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Siguem sincers: la celebració del cinquantenari 
d’Agermanament, és més aviat una excusa...

Un bon dia els companys de la Mesa vam sentir la 
necessitat de fer una mirada enrere per recordar qui 
som, d’on venim, quin camí hem seguit... i ajudar-nos 
així a definir millor cap a on hem d’anar. 

La millor idea per fer-ho: celebrar el cinquantena-
ri! Deixant de banda les precisions cronològiques, la 
celebració d’aquesta efemèride ens dóna l’ocasió de 
mirar enrere, de desempolsar arxius, de reprendre 
contactes, de fer reviure amistats, d’organitzar expo-
sicions i xerrades i, sobretot, de retrobar-nos al voltant 
de les idees i de les inquietuds que ens han aplegat un 
moment o altre. 

Per a nosaltres “Agermanament” no és sols la de-
nominació d’una ONG catalana amb seu al carrer de 
la Lluna, sinó un moviment ideològic i operant, essen-
cialment evolutiu, que al llarg de mig segle, entre èxits 
i fracassos, ha donat vida a noves experiències i no-
ves institucions. En els seus inicis Agermanament 
no és cap institució sinó sols un petit moviment de 
quatre “xalats amb grans ideals”, com ho va definir en 
Sebastià Fàbregas, que porta en el seu interior una 
flama, que al llarg del anys fa sortir noves iniciatives, 
cada una amb la seva especificitat i vida pròpia.

És difícil de fixar cronològicament la data de naixe-
ment d’Agermanament, però sí que sabem quins 
són els seus orígens, com es va anar gestant i quins 
camins ha recorregut, perquè molts dels qui n’hem 
fet un tram, més o menys llarg, encara tenim la sort 
de poder-ho explicar. I perquè alguns d’aquells que 
ja ens han deixat, ens ho han deixat per escrit, com 
l’Oriol Albó en les seves nombroses cartes, o en Felip 
Planas, en les seves memòries. 

Aquest cinquantenari, fixat al 2010 de forma conven-
cional, és una invitació a aquells que han participat 
en aquesta aventura, durant uns mesos o uns anys, 
al principi o al final, treballant a Barcelona, a Xile o 
al Camerun, com a laic o com a clergue, a remou-
re la cendra de les brases dels records i a compartir 
els moments viscuts. Els anys d’”agermanament” no 
han deixat indiferent ningú. Per a alguns de nosaltres 
–més dels que sembla– han estat determinants per a 
la resta de la nostra vida, familiar o professional. Per a 
molts són vivències guardades al fons de la memòria, 
per a altres, són encara el pa de cada dia. La redacció 
de la revista ha volgut donar a tots la paraula per tal 
de compartir i de contrastar opinions i experiències. 
Moltes les trobareu en les pàgines que segueixen.

Tothom ho sap. La idea originària, que més tard va 
donar lloc a Agermanament, neix de la inquietud 
missionera d’un grup de seminaristes de Barcelona, 
que l’any 1955 creen una “Acadèmia Missional”, amb 
l’impuls entusiasta de mossèn Francesc Llopart. Petita 
llavor feta d’entusiasme, d’universalitat i de ganes de 
servir, de compartir i d’intercanviar amb altres pobles, 

que molt ràpidament es transforma en arbre que ra-
mifica, treu fulles i dóna fruits. O s’asseca al poc de 
néixer. O reviu després d’haver dormit durant uns anys. 
Resumim els fets més representatius per il·lustrar-ho:
 
1958 Marxen el primers sacerdots de Barcelona cap a 
Antofagasta. Avui dia encara n’hi treballa algun.
 
1961/1962 Primeres expedicions de sacerdots i laics 
al Camerun; els últims a treballar-hi, marxen el 1977.
 
El 1961, a Barcelona, es crea el Secretariat de Coo-
peració Interdiocesana; s’edita el primer butlletí i arreu 
s’organitzen cursets, trobades i intercanvis entre diò-
cesis, entre seminaristes i clergat, entre clergat i laics, 
que comparteixen la mateixa inquietud.
 
El 1966 es crea la CODES (Cooperativa pel Desenvolu-
pament) amb la missió inicial d’enquadrar tècnicament 
les accions de desenvolupament econòmic iniciades al 
Camerun i a Xile. Avui dia CODES és una empresa so-
cial, ubicada a Reus, dedicada a ajudar els pagesos a 
instal·lar els seus propis sistemes de rec. 
 
El 1972 neix el Centre d’Informació i Documentació 
de Barcelona (CIDOB) que actualment és un dels pri-
mers centres de documentació i d’estudis internacio-
nals d’Europa. 
 
1974 Es crea a Yaundé la CODES-CAM, destinada a 
promoure el desenvolupament econòmic al Camerun 
i a Xile, activitat que, després d’un llarg parèntesi, va 
reprendre l’any 2.000 i continua amb més dinamisme 
cada dia. 
 
1976 També a Yaundé, es crea una societat cameru-
nesa d’estudis per al desenvolupament, anomenada 
BEDI, la qual, bon any mal any, ha anat fent la viu-viu 
fins als nostres dies. El seu director és un vell amic 
camerunès, membre de la primera expedició de ca-
merunesos a Barcelona, l’any 1961.
 
1977 Neix la Lliga dels drets dels Pobles, organització 
no governamental que té com a objectius el reconei-
xement dels drets dels pobles, el foment de la cultura 
de la pau i la transformació social.
 
1996 Es reprenen les activitats de cooperació amb Xile 
i Camerun, des de Barcelona, dins el marc d’una ONG 
anomenada “Agermanament sense Fronteres”.
 
2000 Neix la darrera de la colla: l’ASAFRO-CAME-
ROUN, ONG de dret camerunès, lligada contractual-
ment a Agermanament sense Fronteres, per portar 
a terme els projectes i els programes finançats des de 
casa nostra.
 
Aquesta és, doncs, la gran família agermanada, nas-
cuts tots de la mateixa mare, nodrits amb la mateixa 
saba, sortida de les arrels d’un arbre cinquantenari, ric 
per la diversitat dels colors i dels sabors, dels fruits de 
les seves branques. 



6

ELS ORÍGENS



7

Oriol Albó i Currons

Agermanament al Camerun 
l´any 1964

El grapat de catalans que estem a Duala hem es-
tat, qui més qui menys, influenciats pel moviment 
social.

La nostra amistat amb els camerunesos voldria re-
parar el pecat de colonialisme del que som respon-
sables tots els europeus. I que, en molts aspectes, 
estem molt més a prop dels països que se’n diuen 
subdesenvolupats que no dels tècnicament avan-
çats. En aquest darrer sentit, és on la influència del 
moviment social és més gran.

Sensibilitzar-nos cap a una col·laboració que estigui 
ben bé en la línia de progrés del Tercer Món. 

Treballant per a un desenvolupament que donés 
l’autèntica independència. Sabent que tot és im-
portant i que no s’ha d’oblidar res. El moviment so-
cial ens ha convençut que la prioritat cal donar-la a 
les col·laboracions "productores de riquesa". Clar 
i català: donar més importància a una fàbrica de 
cacau que a un dispensari, a una cooperativa que a 
una escola. A fi que l’escola, el dispensari i la guar-
deria s’integrin dintre d’una comunitat independent 
pel seu treball.

Fa poc temps que estem al Camerun, però n’hem 
tingut prou i de sobres per veure això: que els sec-
tors escola i assistència, essent insuficients, estaven 
molt més enllà que el sector producció econòmica; 
aquest fet, si bé ha suprimit les grans epidèmies i 
l’analfabetisme, ha creat un clima de mendicitat i 
de gent vagarosa que només cerca un treball de 
funcionari...

(Text tret d´una carta enviada des de Duala a Barcelona l´any 1964)

ELS ORÍGENS
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Josep Maria Ballarín i Monset

L’Agermanament

Potser us en diré una que no sabeu.
 
L’Agermanament és nat a Queralt.
 
Poc us podria dir com vaig conèixer l’Oriol Albó. 
Eren uns temps en els quals, de pic o de pelada, 
ens trobàvem tots els de la mateixa veta. Uns ben 
bells dies vivíem gairebé entre runes arrapats a 
l’esperança. Sigui com sigui l’esperança dóna més 
bon humor que les realitats.
 
Ep. Perdoneu-me haver sortit de vial.
 
Deia que no sé quan vaig conèixer L’Oriol Albó. De 
cert que ens férem entendre en una sola rialleta i 
vam ser amics a totes. Qui l’hagi conegut, m’entén, 
qui l’hagi conegut l’hi haurà endevinat que li feien 
contrapunt el bon humor, la joia que li brollava pels 
porus i un darrer raconet en el fons de l’ànima que 
amagava com podia. Era un místic.
 
I ves que un dia em va comparèixer a casa. No em 
va donar explicacions. Dormia i s’estava a les golfes 
de l’església. Foren més de vuit dies passats a pa i 
aigua. Ep. Fou així mateix, a pa i aigua com els er-
mitans del desert. I estones de quietud, també com 
un pare del desert.
 
De tant en tant em venia a trobar, aviat va parlar-
me de l’Agermanament, emprava aquesta parau-
la que havia de durar.
 
Entre pa, aigua i entotsolament s’ho tenia tot ben 
rumiat. De tant en tant el veia, l’Agermanament 
anava madurant. Jo el seguímolt proper, i més 
quan s’hi van comprometre els tres de Terrassa.
 
L’Oriol canviava de tombant a cada tombant de 
la vida. Canviava però era la rialla, el bon humor i 
l’esperança de sempre. La mística no se li feia tan 
palesa, però en vivia.
 
Mestre Albó fou sempre ell, el del pa i l’aigua.
 
I no en dic més. La història de l’Agermanament la 
sabeu més que jo, l’heu viscuda.

Encara la viviu. I que Déu us ajudi.

ELS ORÍGENS
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Rafael Hinojosa i Lucena

Catalunya i Agermanament

L’Agermanament va néixer en un moment molt 
difícil de la vida catalana i espanyola. Eren els anys 
50 i 60, quan Catalunya patia la ferotge Dictadura 
del Generalísimo Franco i, d’altra banda, vivíem sot-
mesos a un nacionalcatolicisme en què els bisbes 
beneïen el Dictador i en totes les parròquies es pre-
gava cada dia per la bona salut del General.

En el cas de Catalunya, la Dictadura va ser especi-
alment dura. Es van eradicar totes les Institucions 
d’autogovern de les quals havíem gaudit durant la 
República. Tot el que procedia o estava relacionat 
amb la derrotada Generalitat va ser eliminat de for-
ma brutal. Es va prohibir l’ús de la llengua: no es 
podia parlar català en públic i no estava permès fer-
lo servir a la ràdio ni als diaris, ni en conferències, ni 
es podien publicar llibres en la nostra llengua. Les 
institucions de cultura popular, com els ateneus 
de tradició obrera, les sardanes... tot va ser supri-
mit. Les escoles van ser transformades en llocs de 
culte al règim franquista on cada dia es cantava el 
Cara al Sol, himne de la Falange. Els mestres de 
les escoles de la Generalitat van ser “purgats” de 
forma barroera i expulsats de l’ensenyament; pro-
bablement, aquest va ser un dels pitjors mals que 
ens van fer perquè va ser així com van destruir de 
“soca-rel” l’aprenentatge de la llengua, la història, 
les tradicions pròpies del nostre país, que més tard 
tant costarien de recuperar.

