per viure una veritable vida de 
família, per treballar ben units en allò que ens hauria d’obsessionar: l’evan-
gelització en profunditat i en extensió.

Pel que fa a la situació material, la casa és feta d’obra, espaiosa i mobla-
da convenientment. Un palau de planta baixa al costat de les cases mossi. 
D’acord o no, aquesta diferenciació entre la manera de viure del blanc i del 
nadiu, per ara, és inevitable. A pocs metres de la casa hi ha l’església. Aca-
bada de fer fa dos anys. Senzilla, ben airejada i litúrgicament al dia. Una 
mica més enllà, hi tenim l’escola i unes quantes cabanyes per al catecisme. 
S’està construint la casa de les tres religioses africanes que esperem amb 
ànsia. Tot plegat, un conjunt d’edificis emblanquinats enmig d’un formi-
gueig de cabanes rodones amb teulat de palla cònic. Si us deixeu portar per 
la imaginació i l’exotisme, potser direu que és un bon lloc per estiuejar. Ja 
podeu venir! No us descuideu del barret; la corbata tant li fa.

No us puc pas parlar encara, amb prou coneixement de causa, de la 
gent, de la llengua, dels costums i de tantes altres coses. Deixeu-me només 
enllaminar-vos una mica. Més tard, si Déu ho vol, ja irem aprofundint-ho. 
Com us deia, vaig sortir llicenciat de Guilongu, però ben aviat el meus 
fums de coneixements lingüístics s’han esfumat. Ja m’havien previngut: 
“Allà on vas es parla una mena de dialecte”. De fet, si al cap de sis mesos 
ja començava a poder parlar del temps que fa i a comprendre una mica el 
tarannà de la parla mossi, arribant aquí “ni fava”, que diuen els pagesos. 
Es tracta d’una ètnia anomenada zaose. Bona gent. Més descurada que els 
mossis en el vestir, en la higiene i en l’organització de la casa. Més francs i 
directes; el tuteig és molt freqüent. Mendicaires d’allò més. Treballadors de 
valent al seu moment. Com dic, bona pasta esperant llevat nou. 

Passem a un altre capítol. Als vicaris sempre els toca el rebre. Solen ser 
joves, amb empenta, ho accepten gairebé tot… El primer mot va ser de 
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benvinguda, el segon ja era perquè m’encarregués de l’administració de 
la casa. No és que suposi remenar grans llibres de comptes ni fer gestions 
complicades. El més carregós és fer de “mestressa de casa”. Cada vegada 
que el cuiner em demana “diibo”, “què faig avui per menjar?”, és un malde-
cap que no es cura amb aspirines. Com que a cada repàs la taula ha d’estar 
a punt, m’haureu de donar algunes receptes culinàries per poder variar. 
Ell ja sap fer alguns menjars a l’europea, però explicar-li els nous menús 
resulta tot un poema. Sort que els clients som poc exigents. El llibre de re-
ceptes que tinc és massa tècnic; ens falten més de la meitat dels ingredients 
que demana. El pa el fa el mateix cuiner amb més o menys èxit, ja que les 
condicions no són gaire bones. El forn consisteix en una olla molt grossa 
encastada horitzontalment i revestida de terra pastada. A veure qui en dirà 
més per inventar un altre sistema millor. Tenim també un hortet; s’hi fan 
cols, tomates i altres llegums. Hi ha arbres fruiters. Això sí, cal regar matí 
i tarda protegint el que és més delicat dels rigors del sol. Com que als vol-
tants de la casa tot és roca laterítica, des de bon començament es va haver 
de transportar bona terra per fer l’hort. Per a totes les altres provisions de 
queviures haig d’anar a Kupela amb la mobileta. És lo més carregós de tot. 
L’altre company tenia un Citroën 2CV. Cadascú s’espavila com pot. En 
temps de pluges, sobretot en ple mes d’agost, el camí és infernal. Pràctica-
ment quedem isolats.

Potser que us parli una mica, també, del ministeri apostòlic. En el fons, 
és per això que hem vingut, tot i que no es pot prescindir d’aquestes tas-
ques materials. Ens hem repartit la parròquia en tres sectors. El meu es 
troba cap al sud. A més de la residència central on ens trobem els capellans, 
hi ha diverses sucursals presidides per un catequista. Tinc tres sucursals 
encarregades, a més de la feina al centre. Hi vaig el dissabte a la tarda i en 
torno el diumenge al migdia cada quinze dies. Més tard, quan l’època de 
pluges i la collita s’hagin acabat, hi passaré tres o quatre dies de tant en 
tant per visitar i posar-me en contacte amb la gent, vivint i menjant amb 
ells. Aquestes visites, amb temps per endavant, són essencials per als cristi-
ans i per a tots els animistes, que són la immensa majoria. El que més ens 
preocupa és una formació cristiana autèntica. De moment, no disposem 
més que de l’ensenyament del catecisme. Malgrat els quatre anys de cate-
cumenat, veiem que la formació és insuficient. Parlo de formació sabent 
que el que més cal és la conversió cap a Déu per mitjà de Jesucrist. Estem 
treballant en l’elaboració de xerrades catequètiques que ensenyin la doctri-
na, condueixin cap al canvi de vida i a un compromís més ferm. Els segles 
pesen molt sobre la mentalitat d’aquesta gent. Els costums, haver nascut 
i haver-ho trobat així, tenir només una tradició oral, fer les coses només 
perquè els avantpassats ho prescriuen de tal manera…, han anquilosat els 
cervells; reflexionen difícilment. D’altra banda, hi ha un desajust cridaner 
entre l’evolució tècnica importada i l’evolució de les mentalitats. Això fa 
que el nivell d’educació religiós se’n ressenti i que els nostres límits d’acció 
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siguin ben evidents. En fi, que Déu hi faci més que nosaltres. Ja ho veieu, 
no tenim pas més problemes que en altres llocs, són diferents.

Us he de deixar i queden moltes coses en el tinter com se sol dir. Us hau-
ria de parlar del treball social que estem realitzant en la mesura que podem 
i ens pertoca. És llàstima també que no us digui res del treball de la gent 
ara que és època de pluges. N’hi ha hagut alguna de torrencial que m’ha fet 
passar una nit fora de casa. Bé, deixem-ho per un altre dia. Potser n’hauré 
cansat alguns, però d’altres que em qüestionen sobre això o sobre lo altre 
hi trobaran satisfeta la seva curiositat. Ah!, espero que tots sereu prou ge-
nerosos per contestar i donar-me noves vostres. Si l’Àfrica m’ha guanyat el 
cor, no me l’ha pas desarrelat. Per acabar, us dic amb lletra majúscula, o 
bé amb cal·ligrafia gòtica si convé, que m’envieu les cartes per avió, si no 
tarden dos i tres mesos.

Bé, una abraçada per a tots. Que els fils de la vostra connexió espiritual 
amb l’Alt Volta no es rovellin. Sempre vostre en Crist missioner.
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