En aquells temps, Catalunya rebia contínues ona-
des migratòries de persones procedents de dife-
rents parts de l’Estat: Andalusia, Extremadura, Ga-
lícia, Múrcia i tants i tants altres pobles que havien 
d’abandonar la seva terra per causa de la misèria 
i la fam que patien. Quan arribaven a Catalunya, 
sobretot a Barcelona, es trobaven sense cap lloc 
on viure. Les autoritats del moment no tenien cap 
mena de política d’acollida, de manera que les fa-
mílies van anar construint barraques al voltant de la 
gran ciutat. Així és com van aparèixer grans subur-
bis com el de Somorrostro (l’actual Passeig Marí-
tim), la Perona (a la Sagrera), Casa Antunis, Jesús i 
Maria, el Carmel i tants d’altres que no cal recordar.

Per a les persones que hi vivien, la vida en un su-
burbi de barraques tenia tots els problemes que es 

puguin imaginar: no hi havia lavabos, ni aigua cor-
rent, ni electricitat, ni cap servei imprescindible per 
dur una vida normal.

Actituds de la jerarquia catòlica

Que la Jerarquia Catòlica era còmplice del règim 
franquista no era cap secret per a ningú. Tot i 
així, els capellans més joves que feien de “vicaris” 
en barris obrers i exercien de consiliaris de mo-
viments com la Joventut Obrera Catòlica (JOC), 
l’Acció Catòlica Obrera (ACO) o l’Hermandat 
Obrera d’Acció Catòlica (HOAC) cada cop eren 
més contraris al posicionament oficial de la Jerar-
quia i estaven més compromesos amb la defen-
sa de la llibertat, dels drets dels treballadors i de 
les llibertats polítiques i sindicals. També era una 
realitat que, als militants obrers, ens feien mante-
nir una certa esperança: l’esperança que valia la 
pena continuar lluitant per la democràcia des dels 
moviments d’Església.

ELS ORÍGENS
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Per fer-vos una idea de la connivència dels bisbes 
amb el règim franquista, vull recordar un testimoni 
molt significatiu. Arran d’unes vagues convocades 
a Barcelona (Macosa i Olivetti), Astúries, Vitòria i 
a alguna altra ciutat espanyola, el ministre d’Afers 
Exteriors de l’època, Fernando Maria Castiella, va 
escriure una carta a diversos bisbes espanyols on 
condemnava la participació de militants catòlics en 
aquelles vagues i preguntava als prelats si tenien 
coneixement dels fets. La resposta del Bisbe de 
Lleida va ser la següent: 

Con la atención que podrá V.E. imaginar he leído 
el escrito relativo a la actuación del Sr. Obispo de 
Vitoria en relación con los obreros. Me alegra en el 
alma el conocer que el Obispo se ha pronuncia-
do con la alteza de pensamiento que merecen los 
sagrados intereses de la Iglesia y de España y la 
conducta de nuestro amadísimo Caudillo. Si bien 
los prelados españoles hemos estado siempre al 
lado de la acción de nuestros eximios gobernantes, 
tanto durante la Guerra como después, debemos 
ahora mas que nunca reforzar nuestra compene-
tración para hacer frente a las maquinaciones infer-
nales del comunismo y de los que simpatizan con 
él. Confiamos en que Dios nuestro Señor, le apo-
yará eficazmente en la tarea de combatir cualquier 
complot urdido contra la España Católica.

La carta continua elogiant la figura de Franco i el 
seu règim. Evidentment, tant els militants obrers 
com els capellans joves ens negàvem a acceptar 
aquest tipus de comportament per part de la Jerar-
quia i, com era previsible, ens vam anar situant en 
altres camps de lluita contra el franquisme.

La societat civil reacciona contra la dictadura

Fins i tot durant la repressió, la societat civil mai 
havia deixat de lluitar contra el franquisme. Però la 
lluita per les llibertats es feia cada cop més evident 
amb la publicació de llibres en català (l’Editorial 
Nova terra va ser un exemple en aquest sentit) i la 
creació de sindicats clandestins com CCOO, arreu 
d’Espanya i a Catalunya. L’any 1962, a l’Església 
de Sant Medir es va crear l’Agrupació Democràtica 

Popular de Catalunya, vinculada al Front d’Allibe-
ració Popular que dirigien Julio Cerón i Ignasi Fer-
nández Castro. Els moviments obrers i els estudi-
ants van ser els protagonistes de l’acció contra el 
franquisme a Catalunya. El Moviment Socialista de 
Catalunya (MSC), vinculat al PSOE, participa en un 
pacte a París juntament amb l’UGT i la CNT; Joan 
Reventós participa en nom del MSC i estableix rela-
ció amb el PSUC, ERC i UDC, entre d’altres.

Aquesta també va ser l’època dels “Fets del Palau 
de la Música” (1960), quan les autoritats franquistes 
van detenir el que havia de ser el President de la 
Generalitat, Jordi Pujol.

En aquesta època, algunes persones vam dur a 
terme accions de cooperació en països que pati-
en una situació pitjor que la nostra. I també va ser 
en aquesta època que un grup d’aquestes perso-
nes va decidir crear una organització anomenada 
Agermanament que, feliçment, ara pot celebrar 
els seus 50 anys de treball fructífer en un país com 
el Camerun. Espero que mantinguin la generositat i 
la valentia que han demostrat durant tant de temps 
per continuar la seva formidable tasca.

La meva admiració per a tots ells.

ELS ORÍGENS
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Jaume Rodri i Febrer

A la Montserrat Albó

“Què s’han fet d’aquelles flors...? Fa tant de temps!”

Això cantava, la Montserrat. Això, premonitòria-
ment, cantàvem molts. I més que ho havíem de 
cantar, temps enllà, pensant en tu, estimada Mont-
serrat, que massa jove i en ple aixecament de llum 
en la tenebra, a molt mala hora, doncs, la dalla et 
va segar. I el camp de flors, per a mi i per als teus 
amics i amigues, ja mai més fou el mateix. Un forat 
en el paisatge, per sempre més.

Et recordo, desmemoriat com sóc, a peu de porta 
de la seu d’Agermanament, al carrer Diputació de 
Barcelona. A la teva taula, sempre, sempre, unes 
flors tendres i darrera d’elles el teu somriure, sovint, 
sorollós. És així i aquí on et vaig conèixer.

Jo venia de Vic. Teníem, doncs, alguns coneguts 
comuns. La teva família, situada a La Garriga, tenia 
profundes arrels a la meva ciutat. Però teníem en 
comú, també i més importants, algunes experiències 
espirituals. “Els altres”, i entre aquests “els més mal-
tractats”, foren sempre un terreny d’ocupació i pre-
ocupació comuns. Era el nostre gran tema, la nostra 
agenda. Vaig aprendre molt de tu, malgrat la meva 
extrema radicalitat que tu tan amablement encaixa-
ves. Escoltaves. Et feies la tonta (que n’eres de lles-
ta, valga’m Déu!). Et marcaves un camí i el seguies 
(d’altres no) fins a les conseqüències més doloroses. 

Et vaig veure patir, potser millor sofrir, gairebé sem-
pre pels altres, pels teus amics i amigues i saludats 
o referenciats. Agermanament fou diferent sense 
tu. Eres les dues mans entre dues ribes que s’ana-
ven separant, enfrontades. I tu, al mig. D’aquí les 
teves llàgrimes. Darreres llàgrimes, potser. Amb la 
teva absència, la separació fou un fet: ràpida, dolo-
rosa i irreversible. 

Les teves qualitats, Montserrat, eren un tot variat i 
múltiple. I sempre n’amagaves alguna més en la teva 
tossuda discreció. Escrivies (i molt bé), cantaves, 
cuinaves, organitzaves, traduïes, ensenyaves.

Catalunya, que té menys memòria que jo (que ja és 
dir), oblidarà tot el teu delit per la seva (teva, nostra) 
llibertat, per la seva (teva, nostra) cultura. No hi fa 
res perquè l’àmbit de les bones llavors és sota ter-

ra. Ara és temps de molt soroll i poc repòs. El brogit 
tapa la música. I tu, tu, eres música.

Des d’aquell Agermanament (temps de paper de 
vidre), vares mostrar, a dreta i a esquerra, una amabi-
litat sense fronteres i sense amaneraments. Espontà-
nia com la llum, sempre hi estaves disposada a treba-
llar. Els compromisos polítics (prou arriscats a l’època) 
de la casa ( Agermanament) varen posar a prova, 
molt sovint, els teus nervis i la teva tranquil·litat, sense 
que mai trontollés, però, la teva enorme fidelitat. Les 
llàgrimes, que en altres són feblesa, en tu mai varen 
ser signe de debilitat. Tot al contrari. Si el cos se’t re-
velava, el teu esperit era, sempre, el director.

Recordo el dia que, de bon matí, vàrem trobar el lo-
cal arrasat amb foc i pintura vermella pels feixistes, 
que ja ens havien amenaçat reiteradament. Quina 
impotència! Davant l’espectacle de desolació, men-
tre alguns clamàvem justícia, des de la ira, tu, davan-
tal lligat, emprenies, plorant, la recuperació de l’odre. 
A les teves mans, aquells llibres cremats tenien un 
valor renovat. En guardo alguns i avui me’ls he mirat, 
i ho he fet intentant de trobar-hi el teu tacte.

Aquells temps feien trontollar tots els fonaments. I 
això no era pas forçosament una tragèdia, no. No 
eren temps de tragèdia, però sí d’un gran trasbals. 
Eren, ras i curt, els nostres temps. Calia redefinir-
ho gairebé tot: societat, política, religió, sexualitat, 
família, Tercer Món, solidaritat. I al costat de tanta 
sacsejada, com n’eren d’esperats els teus fulls pe-
riòdics d’informació, local i general, al Camerun, a 
Xile i a Barcelona. Eren model d’esperit i model lite-
rari, una mena de bàlsam curatiu per a tanta nafra!

Ara, et vull recordar per reviure el nostre tracte i la nos-
tra amistat. Pete Seeger, sense saber-ho, quan can-
tava a “les flors perdudes”, parlava de tu, Montserrat.
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Montserrat Torramilans i Lluis

Una conversa amb en Jaume 
Borràs

Per què al Camerun?
Volíem anar a l’Àfrica i volíem un bisbe negre. A la 
zona francòfona només n’hi havia dos, un al Came-
run i l’altre a l’Alto Volta –ara Burkina Faso–. El Ca-
merun tenia una mica de costa i així va ser que vam 
escriure al bisbe de Duala per anar-hi a treballar. El 
primer que va marxar va ser l’Oriol.

Què recordes de l’arribada?
En vam marxar nou el 15 de novembre de 1962 i 
només arribar, anant cap a Bot-Makak, en passar 
per un pont sense baranes, vam caure al riu i el 
camió va quedar rodes enlaire. Va ser el bateig del 
Camerun i allà, encara ara, se’n recorden.

I de Bot-Makak?
Jo anava a trobar-me amb l’Oriol i era, d’entrada, 
un lloc difícil. Estava al cor del país maquisard i 
nosaltres hi arribàvem dos anys després que una 
guerra els portés a la independència. Vam ser molt 
ben rebuts i aviat vam començar a entendre que 
nosaltres, que havíem arribat per donar, fer i servir, 
també rebíem: vam aprendre a fer reunions –amb 
un president i un torn de paraules–, la solidaritat 
entre ells, el concepte ampli de família –com el dia 
que passejant amb un amic, aquest em va presen-
tar fins a tres pares diferents!–.

Com us comunicàveu amb Catalunya?
Ara estem acostumats a la immediatesa de les co-
municacions, però en aquell temps les notícies arri-
baven via carta i amb les gravacions que fèiem amb 
uns magnetòfons italians de la marca Geloso que 
servien per intercanviar música i explicacions. Les 
cintes feien de telèfon.

I entre vosaltres?
Ens reuníem una vegada al mes al lloc on residia 
algú de la colla i podíem estar xerrant fins ben en-
trada la nit. Una vegada la meva mare em va pre-
guntar quant temps em durava l’ampolla de conyac 
que molt de tant en tant em feien arribar. Va quedar 
parada de saber que només una mitja hora en una 
d’aquestes trobades.

Xerràvem i discutíem sobre el perquè de moltes 
coses: Déu, l’Església, la participació dels laics… 
Era l’època del Concili i nosaltres començàvem a 

cantar i dir misses en bassà, fèiem confessions col-
lectives i misses amb els protestants.

Com sorgeix el projecte de la cooperativa?
A Bot-Makak sempre s’havia fet oli de palma. Al 
gener i febrer se’n feia amb més quantitat, la gent 
arribava amb els bidonets al cap i els portava al 
mercat per vendre, però així no tornaven a disposar 
de diners fins que podien tornar a vendre oli. Vam 
començar a utilitzar uns bidons grans que hi havia a 
la missió com a dipòsits, d’aquesta manera la gent 
no havia d’esperar el dia de mercat i després pen-
sàrem que es podia vendre tot l’oli de cop a Duala i 
a un millor preu. Perquè el camió no tornés buit de 
la ciutat, hi compràvem coses i així va començar a 
funcionar la cooperativa.

I com es gestionava una parròquia i una coo-
perativa?
Després d’un primer any de rodatge vam quedar amb 
l’Oriol que ell s’encarregaria de la parròquia i jo de la 
cooperativa. Enteníem que per activar el desenvo-
lupament havíem d’ajudar la gent econòmicament, 
però nosaltres no podíem anar repartint diners. El que 
sí que podíem fer era intentar que els seus productes 
fossin més rendibles i això ho vam aconseguir. Es van 
crear dues cooperatives més, a Logbikoy i Kribi.

Com estava organitzada?
La cooperativa de Bot-Makak era molt gran, per-
què la parròquia també ho era i no podíem excloure 
a ningú. Estava dividida en set sectors, cada sec-
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tor englobava uns quants pobles i cada poble tenia 
un encarregat. Així és com ara s’organitzen més 
o menys les cooperatives actuals, les GIC –Grups 
d’Iniciativa Comuna–.

Hi havia problemes?
Tenia un mal que era el gegantisme, no podíem 
arribar a tot arreu i llavors se t’escapaven coses. 
Es va convertir en una gran empresa i jo n’era el 
gerent, i no havia estudiat mai per fer això. Havia 
d’anar improvisant per resoldre els problemes.

Per exemple?
Un dia que marxava caminant a Duala, em va parar 
el cotxe del director de l’Ajuda Americana al Came-
run, que anava a inaugurar una escola. Li vaig par-
lar de la cooperativa i em va preguntar què necessi-
tava. No ho vaig dubtar i li vaig demanar un camió. 
Així va ser com vam tenir un Mercedes de set tones 
a Bot-Makak que va causar sensació.

I els temes econòmics?
Teníem disset economats que movien molts diners 
i, és clar, els encarregats dels diners sempre eren 
persones amb necessitats. Hi havia un inspector 
que els visitava i controlava, i va ser el que va tenir 
la primera bicicleta de la zona.

També es feia una col·lecta entre tots els membres 
de cada economat, la mateixa quantitat que ells re-
collien amb aquestes quotes era la que posàvem 
nosaltres. Així hi havia un fons comú per al dia que hi 
hagués algun détournement, vol o manquant –mal-
versació, robatori o falta–. Això no va passar mai.

I altres tipus de problemes?
Teníem una caixa forta, vella i gran que pesava 
200kg i on desàvem els diners. Un dia faltaven 
10.000 francs. L’encarregat estava convençut que, 
de vegades, alguns bitllets grans que la gent li de-
manava de canviar, estaven embruixats i un cop la 
caixa estava tancada, tornaven amb el seu amo. 
“Tu ets blanc i això no ho pots entendre!” –m’havia 
dit abans de trobar l’enigma. En realitat els havia 
deixat jo a un de la colla i no ho havia apuntat.

El xofer del camió gran un dia em va tornar les claus 
i em va dir que deixava la feina. Després de fer-se 

pregar molt va explicar que l’altre xofer –el que ha-
víem acomiadat perquè no tenia gaire cura del ca-
mió i el feia malbé sovint– li havia fet una fetitxeria, 
tindria un accident i això també faria anar malament 
la cooperativa. L’Oriol ho va arreglar aviat. Es va 
posar la sotana, va beneir el camió i li va posar una 
estampeta. El xofer va deixar d’estar amoïnat per-
què el fétiche del blanc era més important!

Anaves alguna vegada a casa?
Vaig tornar de vacances l’any 66 i com que anava 
a veure a uns i altres i trobava quartos, no em dei-
xaven marxar! El dia que vaig poder tornar portava 
dos milions de pessetes a la butxaca i en arribar els 
vaig començar a tirar pels aires!

Els donatius eren...
Per exemple dels companys amb els que havia es-
tudiat peritatge mercantil. En un sopar algú va dir: 
“Aquí hi ha el Jaume, que ha vingut del Camerun, 
necessita coses i ara en parlarem!” Vaig dir que ens 
calien vint premses i van decidir fer com una soci-
etat amb accions i lletres i uns cartrons on hi deia 
premses d’oli. Cada títol valia 3.000 pessetes i així 
em vaig emportar els dos milions.

El final de la cooperativa
Jo no havia fet mai una empresa i en tenia una 
que s’anava fent gran. Demanava a Barcelona una 
mena de direcció que m’orientés per saber cap a 
on anar. Va néixer la CODES –Cooperació per al 
Desenvolupament– que va estar al Camerun i va 
estudiar les cooperatives. Però llavors van pensar 
que només n’hi havia d’haver una, la de Kribi, i que 
les altres havien de plegar. Jo vaig dir que no, que 
havia costat massa posar-la en marxa, que funcio-
nava bé, que no tenia dèficits i que podia continuar 
com ho havia fet durant sis anys.
 
I les relacions amb l’Església?
Després de set anys, cap al final, la relació amb el 
bisbe era més complicada. Ell va veure que les co-
operatives movien molts diners, però que l’Església 
no en tenia ni cinc, no en treia cap benefici. Ens ha-
via demanat per a Bot-Makak una església maca, 
una església com la d’Eséka, que estava feta amb 
totxos, tipus catedral, i nosaltres no ho fèiem.
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Com va ser el darrer any a Bot-Makak?
Estava a Catalunya l’any 68 i vaig rebre una carta 
del bisbe dient que no calia que tornés, que no 
em renovava el contracte, vaig quedar molt fotut. 
A Bot-Makak l’Oriol ja no hi era i la cooperativa la 
portaven els empleats, però jo hi volia tornar. Hi va 
haver una reunió a Barcelona i es va decidir que 
jo havia de tornar a marxar, ni que fos per recollir 
les meves coses, ja que només havia vingut de 
vacances.

I et vas fer una casa…
Sí, perquè per una banda estava despenjat del bis-
be i per l’altra, de la CODES. Era una cosa molt 
particular…

Em vaig fer una casa que va estar enllestida per 
Santa Eulàlia –la festa major d’Esparreguera–, així 
vaig guanyar una juguesca amb la colla, que no 
s’ho acabaven de creure.

Jo m’estava a casa meva i portava la cooperativa, 
continuava allà baix, però tot era més fred. Al cap 
d’un any no ho veia clar, em trobava sol i estava 
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cansat. Vaig decidir tornar. La cooperativa va conti-
nuar un cert temps, però es va anar dissolent.

I la tornada a Barcelona?
Jo vaig tornar com a capellà a la parròquia de Sant 
Josep Oriol, però pensava que tenia ganes de fer una 
altra vida. A mi m’agradava molt ser capellà i també 
treballava molt a Agermanament a Barcelona, però 
tenia ganes de casar-me, no em veia capaç de ser cè-
libe tota la vida. Després d’un any d’estar a Barcelona 
em vaig casar amb l’Angeleta, que també era d’Es-
parreguera, però ens havíem conegut al Camerun!

I l’any 1996?
Del 69 al 96 tota la colla ens anàvem veient, érem 
amics i sempre teníem el leit motiv del Camerun. 
Vam decidir fer-hi un viatge. A Bot-Makak ens van 
fer una gran recepció, tothom estava molt content –
havien passat 27 anys!–, molta gent em recordava i 
tots demanaven que tornéssim a fer la cooperativa. 
Però ara eren ells els que s’hi havien de posar, ja 
n’eren capaços, nosaltres podíem col·laborar amb 
l’organització i econòmicament. Així va ser que va 
néixer ASAFRO.
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Lluís Portabella 

Experiències d’un capellà que 
va anar al nord de Xile

A Xile vaig descobrir moltes coses. A nivell polític 
i social, en recordo quatre de fort impacte, que 
mostraven una societat respectuosa. La primera, 
la premsa sense censura; veníem de l'Espanya 
d'en Franco dels seixanta. La segona, els mítings 
polítics; vaig quedar positivament admirat assistint 
precisament a un míting del partit comunista xilè i 
veient com un nen petit s'enfilava per la cama de 
l'orador, un furibund marxista candidat a senador 
que bramava per la lluita de classes, i ni ell ni els as-
sistents s'afectaven per la intromissió d'aquell nen. 
És un país políticament madur, vaig pensar, i de fet 
la gent feia broma i respectava les diferents adscrip-
cions polítiques. El tercer impacte va ser descobrir 
la nombrosa xarxa d'associacions de tot tipus; es-
pecialment ens sobtaven les que tenien finalitats de 
millora del barri, de l'educació popular, d'adscripció 
política, cooperatives de serveis i de producció, i 
també les nombroses associacions d'inspiració cris-
tiana; entre elles moltes esglésies evangèliques... 
Cal recordar que estàvem en plena efervescència 
populista produïda pel triomf del demòcrata-cristià 
Frei. I la quarta sorpresa, per no dir-ne més, va ser 
la fortalesa de les dones en la vida familiar i cívica. 
Cal afegir també que les relacions amb les estruc-
tures eclesiàstiques eren ben diferents. La relació 
amb el bisbe, amb les religioses, amb els capellans, 
la majoria no xilens, i els mateixos laics de les par-
ròquies substituïen les relacions familiars. A més, 
entre els catalans d'Agermanament hi havia una 
gran esperit de germanor...

Sovint ens trobàvem els catalans per planificar i ori-
entar el nostre treball pastoral cercant unes priori-
tats. Fruit d'aquestes planificacions va ser la decisió 
que vam prendre entre tots els preveres catalans 
d'incorporar-nos al món laboral... No com a mitjà 
directe d'apostolat, sinó per no estar al marge de la 
gent... Constatàvem que estàvem lluny del poble. 

Un dia, tot passejant sol per la platja, vaig comen-
çar a concloure que jo no em veia treballant ni de 
mecànic, ni en una cooperativa metal·lúrgica o de 
serveis, com ja estaven fent alguns dels meus com-
panys, i vaig decidir muntar un negoci, tant feia si 
era cooperativa o empresa, de tipus miner. Era el 
que tocava allà... Seguint la idea de dos miners que 
venien per la parròquia a demanar caritat, i amb els 

diners obtinguts amb la venda d'una bona càmera 
de fotografiar i uns préstecs vam començar a ex-
treure coure d'unes mines de l'interior del desert 
proper a Antofagasta, després de solucionar tots 
els permisos administratius. Amb els primers gua-
nys i amb més préstecs, després de decidir de fer 
d’empresari, vista la poca capacitat d'estalvi dels 
miners i amb l'acord de tots ells, vaig comprar un 
segon camió bolquet més gran.

Des d'aleshores usava el camió per a tot: tant per 
anar a la universitat catòlica on feia algunes classes, 
o a una reunió de capellans, com per recollir els 
miners després d'un dia de festa i tornar-los a la 
mina. Però sobretot l'usava cada dia per pujar a 
la mina. Portava l'aigua, el menjar i, quan calia, els 
explosius, i baixava els rocs de mineral que car-
regàvem a mà i que, finalment, descarregava al 
dock de l'Empresa Nacional de Mineria, la qual ens 
pagava el coure segons la qualitat que tenia i les 
tones que portava.

A l'aeroport vaig aconseguir que ningú vingués a 
acomiadar-me, però quan ja pujava les escales de 
l'avió vaig veure un dels camions bolquets molt a 
prop de la pista amb la “caixa” aixecada com pre-
sentant armes, i allà, agafant-se de les baranes per 
no caure, hi havia: el xofer amb tres miners i quatre 
dones: la secretària de la parròquia, una dona cris-
tiana excel·lent; la velleta que amb tanta dedicació 
tenia cura de la casa; la infermera de la policlínica 
parroquial, tan boja i generosa, i ho era molt de 
generosa!; i una religiosa tan petita d'estatura com 
gran de fortalesa, vestida amb el seu hàbit blanc, 
amb la qual havíem compartit moltes activitats 
pastorals. Tots ells enfilats a la “caixa” brandaven 
braços i mocadors. Inesborrable imatge. Asserenat 
dins l'avió i veient-los encara, em recordava dels 
pares, germans i amics quan, al port de Barcelona, 
igualment amb emoció, encara que més contingu-
da, feia nou anys m'acomiadaven també amb els 
braços amunt.
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Ignasi Pujades

Xile: de l’amor cristià a l’amor 
humà

Va ser una transició molt suau. Com la d’un arbre 
quan es fa gran. Diria que l’harmonia del procés va 
venir de la bellesa i atracció dels escenaris que vaig 
viure, i són aquests escenaris els que em van anar 
configurant. El de l’amor “cristià”: la família, el Col-
lell, el seminari. 

A casa vam rebre virtuts i concepcions molt 
sòlides sobre el cristianisme, tant per part del meu 
pare com de la meva mare. La mort prematura 
de la mare, en un incendi de la casa i en un acte 
de d’amor de cara als sis fills (voler apagar el foc), 
va deixar una marca d’amor inesborrable, tan viva 
avui com fa seixanta-un anys, quan jo en tenia 
onze. Això va fer que el meu pare decidís que “els 
tres petits” continuéssim el batxillerat a l’internat 
del Collell, al bell mig de la Garrotxa, en un indret 
muntanyós ple de natura. 

Allà, els capellans eren diocesans i, per tant, “de mis-
sa i olla”. El cristianisme que ens ensenyaven era més 
de fets que de paraules. La seva bonhomia encaixava 
perfectament amb les paraules que ens predicaven, 
encara que moltes fossin “carques”, però sobretot 
amb la bonhomia del meu pare, que els tenia una 
vertadera veneració. Això creava una gran continuïtat 
entre els dos ambients: el familiar i l’escolar. 

Tanmateix, el fet que més em va marcar durant els 
quatre anys que vaig estar al Collell (dels meus tre-
tze als setze anys) va ser la lectura d’una “concor-
dança” dels Evangelis, l’única que corria aleshores: 
la del Foment de Pietat. Va ser una lectura amaga-
da, mentre la resta resava el rosari a l’església, cosa 
que a mi m’avorria sobiranament. La reconversió 
dels quatre evangelis en una sola història m’oferia 
una figura de Jesús terriblement rica i atractiva. I 
suposo que va ser aleshores que em va néixer “la 
vocació sacerdotal”. Tant és així, que ja ni tan sols 
vaig fer l’examen d’estat i vaig entrar directament al 
seminari de Barcelona que estava a deu carrers de 
casa meva i, per tant, també quedava dins l’àmbit 
de la vida familiar. 

Allà m’ho vaig passar molt bé: pels companys i per 
alguns professors. Érem un curs de trenta joves, 
la meitat dels quals veníem del batxillerat i no del 
seminari menor, fet que insuflava un aire nou, obert 

al vent del món. De fet, vam impulsar dos podero-
sos moviments cap a l’Àfrica, al Camerun, i cap a 
Xile, a Antofagasta i Valparaíso. I encara vam pro-
moure unes trobades que mai no s’havien fet: aple-
gar al cim del Tibidabo tota la fauna de seminaristes 
d’ordes religioses i del clergat diocesà, i començar 
a fer xerrades d’intercanvi i d’aproximació. 

Com deia, jo al seminari m’ho vaig passar molt bé 
i vaig ser molt feliç. Sobretot per dos professors en 
particular: el de metafísica, mossèn Briva, i el de 
sagrada escriptura, el Dr. Gomà. Tots dos em van 
deixar una empremta molt profunda, segurament 
provocada per la meva doble tendència innata vers 
el pensament i l’escriptura. Si ara em dedico a la 
literatura crec que és perquè el Dr. Gomà ens va 
ensenyar a llegir molt i molt bé un llibre que per a 
ells, i per a nosaltres en aquella època, era el Llibre 
per excel·lència. 

Acabat aquest període harmoniós i tranquil format 
per la família, l’internat, el seminari i, naturalment, 
una visió claríssima de l’Evangeli i de l’amor cristià, 
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va venir el gran terrabastall: l’anada a Xile als vint-i-
cinc anys, l’abril de 1963. 

Allà l’escenari va canviar radicalment: es preparava 
a governar el demòcrata-cristià Eduardo Frei, amb 
la seva “revolució en llibertat”. Ens vam posar a 
viure en una caseta, primer de fang i després de 
fusta, de 3 per 6 metres (o potser una mica més) a 
la barriada obrera de Forestal Alto, a Vinya del Mar. 
El contacte directe amb la gent em va descobrir 
un món nou: el món de la pobresa i alhora el de la 
bondat i la humanitat. 

Frei va fer una tasca immensa per organitzar les 
barriades de Xile: va canviar les casetes de fang 
per casetes de fusta i va organitzar la gent en as-
sociacions de veïns (a Forestal em sembla que n’hi 
havia vint-i-dues). I, a més, per darrera d’aquests 
canvis socials externs hi havia un gran moviment 
de país, de redreçament col·lectiu, de conquesta 
del futur. Alguns bisbes també hi van col·laborar. 
Recordo que van fer una pastoral amb un títol enl-
luernador: “Xile, voluntat de ser”. Totes aquestes 
vivències m’anaven introduint des de l’amor cristià 
a l’amor humà, i, a més, sense massa traumes: els 
canvis eren promoguts per la democràcia cristiana 
i, per tant, des d’uns principis cristians clarament 
enunciats (que eren precisament els meus). 

El “drama” va arribar més tard, quan la democrà-
cia cristiana va perdre les eleccions de 1970 i es 
va imposar la Unitat Popular de Salvador Allende, 
un “marxista-leninista” d’aquells ferotges i infernals. 
Ara el programa era “la via xilena cap el socialisme”, 
és a dir, no per mitjà de la violència o la dicta-
dura, sinó per la via estrictament i rigorosament 
democràtica. D’acord amb l’educació rebuda, per 
a mi el marxisme era “intrínsecament pervers”: per 
ateu i per dictador. Tanmateix, poc a poc vaig anar 
veient que els perills de què m’havien advertit no 
lligaven gens amb la realitat. Em vaig adonar que 
allò que predicava Allende era absolutament raon-
able, a més de necessari i urgent, i també que els 
meus veïns “comunistes” no es menjaven els nens, 
sinó que eren persones tan normals i corrents com 
la resta. 

Ideològicament vaig haver de fer molta més feina: 
em va ajudar molt la lectura de Teilhard de Char-
din, amb el seu materialisme espiritualitzat i el seu 
evolucionisme cap el Punt Omega: “Le phénomène 
humain”, “Le milieu divin!”. D’altra banda, amb els 
companys xilens i catalans vam crear uns diàlegs 
cristiano-marxistes que servien per confrontar les 
idees i aclarir-les. Finalment, vam crear el moviment 
Cristians pel Socialisme, perquè quedés clar que es 
podia ser molt bon cristià i alhora molt bon trebal-
lador pel socialisme d’Allende. Aquest moviment va 
produir un fort impacte i, uns anys més tard, també 
el vam fundar a Catalunya. 

Per tant, l’inicial i permanent amor cristià que co-
vava dins meu va anar expandint-se progressiva-
ment en amor humà, sobretot gràcies a la plena im-
mersió en el gran projecte xilè en dues etapes: “la 
revolución en libertad” i “la via chilena hacia el so-
cialimo”: Un projecte que consistia en fer sortir un 
poble savi i poeta (Gabriela Mistral, Pablo Neruda!) 
del seu subdesenvolupament històric i caminar vers 
una millora substancial i equitativa. 

Dos escenaris tan diferents i tan complementaris 
alhora: l’escenari familiar, escolar i seminarístic, i 
el que havia aparegut sobtadament a Xile. Gràcies 
als dos escenaris on vaig viure, vaig poder passar 
amb tota naturalitat de l’amor cristià a l’amor humà. 
Però, sobretot i encara més, perquè no són dos 
amors diferents, sinó un sol i un únic amor. 

Diversos són els homes i diverses les parles, i 
han convingut molts noms a un sol amor.
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Jordi Mas

Agermanament entre 
Barcelona-Duala 
i Duala-Tokombére

L'Oriol Albó, en Lluís Mallart i en Jordi Mas som els 
tres barcelonins que vam iniciar l'Agermanament 
Barcelona-Duala als anys 60. El bisbe de Duala, 
Thomas Mongo, ens va rebre amb els braços ob-
erts. Els tres barcelonins arribats a Duala passàrem 
quinze dies d'adaptació en terres cameruneses, a 
la ciutat de Kribi, i després, d'una manera molt dia-
logant, ens va proposar a cada un de nosaltres dife-
rents llocs de treball: l'Oriol va anar a Bot-Makak, a 
la tribu de Bassà–Mengua, que ja havia començat 
a estudiar durant la seva estada al seminari d’Otélé; 
en Lluís Mallart va anar a Kribi, al costat dels Batan-
gas, Etons i Evuzoks; i jo, en Jordi Mas, vaig anar 
a Edéa, al centre de la diòcesi, amb els Bassàs i 
Bassos units amb els Mpos, originaris de Ngog-Li-
tuba. L’estratègia del bisbe Mongo era que l’equip 
barceloní conegués diferents punts de la diòcesi i 
que la diòcesi, sobretot el clergat africà, conegués 
els nouvinguts barcelonins. Aquest repartiment per 
tota la diòcesi ho facilitava.

Des del començament tots tres vam tenir interès 
a trobar-nos regularment un cop al mes per fer 
un intercanvi d'impressions i conèixer els llocs de 
residència dels altres. Els companys de grup que 
cada un de nosaltres tenia eren tots camerunesos. 
L'equip d’Edéa era el més nombrós. Per raons di-
verses jo vaig tenir problemes d'adaptació i con-
vivència amb el meu grup (pels sistemes de treball) 
fins al punt que vaig proposar al bisbe Thomas 
Mongo de tornar a Barcelona. Aquesta proposició 
no va ser del gust de Thomas, i em va proposar 
d’anar al nord Camerun, a Tokombére, per substi-
tuir el capellà camerunès Simón Mpeke, que anava 
a Europa a fer un any de reciclatge. Dos anys abans 
Duala s'havia agermanat amb la parròquia del nord 
Camerun, Tokombéré i s'havia compromès a aju-
dar-la amb personal i mitjans. Amb el mateix cotxe 
que Simón va baixar del nord al sud per agafar l'avió 
cap a França, vaig deixar Duala per anar a parar a 
Tokombére durant el seu any i mig d’absència. Un 
petit equip de camerunesos de Duala havien co-
mençat l'agermanament de Duala amb Tokombéré 
fent-hi petites estades. La conclusió era sempre la 
mateixa: el nord i el sud del Camerun són totalment 
diferents i molta gent originària del sud troba difícil 
l’adaptació i la feina al nord.

L'ambient de Tokombéré era molt diferent del 
de Duala, que tenia una església cristiana quasi 
centenària. Tokombéré era una minúscula comu-
nitat naixent. Només hi havia un cristià originari 
de la regió, tota la resta era pagana i majoritària-
ment musulmana. L’absència de cristians allà va 
fer donar una gran importància a les accions de 
desenvolupament i sobretot a la situació ambien-
tal, social i política de la regió. La seva situació 
geogràfica a l'extrem del país, tancada de tot con-
tacte eficaç amb els elements administratius i amb 
els organismes de desenvolupament, feia que les 
poblacions de la regió visquessin en una situació 
d'extrema pobresa, sense l’existència d'escoles, 
dispensaris, carreteres, mercats i organismes 
de desenvolupament. Davant d'aquesta situació 
l'església va donar una gran importància i immedi-
atesa a les quatre accions prioritàries de desenvo-
lupament: ensenyament (escola), salut (dispensa-
ri), cultura i promoció de la dona (tallers de costura 
i guarderia), i agricultura.

A part d’aquest treball social i de promoció hu-
mana que va iniciar-se des dels primers dies de 
la meva arribada allà, també es va fer un seriós 
estudi d’antropologia i etnologia dels habitants 
de la regió, que vivien en una situació ancestral. 
Un estudi comparatiu entre la cultura estrangera 
colonialista sobre temes vitals com el naixement, 
la mort, la celebració del matrimoni, les relacions 
familiars, el repartiment i la propietat de les terres, 
els sistemes alimentaris i mètodes d'educació 
tradicional, van ser molt útils de cara a establir un 
diàleg profund en ordre de l’evangelització i el de-
senvolupament social.

L'estudi de les llengües va servir per establir el dià-
leg de col·laboració i treball entre els pagans i els 
musulmans, que havien viscut sempre en situació 
de conflicte, enfrontats en guerres contínues.

Els musulmans, per raó de conquesta, es consid-
eraven els amos i dominadors del territori i con-
sideraven els altres (els pagans) els seus enemics  
i esclaus, i els menyspreaven i feien viure en una 
situació d'inferioritat. L'administració civil era total-
ment musulmana, i, per tant, tots els serveis públics 
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estaven en mans i centres musulmans (escoles, 
dispensaris, mercats, carreteres, serveis de comu-
nicació, pous, etc.), tot estava localitzat a favor de 
les tribus musulmanes.

A partir de la independència del país, I’any 1960, va 
néixer una consciència de democràcia i d'igualtat 
de drets entre totes les tribus del país. Conquesta 
i avenços d'igualtat que van fer-se amb lluita i dis-
putes, fortes al començament, però que de mica en 
mica es van alleugerint. Avui, mig segle després, la 
relació entre musulmans, pagans i cristians és molt 
més fluida i de col·laboració del que era abans. Avui 
gairebé la totalitat dels mestres d'escoles privades 
catòliques i els treballadors d'organismes de de-
senvolupament de la missió catòlica estan formats 
per gent cristiana i musulmana, i la població musul-
mana veu amb bons ulls tota la feina que es realitza 
a la diòcesi.

Mentre treballava al nord del Camerun, la resta de 
persones de l’Agermanament de Barcelona con-
tinuaven fent feina positiva al sud del Camerun i 
només hi havia un contacte d'informació entre el 
treball que es feia a Duala i Tokombéré.

Sens dubte que la realitat existent entre el nord i el 
sud del Camerun era totalment diferent. L'ambient 
i els costums entre el nord i el sud eren totalment 
diferents: selva - desert; pluges - sequera, con-
tacte amb Europa, port i aeroport al sud - allun-
yament dels centres de comunicació al nord; les 
ONG treballant al sud - absència d’ONG al nord; 
alimentació suficient i accessible al sud - fams regu-
lars al nord per causes climàtiques; escolarització 
avançada al sud - escolarització molt endarrerida 
al nord; presència de membres al govern origina-
ris del sud - absència d’aquests per manca de for-
mació procedents del nord. Tot això feia que a la 
pràctica, l'ambient de treball fos diferent.

La meva estada al nord del Camerun, inicialment 
programada per la suplència d’un any del capellà 
Simón, que havia anat a Europa, va continuar tot 
i la seva tornada, i així vam començar una segona 
etapa de treball en equip que ha durat, fins i tot 
després de la mort de Simón, fins ara. 
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Lluís Mallart

Memòries

Àfrica. El dia 27 de juliol de l’any 1961, en Jordi Mas i 
jo agafem el vaixell cap al Camerun. En aquella èpo-
ca en què la gent de casa nostra viatjava poc, aquella 
anada a l’Àfrica era un petit esdeveniment, almenys 
per a un sector de la societat de casa nostra. 

Les idees de servei, de compartir, de rebre (i no 
tan sols de donar) donaven forma als nostres bons 
desitjos. Però el nostre ideari anava més enllà. Co-
mençàvem a descobrir el colonialisme, el problema 
del racisme, de la relació entre blancs i negres, i no 
gràcies als mitjans de comunicació de l’època –que 
rarament tractaven aquests temes– sinó gràcies a 
les revistes que rebíem de l’estranger, sobretot de 
França. És així que pensàvem en una relació d’igual 
a igual entre la diòcesi de Duala i la de Barcelona, 
la idea que una diòcesi missionera no volia dir que 
Barcelona, per exemple, obtingués un territori dins 
d’una diòcesi africana per enviar-hi els seus sacer-
dots-missioners. En aquest sentit el nostre projecte 
anava més enllà de la diòcesi missionera concebu-
da pels bascos. Volíem posar-nos a la disposició 
de les joves diòcesis africanes. Ens dèiem que no 
anàvem a l’Àfrica per dirigir. 

Fins i tot el terme de “missioner” començava a fer-
nos nosa. 

L’acomiadament va ser sonat. Els viatgers del 
“General Mangin” ens miraven pensant que veien 
una escena típicament espanyola. El bisbe Mo-
drego, uns cinquanta capellans, la majoria joves, 
tots amb sotana negra, fins i tot en Jordi Mas i 
jo, acompanyats dels nostres familiars i amics. 
Abraçades, benedicció episcopal –genolls en ter-
ra– cançó dels adéus, fotografies, imatges per a la 
posteritat, la nostra petita posteritat. La presència 
de tots aquells companys capellans era important 
per anar fent aquell agermanament, per difondre’n 
les idees, per fer descobrir l’Àfrica i tenir-la més a 
la vora. 

Era el 14 d’agost de l’any 1961. El Camerun aca-
bava d’accedir a la independència. Es respirava un 
ambient de molta esperança, encara que moltes 
ferides estaven encara obertes, sobretot entre els 
bassà i els bamileké. Han passat més de 50 anys 
des de l’assassinat de Ruben Um Nyobe, el qual, 
sense cap dubte, va ser el pare de la independèn-
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cia del Camerun, i aquelles ferides encara no estan 
cicatritzades. (...) El país bassà estava molt negui-
tós amb la mort d’aquell gran líder. Um Nyobe era 
bassà. Va ser assassinat a Boumnyébel, on naixia 
una carretera que anava fins a Bot-Makak, on seria 
destinat l’Oriol Albó més tard, i seguia fins a Log-
bikoy, on obriria un dispensari el primer equip de 
laiques de Barcelona.

En arribar a Duala, el bisbe Thomas Mongo ens va 
rebre amb molta solemnitat. Amb l’Oriol Albó ens 
acompanyà a Edéa, que fou el destí d’en Jordi 

Mas, i després de passar-hi uns dies, m’acompa-
nyà a la petita ciutat de Kribi, tocant a l’Atlàntic, lloc 
que seria el meu destí. 

Començava el meu arrelament a l’Àfrica real.

Una de les primeres impressions va ser la des-
coberta d’aquella església camerunesa a la qual 
nosaltres volíem servir. Era l’església que havien 
heretat dels missioners; una església amb tots 
els tics d’una església colonial. Més encara: una 
església que, nosaltres almenys, consideràvem 
retrògrada i que feia dels sagraments (batejar, 
confessar, casar...) una prioritat; una prioritat ja 
que cada sagrament tenia un preu i aquells cristi-
ans que el volien rebre havien de pagar el famós 
“denier de culte”. “Pas de denier de culte, pas 
de sagraments” era la gran divisa d’ordre pasto-
ral... Ho vaig explicar en el meu llibre Okupes a 
l’Àfrica. Ho explicava ja en el meu primer llibre Un 
poble africà: etnologia i pastoral. Aquelles visites 
a tots els pobles de la contrada de Kribi tenien un 
vessant dolorós, molt dolorós. Tenia la sensació 
d’haver-me convertit en el cobrador d’impostos 
(el denier de culte) de l’Església. Exigir a la gent 
de pagar el denier de culte o impost anual (i els 
seus retards) si volien rebre un sagrament i el meu 
desig d’establir una relació no crematística amb 
la gent, es repel·lien. No fer-ho era donar lliçons 
altra vegada al clergat africà que dirigia aquella 
jove església i tenia el denier de culte com a únic 
mitjà per viure. 

Durant aquest temps, d’altra banda, em vaig de-
dicar molt a escriure cartes i breus articles que 
l’Agermanament ciclostilava i difonia. Els meus 
escrits estaven amarats d’aquelles idees que he es-
mentat més amunt: la descoberta dels problemes 
del tercer món, la mística de la creació, l’església 
colonial, el desencís envers l’església africana, que 
no feia res més que reproduir els esquemes here-
tats de l’època colonial i aquells altres d’una esglé-
sia tradicionalista ...

El mes de juny de l’any 1962 arribava al port de Bar-
celona acompanyat d’altres camerunesos, el nen 
Joan Menguna, un fang del poble de Bandewuri de 
la Missió de Kribi, convidat pel poble d’Esparregue-
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ra, per passar-hi uns mesos [...] En Joan Menguna 
formava part d’una mena d’expedició que el nos-
tre incipient Agermanament va organitzar. L’Ori-
ol acabava de ser ordenat sacerdot al Camerun. 
Va dir la seva primera missa a Ngog-Lituba a Log-
bikoy, al cim de la muntanya sagrada dels bassà. 
(...) L’Oriol, doncs, tornava a Barcelona i ho va fer 
acompanyat del bisbe Mongo, dos capellans, dues 
monges, quatre laics joves i el nen Joan Menguna. 

Volíem escenificar aquella idea de que la nostra re-
lació amb l’Àfrica no podia limitar-se a un ajut, a un 
donar, sinó que calia construir-la a partir d’un bes-
canvi, d’un donar i d’un rebre. Volíem que aquell 
grup d’africans fos una representació viva de la jove 
església de Duala. Es van fer molts actes de benvin-
guda, conferències, trobades, convivències... una 
mica per tot arreu, a Barcelona i a fora. Els diaris 
en parlaren. [avui també en parlen, parlen d’aquells 
altres africans que arriben amb “pateres”...] 

Retalls que fan referència a l’Agermanament trets d’una 
sèrie d’escrits que Lluís Mallart, un dels iniciadors 
d’aquest moviment, ens ha comunicat i que ell anomena 
Memòries pels íntims i amics, no per a ser publicats sinó, 
com diu ell mateix, “per anar conservant la poca memò-
ria que em(ens) queda”.
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Assumpta Mas
Montserrat Jutglar
M. Cinta Compta

Per què vam anar al Camerun 
i què hi vam anar a fer?

L'Oriol Albó, després d'haver passat un temps al 
Camerun, vingué de vacances parlant de la seva 
experiència i d'una vivència en terres africanes i 
amb la seva gent. Aquesta idea es va anar exposant 
a diferents grups de casa nostra. Va agradar molt: 
calia anar a ajudar els germans africans d'una for-
ma diferent. No com a missioners, sinó, senzilla-
ment, a conviure i treballar amb ells i per a ells. Era 
un model innovador i fort. No sabíem ben bé amb 
què ens trobaríem ni com ho podríem fer.

Aquí a Barcelona ens vam començar a trobar un 
grup de joves de diferents procedències, més o 
menys amb un mateix tarannà, veient clar i accep-
tant d'anar a passar una temporada amb els ca-
merunesos, oferint-los la nostra amistat i el nostre 
servei, en tot allò que poguéssim ajudar-los. 

Era l'any del concili Vaticà II. Eren temps de canvis. 
Va passar per Barcelona el bisbe de Duala, Mon-
senyor Thomas Mongo, i va ser a través de la seva 
diòcesi que obtinguérem el permís de residència. 
Ens va demanar d'anar a reobrir els dispensaris que 
estaven als terrenys de la missió catòlica. Era una 
manera d'entrar al país, que feia dos anys que era 
independent.

No era exactament el que volíem però sí l'única ma-
nera de fer-ho de forma legal en aquell moment. 
D'altra banda, al cap d'un temps de ser allà, amb 
l'arribada d'altres companys, vam aconseguir l'ob-
jectiu de viure, ja fos en ciutats o poblats, fora dels 
territoris de les missions catòliques.

Finalment, el 15 de novembre de 1962, després 
d'uns mesos de fer trobades i preparatius, un grup 
de set laics i laiques i dos capellans vam embarcar 
vers Fernando Poo i d'allà, en avió, vam anar fins al 
Camerun.

D'aquest grup de nou persones, una parella, aca-
bats de casar, s'instal·laren en un poblat allunyat, 
dins la selva i sense mitjans de transport. S'havia de 
començar a construir l'església i les escoles annexes 
a la missió. Ell, amb els seus coneixements, podria 
ajudar-los tot estudiant la manera de solidificar les 
seves vivendes amb els pocs recursos de què dis-
posaven. Ella ajudava les dones en les tasques de la 
llar; un parell de xicots van començar a fer poterie, 

un estany per criar peixos...; els dos capellans van 
anar a les seves missions; i nosaltres, les tres noies, 
vam fer-nos càrrec d'un dispensari que havia estat 
regit per unes monges franceses i que havien aban-
donat en el període de la independència del Came-
run, ja que estava situat en territori de maquis. Ens 
van rebre amb total afecte i acolliment. Moltes per-
sones, vingudes de molt lluny i fent moltes hores de 
camí, ens donaren la benvinguda amb tot l'entusias-
me. Ens va emocionar molt i és un record que ens 
perdurarà per sempre més. La missió estava situada 
entre la selva i la sabana, era molt bonic. Podem dir 
que nosaltres vam rebre més que ells. Ens vam en-
riquir de la seva senzillesa, de la seva estima, del sa-
ber viure amb poca cosa, de la seva generositat, ja 
que donaven el poc que tenien, de l'acceptació dels 
contratemps, del saber gaudir dels bons moments, 
del viure intensament la natura...

Malgrat alguns moments durs, difícils, i de patir 
moltes mancances, vam decidir estar-hi una bona 
temporada, i fins i tot alguns s'hi van quedar for-
ça anys. En general, ens ho vam passar força bé. 
Érem joves i les dificultats s'aguanten amb valentia.

De tant en tant fèiem trobades i xerrades entre ca-
pellans i laics-laiques. Alguns punts de reflexió im-
portants sobre els fets i xocs viscuts i sobre la con-
vivència amb la gent del país eren que els blancs o 
occidentals continuaven explotant els camerunesos, 
i l'església també. Feia pudor d'esclavisme, de mas-
clisme. Començaren a créixer les idees de fer coope-
ratives, formació de la dona... Fruit d'aquesta convi-
vència va néixer una amistat molt especial, profunda 
i sincera. Algú va dir que ens havíem emborratxat de 
llibertat. Res més lluny. L'amistat es va anar forjant 
al voltant de converses, reflexions, meditacions, car-
tes... Anàvem madurant, anàvem aprenent... 

Aquí a Barcelona, al món sencer, per sort, la soci-
etat també anava progressant. Vam passar dificul-
tats i vam tirar endavant; i ara, malgrat les dificul-
tats, també anem avançant de mica en mica.
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Felip Planas i Molins 

Anada al Camerun

El Nadal de 1962 a Barcelona va tenir lloc la gran 
nevada...

Pocs dies després va iniciar-se la meva expedició 
particular cap a Duala. Com que en aquell temps 
Rio Muni i Fernando Poo formaven una província 
espanyola, anar en vaixell fins a Santa Isabel, resul-
tava molt econòmic.... Vaig intentar veure si podia 
fer el viatge encara més barat, presentant-me com 
a capellà del viatge, però imposaven la condició 
d’anar i tornar i ho vaig deixar córrer.

En arribar a Santa Isabel, vaig passar algunes hores 
a la Catedral. Em va començar a cridar l’atenció el 
fet que una de les penitències que s’imposaven als 
fidels consistís en anar a treballar gratis a la planta-
ció de la missió.....

No vaig passar gaires hores a Santa Isabel amb els 
cordimarians. Aviat vaig anar cap a l’aeroport i vaig 
agafar un avionet que amb una mitja horeta em va 
portar a Duala.... En Victorià Cunill i en Kim Jover, 
vells coneguts deixebles de Burgos (ja feia mesos 
que eren seminaristes de la Diòcesi de Duala ), em 
van venir a rebre. Va resultar fins i tot divertit. En 
baixar l’escalinata i arribar a terra, vestit com anava 
jo amb la sotana blanca, em vaig inclinar i besar la 
terra, comèdia que hom ha vist fer moltes vegades 
al Papa, quan arriba a un país nou.
 
A Duala em vaig passar alguns dies entre els mis-
sioners espiritencs que dirigien directament la ca-
tedral i indirectament totes les altres missions de la 
diòcesi. El bisbe era negre, es deia Thomas Mongo, 
però havia de sotmetre’s a les decisions i maneres 
de fer d’aquella comunitat evangelitzadora. 
 
Les dificultats amb l’església local 

En Mallart em va iniciar en no poques coses i em 
va explicar les dificultats de tracte que tenia amb el 
seu rector. Era vicari de l’abbée Mindyangadou. El 
cap d’un parell de dies de las meva estada, el rec-
tor va enviar el Lluís en “tournée” i jo em vaig quedar 
amb ell i el seu “boy”. S’anomenava “boy” a una 
mena de servidor de la missió o de qualsevol altra 
agrupació humana, per exemple una família benes-

tant. Recordo que en Mallart va fer una divertida 
filosofia sobre el “neoclericalisme” . 

Hi havia normes molt estrictes i divertides; per 
exemple, si els cristians no han reparat la capella, 
la caseta del missioner o el “petit racó”, com s’ano-
menava dignament l’indret on hom alleugera el cos 
de substàncies líquides i sòlides pudents, el rector 
ens deia “sigues dur i no et paris a confessar-los ni 
dir-los la missa. Així una altra vegada ho faran millor 
això de rebre el poble, al representant de Déu”.

Acabada una llarga excursió pels territoris on hi ha-
via catalans coneguts o acabats de conèixer, vaig 
tornar cap al sud i vaig instal·lar-me a Bipindi com a 
vicari del rector Gervais Tonyé.... 

Bipindi era una parròquia força variada des del punt 
de les tribus: hi havia els ngumba, els ewondo, els 
bulus, els fang i els bassà. També hi havia alguns 
grups pigmeus vivint a la selva. En total devien ser 
unes 7.000 persones, la meitat aproximadament de 
les quals eren oficialment catòliques, uns 500 ca-
tecúmenes, 2.000 i escaig pertanyien a alguna es-
glésia protestant i la resta eren pagans... L’església 
parroquial estava dedicada a Sant Joan Baptista i, 
per dir coses aproximades, l’extensió de la parrò-
quia devia ser d’uns 2.000 quilòmetres quadrats. 

En Gervais Tonyé, el rector, era del grup bassà, cosa 
que li podia provocar alguns problemes a una parrò-
quia tan diversa com Bipindi. Jo vaig notar que al país 
evouzok (subgrup dels ewondo), quan era temps de 
“tournée”, més aviat m’hi feia anar a mi. I això que 
era un indret de gran interès apostòlic, ja que era 
una comarca rica, dintre del que cap. La veritat era 
que deurien haver-hi raons en altres temps i aquells 
cristians evuzók eren com una mica condemnats, 
perquè no volien contribuir gaire a la construcció de 
l’església de Bipindi; més aviat volien la seva pròpia 
missió. Al cap de poc temps aquest sector es va 
separar i es convertí en parròquia independent, i va 
ser anomenat rector en Lluís Mallart.
 
A mossèn Tonyé també li agradava saber que jo 
era el vicari. En alguna ocasió ho va demostrar no 
permetent-me fer alguna cosa que m’hauria vingut 
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de gust. Però això formava part, segurament, del 
complex de negritud en relació a l’home blanc. Una 
conversa entre ell i jo ho pot aclarir. Un dia vam 
encetar el tema de la necessitat d’africanització de 
l’Església. Si per exemple, jo deia:

“Trobo que la missa gregoriana, cantada solemne-
ment en llatí, hauria de repensar-se en el context 
africà “, em contestava ràpidament:

“ Deus dir-ho perquè creus que els africans no po-
dem fer-ho tan bé com vosaltres”.

“No diguis rucades! Ho dic perquè això del llatí a la 
litúrgia em sembla una cosa fora de lloc, no sola-
ment a l’Àfrica sinó a Europa i tot. No veus que fa la 
cosa inintel·ligible?“

“Precisament això és el que cal. El sentit religió au-
tèntic implica aquesta part de misteri i a l’Àfrica en-
cara més”. Total que jo perdia des del primer com-
bat. Un altre capvespre, la conversa girava sobre 
la conveniència o inconveniència del celibat, donat 
que les cristianitats noves potser tenien unes ma-
neres de ser i de pensar no ajustades precisament 
al dret canònic”.

“Ho dius, perquè penses que els sacerdots africans 
no som capaços de mantenir el celibat com vosal-
tres els blancs”

“De cap manera! Ho dic, perquè no estic segur que 
sigui una cosa tan bona ni per a uns ni per als al-
tres. I si parlo dels africans, és perquè començo a 
conèixer els que heu tingut la sort o la desgràcia 
d’haver estat formats al seminari durant dotze anys, 
igual que nosaltres, des que els pares tridentins van 
inventar això dels seminaris, sense que hi hagués 
hagut cap bantu per emetre una opinió”.

I tant era que parléssim de la forma dels temples, 
com de la solfa, de la llengua, del celibat, dels es-
tipendis de les misses, del diner de culte i la con-
veniència de negar els sagraments, no exclòs el 
de l’extrema unció, en cas d’estar en deute amb 
l’església com dels dogmes més incomprensibles i 
pintorescos. Sempre havia d’acabar perdent jo, si 
més no en el sentit que mai no vaig voler imposar 
les meves idees.

De les Memòries inacabades…

(En Felip va morir el 2 d’octubre de 1998 als 67 anys)
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Marta Sellarés
Mercè Tena
Tonia Cortadellas

I en el camp de la salut, què?

Ens hem reunit la Marta Sellarés, la Mercè Tena i 
la Tònia Cortadellas per fer memòria de com vam 
viure la nostra participació als projectes que es van 
dur a terme en el camp sanitari en el marc d’Ager-
manament i de Medicus Mundi al Camerun. 

La Tònia, que estava fent la carrera de Medecina, 
buscava el camí per marxar a l’Àfrica quan acabés 
els estudis. Es va creuar amb l’Oriol que, com qui 
no diu res, li va dir: <Tu hauries de venir al Camerun 
amb l’Agermanament>. En aquells moments, la 
Montse Jutglar estava a punt de marxar, constituint 
el primer grup de noies que anava a treballar a Log-
bikoy en el camp sanitari. La Tònia la coneixia molt 
bé ja que eren del mateix Agrupament. La Montse 
la va invitar a anar-hi a passar uns mesos després 
dels exàmens per tal de veure com vivien i treballa-
ven allà. Aquestes dues invitacions van ajuntar-se 
amb un altre fet: el pare de la Tònia acabava de 
crear, amb alguns altres companys metges, Medi-
cus Mundi. De moment eren els tràfecs de fer els 
estatuts, de buscar els socis, etc., i quan ella li va 
parlar d’anar al Camerun durant les vacances, ell 
va respondre que serien ell i la mare qui hi anirien 
per tal de veure el que ella necessitava aprendre 
bé abans de marxar. I així ho varen fer: era l’any 
1964 que els seus pares van anar a Logbikoy per 
conèixer els problemes sanitaris i per fer el que po-
dien amb els pocs mitjans disponibles. En tornar, 
molt engrescats i commoguts per les mancances 
constatades i pel treball dut a terme allà per l’Ager-
manament, varen indicar-li i facilitar-li la formació 
convenient, sobretot pràctica, per tal de poder ser 
allà una ajuda eficaç. El juny de 1966 la Tònia va 
arribar al Camerun.

Després de visitar els diferents llocs on hi havia 
equips d’Agermanament, va decidir, juntament 
amb Medicus Mundi, que seria a Ngovayang on es 
podria iniciar l’hospital amb el recolzament tècnic 
i financer d’aquesta institució. Allà, també, Ager-
manament ja havia iniciat una tasca sanitària re-
obrint un dispensari i feia un any que la Ramona 
Armengol, infermera amb una gran experiència, hi 
estava treballant junt amb l’Eulàlia Pou, que portava 
a terme amb les dones una acció de contacte i d’in-
tercanvi de coneixements molt enriquidora.

Durant un any es van fer obres per adaptar els edi-
ficis a les necessitats de les tasques hospitalàries 
que es volien portar a terme i es van seleccionar 
nois i noies dels pobles del voltant per tal que anes-
sin aprenent a treballar en els diferents serveis de 
l’hospital. També es fa afegir a l’equip la Ma Rosa 
Piquer, farmacèutica que va encarregar-se de tot el 
que representava la gestió de la farmàcia, una gran 
ajuda.

El fet de ser veïns de Nsola, on hi havia un equip 
d’Agermanament treballant també en el camp sa-
nitari (la Nora Pérez n’era la infermera), feia que de 
tant en tant anéssim a passar-hi uns dies per tal 
de donar un cop de mà i per aprofitar els conei-
xements que en Lluís Mallart anava adquirint en el 
camp de la medecina tradicional. Aquest intercanvi 
va continuar mentre vam treballar a Ngovayang. 

En començar el 1968 era evident que la feina ha-
via augmentat molt i que es necessitava ampliar 
l’equip. Va ser aleshores que es van incorporar a 
Ngovayang la Pepa Selma i la Mercè (infermeres), i 
la Marta (auxiliar de puericultura), enviades per Me-
dicus Mundi; i que van marxar la Ramona i l’Eulàlia. 
La Mercè, que coneixia la Tònia des de feia alguns 
anys, s’havia preparat per anar a treballar a Ngo-
vayang i la Marta, que també volia anar a treballar 
en un país del Sud, havia contactat amb l’Agerma-
nament i havia treballat amb la Montserrat Albó un 
temps abans de marxar.

A aquest equip sanitari permanent s’hi anaven in-
corporant episòdicament metges de Medicus Mun-
di per donar un cop de mà puntual en el camp de 
les seves especialitats. 

Quina tasca vam desenvolupar a Ngovayang? Ini-
cialment i principalment una tasca curativa. Tant en 
el dispensari, com a quiròfan i a les sales de l’hospi-
tal teníem cura de les malalties agudes o cròniques 
que patien les persones de la zona d’influència de 
l’hospital, que cada vegada era més àmplia. Sobre-
tot malalties infeccioses i parasitàries.

També s’atenien els parts de les dones que volien 
tenir els fills a l’hospital i ben aviat es van crear inter-
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vencions per tal de facilitar el seguiment de l’emba-
ràs, diagnosticar situacions de risc i també per anar 
seguint el creixement del nadó i la recuperació de la 
mare (activitats que allà es coneixien com a Protecció 
Materna i Infantil –PMI-). Cal dir que, en aquest camp, 
els problemes més importants els vam trobar en la 
malnutrició infantil que es produïa quan la mare deixa-
va d’alletar el fill seguint unes normes tradicionals que 
interferien en el desenvolupament dels petits.

Continuàrem la tasca de formació dels nois i no-
ies que ens ajudaven a l’hospital. Gradualment, van 
anar assumint més responsabilitats i volem esmen-
tar que molts d’ells van anar estudiant a l’Escola 
d’Infermeria i han estat molt bons professionals.

Durant aquells anys, vam anar prenent consciència 
de la importància de la prevenció i del canvi d’ac-
tituds necessari perquè les famílies anessin millo-
rant la salut i no quedessin tan vulnerables a les 
malalties. Crèiem que es podien millorar, sobretot, 
les condicions d’higiene familiar. El fet de comptar, 
finalment (1969), amb un segon metge permanent, 
en Fernando Asuero, ens va permetre poder fer un 
treball més descentralitzat iniciant un contacte més 
regular amb les famílies i fer un estudi de l’estat de 
salut de tot un poble (Ngovayang II) i de les condici-

ons de vida dels homes, dones i nens d’aquella lo-
calitat. Vam fer un estudi de les condicions de vida 
d’un poble i de l’estat de salut de cada un dels seus 
habitants: homes, dones i nens. Quan vam comen-
tar-ne els resultats amb les famílies, varen ser més 
conscients dels lligams entre les seves maneres 
de fer i la malaltia, i van estar més ben disposats 
a millorar les fonts on anaven a buscar l’aigua per 
beure... Un embrió d’acció comunitària, que amb 
la participació d’estudiants de l’IPD de Duala es va 
començar a portar a terme en alguns llocs.

L’any 1970 va ser un any de canvis radicals: va 
marxar la Pepa; en Fernando ens comunicà que 
no es quedaria més temps a Ngovayang i Medicus 
Mundi ens va dir que no podria enviar un altre met-
ge; la Mercè, la Marta i la Tònia, que també acaba-
ven el contracte, comunicaren a Medicus Mundi i a 
l’Agermanament que decidien no renovar-lo. La 
Maria Rosa també se n’anava... A finals d’agost en-
cara no havia arribat ningú de Medicus Mundi per 
continuar el que s’havia iniciat. Preparàrem la mar-
xa i l’hospital va romandre tancat uns mesos fins 
que la Matilde Banyeres, primer, i després la Maria 
Lluïsa Oliver i la Ramona Armengol continuaren la 
tasca iniciada. Medicus Mundi Catalunya va anar 
enviant personal sanitari fins l’any 1993 i després 
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l’hospital va continuar, fins avui, amb el recolza-
ment de Medicus Mundi Extremadura.

Per nosaltres, el moment de marxar deixant l’hos-
pital tancat va ser el més dur que vàrem viure en 
aquell indret. Totes tres havíem complert amb el 
contracte que teníem amb les institucions; sentint 
que era l’hora de continuar la nostra ruta en un al-
tre lloc, havíem avisat feia temps, però en marxar 
sense saber quan arribaria l’equip que ens havia 
de substituir, no podíem preveure quan de temps 
la gent d’allà es quedaria sense atenció sanitària i el 
personal camerunès, sense feina.

Quin balanç fem de la nostra experiència al Came-
run?
La Mercè ho resumeix dient que:
-Li va permetre de realitzar-se amb les condicions 
que més anhelava: fer un treball que li agradava, 
vivint a l’aire lliure i en un lloc bonic, gaudint d’una 
convivència amb tots els d’Agermanament molt en-
riquidora i l’anar coneixent i estimant la gent que 
vivia allà. Les amistats fetes allà encara perduren.
-L’evidència que es pot “ben viure” sense a penes 
res material, cosa difícil de mantenir quan un torna 
i es troba immers en la societat consumidora en 
què vivim.

Balanç molt positiu que esborra moments difícils 
tant a la feina com en la convivència del dia a dia 
de tot l’equip.

La Marta indica que aquells anys passats al Ca-
merun l’han ajudat a saber sospesar els diferents 
punts de vista sobre les coses i els esdeveniments, 
que li van permetre de conèixer-se millor ella ma-
teixa assumint reptes quotidians insospitats i viure 
una obertura a altres maneres de pensar, a altres 
creences, a diferents maneres d’expressar-se i, tot 
plegat, en una bona convivència. També va apren-
dre a escoltar els altres. Va tornar amb la convicció 
que per treballar eficaçment no era suficient estar 
motivat sinó que calia també una formació sòlida 
i va estudiar per ser infermera, professió que ha 
exercit fins a la seva recent jubilació.

La Tònia afegeix que el primer que va aprendre allà 
va ser a respectar les altres maneres de fer, a valo-

rar i agrair tot el que aquelles dones, homes i nens 
van compartir amb ella (casa, cuina, coneixements, 
història, danses, filosofia de la vida, creences...). Va 
constatar com encarnaven l’acolliment de l’altre, 
per diferents que fóssim, vivien l’alegria de viure i 
l’art de la improvisació... Però recorda també el pes 
de la responsabilitat que tenia en tant que respon-
sable de l’hospital i que a vegades no es permetia 
gaudir del moment present amb tota la intensitat 
que oferia... També va ser en aquelles terres que va 
conèixer en Tomeu, el company de ruta des d’ales-
hores. Al mateix temps l’experiència feta al Came-
run va reorientar la seva manera de treballar des 
d’aleshores en el marc de la salut comunitària, po-
sant l’accent en l’educació per la salut, treball que 
va dur a terme durant més de vint anys en diferents 
països de l’Àfrica de l’Oest.

Per totes tres va ser una experiència professional i 
humana de molta riquesa i profunditat i agraïm a la 
vida l’ocasió que ens va donar de fer-la i de realit-
zar-la amb l’Agermanament. 
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Neus Brussosa

Anada al Camerun

El 20 de gener de l’any 1965 vaig marxar cap al Ca-
merun. La meva vida va fer un tomb de 180 graus. 
Al cap de 42 anys encara em pregunto com vaig 
arribar a prendre una decisió així, que canviaria tant 
la meva vida. De fet, encara no he trobat la respos-
ta. És com si dins meu hi hagués hagut una altra 
persona que em va impulsar a fer aquest canvi. 

Les diferents etapes de la vida són com les anelles 
d’una cadena. Una cosa porta a l’altra. Primer va ser 
l’escoltisme. Gràcies a una noia guia de Barcelona 
que havia vingut alguna vegada a Olot vaig desco-
brir que era possible anar a l’Àfrica. Ella havia marxat 
feia un o dos anys, però jo no sabia com ni per què. 
Quan va tornar per primera vegada, va venir a Olot 
a veure’ns. En la trobada que es va fer, jo vaig fer-li 
moltes preguntes per saber què havia fet allà, com 
era aquella regió i com era la gent que hi vivia.

De totes les persones que ens vam reunir aquell dia, 
vaig ser l’única que es va sentir captivada per tot 
el que va explicar . Li vaig telefonar més endavant 
per dir-li que estava interessada i ens vam posar en 
contacte per trobar-nos. Em va presentar a altres 
persones d’un grup que es deia l’Agermanament. 

El principal problema va ser dir-ho a la família. Sabia 
que els donaria un disgust molt fort ja que no en te-
nien ni idea. Crec que la mare no m’ho va perdonar 
mai. Encara recordo com si fos avui el dia del meu 
comiat, i encara veig la cara del pare i de la Isabel 
al moll mentre el vaixell anava desapareixent. Per 
acabar-ho d’arreglar, va caure una tempesta sor-
prenent, ja que era el mes de gener. Començava 
una etapa que m’ha marcat per sempre.

La primera impressió i el primer bany amb els afri-
cans és indescriptible. Vius una situació tan diferent 
que és com si fossis una altra persona, que es mira 
el que passa de lluny. És un xoc tan fort que molta 
gent no el supera. De cop i volta estava envoltada 
per tants africans, quan gairebé mai n’havia vist cap 
si no era de lluny, i encara. Els sorolls.. Una llengua 
tan diferent.

Quan hi penso no puc creure que m’adaptés tan 
fàcilment a aquella situació tan nova per a mi. Deu 

haver-hi persones que viuen els canvis sense que 
representin un trauma i d’altres que no poden su-
perar-ho. No es pot saber de quina mena ets fins 
que t’hi trobes. 

I no es poden trobar paraules per descriure el tracte 
amb els africans. La seva alegria i simplicitat, el seu 
sentit de l’acolliment. Si tenien un ou te’l donaven. 
O un grapat de cacauets, o uns plàtans... i això era 
en els pobles on vivíem. Potser la gent de ciutat, els 
que anomenàvem évolués, eren diferents.

Un aspecte important va ser la relació entre nosal-
tres. La convivència no sempre era fàcil i el grup 
ho era tot. Treballàvem junts, vivíem junts i estàvem 
molt lluny de casa. Hi va haver de tot: enamora-
ments, traïcions, enveges i bones amistats. N’hi 
hauria per escriure una novel·la, encara que només 
ens interessaria a nosaltres. Cadascú recorda el 
que va viure i, amb els anys, potser ho confonem 
tot una mica. 

El caliu que hi havia entre nosaltres ens va ajudar 
molt a superar les dificultats. Sense telèfon ni cor-
reu, tenir una visita era una festa. Ja sentíem el mo-
tor d’un cotxe d’un tros lluny i, com que n’hi havia 
tan pocs, quasi segur que seria algú de la colla que 
portaria noticies, pa i menjar fresc.

De tant en tant es feien reunions del grup. A vegades 
calia fer 300 km. per arribar-hi i el desplaçament era 
d’allò més difícil . Estàvem hores a la carretera. So-
vint calia treure un tronc d’un arbre que havia caigut 
al mig del camí, a vegades un tros de fusta s’havia 
desplaçat en un pont. També solia passar que el 
cotxe es quedava encallat en un forat fet per les 
roderes dels enormes camions que duien els troncs 
d’arbre cap al port. Solíem arribar al lloc coberts de 
pols vermella, o bé plens de fang del mateix color. 
Amb mal als ossos, ja que els Land Rovers no eren 
massa còmodes. Sort que érem joves i teníem sa-
lut. Ara ens costaria més de suportar .

I va arribar un moment en què es va plantejar la 
tornada. Volíem construir un nou dispensari i, quan 
vam demanar els permisos a la capital, ens van cre-
ar tants problemes que no vam poder continuar al 
mateix lloc.
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D’altra banda, el grup havia contactat amb organis-
mes francesos per obtenir beques i anar a París per 
estudiar els problemes del desenvolupament. Vaig 
anar fins a la capital francesa, i amb mi també van 
venir la Josefina i el Kim, el Damià Vidal i el Lluís.

Això va ser el juliol del 68: just després d’aquell cè-
lebre maig Francés, amb totes les revoltes que va 
haver-hi i que nosaltres seguíem per la ràdio i no 
enteníem de cap manera. Més tard en vam sentir 
a parlar tant i n’hem llegit tantes coses que, final-
ment, ho vam entendre tot.

Es difícil resumir una experiència així en unes quan-
tes pàgines. Però va ser una experiència tan im-
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portant que sempre l’ he tinguda molt present i 
sempre m’ha costat descriure-la i parlar-ne. Van 
passar moltes coses que són complicades d’expli-
car i potser més val així: que només quedin en la 
memòria de cada un i desapareguin amb nosaltres. 
De moment els primers han sigut el Damià, l’Oriol, 
el Víctor, el Felip, el Turigues, la Roseta, l’Elio, la 
Pepa, la Ramona, l’Angeleta i últimament, en Teo-
dor Vergés...
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Joan Padrisa

Experiències d’en 
Joan Padrisa i Villà, 
mecànic al Camerun
(setembre de 1967 - març de 1970)

El viatge el vaig fer amb el “Domine” de la Transme-
diterránea; de nit fèiem camí i de dia ens aturàvem 
als ports, per carregar o descarregar. Vint-i-dos 
dies de vaixell per arribar a Santa Isabel, la capital 
de l’illa de Fernando Poo. En Fermí m’acull. Amb un 
DC-3 d’Iberia faig el salt a Duala, la segona ciutat 
del Camerun.

En sortir de l’avió, una gran bafarada de calor i 
olors-pudors tropicals. En Tomeu va acollir-me a la 
parròquia de New Bell, on ell treballava de vicari; el 
rector era camerunès . Tot era nou per a mi, tant 
el francès com la parla dels camerunesos, però jo 
seguia navegant... Vaig fer el recorregut fins a Kri-
bi amb “ocasions” (taxis que van recollint gent pel 
camí), on ja m’esperaven per reparar… no recordo 
el què. Aquest viatge va ser èpic per a mi. Pluges, 
carreteres amb grans sots a l’asfalt, relliscades per 
les pistes de terra (millor dit, de fang), travessar amb 
piragua el riu Nyong (tres vegades l’Ebre) amb al-
tres persones que tenien més por que jo. Tot un dia 
per fer 200 quilòmetres només menjant plàtans…

Durant la meva estada, vaig viatjar quasi sempre 
amb els “cars” (autobusos petits) o “ocasions” (un 
mitjà de transport compartit i sense horaris ), o tam-
bé amb els vehicles de les cooperatives, carregat 
amb una motxilla i una caixa d’eines força gran. 
Sempre amunt i avall reparant tota mena de vehi-
cles, des de camions fins a furgonetes i tractors, 
sense gaire temps per avorrir-me.

Només arribar al país, de seguida em vaig adonar 
que jo era dels que ho tenim gairebé tot... Però 
també vaig constatar que, amb la meva feina de 
mecànic, els podia ajudar. Vaig aprendre més del 
que vaig donar i continuo pensant que els des 
d’Occident hem malmès, destruït i destarotat les 
seves cultures.

Amb tot, veig que la cooperació pot ser una bona 
solució per reparar els disbarats del colonialisme, 
retornant a aquest pobles l’orgull de ser qui són i 
fent que el tracte sigui entre iguals, com a persones 
que compartim un mateix planeta.

Aquestes són, a grans trets i resumint molt, les ex-
periències d’un mecànic que no veia per què havia 
d’anar a treballar a l’Àfrica... i va acabar quedant-
s’hi tres anys.
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Miquel Porta i Magda Millàs

Lligats a una liana

En Miquel anava saltant per les lianes dels arbres 
de Logbikoy i es va trobar amb la Magda. Va caure 
de la liana i mai més hi ha tornat a pujar.

La Magda i en Miquel segueixen junts com si es-
tiguessin lligats a una liana i d’aquesta lligada ja 
n’han sortit filles i nétes.

Això és degut a que, en un temps, vam anar a l’Àfri-
ca gràcies a una associació que es deia l’Agerma-
nament, la qual va donar lloc a la posterior Codes. 
D’això, ja fa 35 anys.

La missió de la Codes era continuar els projectes co-
mençats per l’Agermanament. Els nostres centres 
d’acció van ser: Kribi (Leo, Agustí i Àngels, Fernan-
do, Andreu) i Logbicoy (Miquel, Magda i Carmen) i, 
tot i que l’Oriol sempre deia: “ quan vagis a l’Àfrica, 
no facis res durant dos anys, cap projecte, només 
parla amb la gent, visita a les dones a les cuines, 
pren el vi de palma, observa i, passat aquest temps, 
ja estaràs capacitat per fer alguna cosa”... Sàvies 
paraules però, com a bons deixebles, poc cas li vam 
fer i ens vam passar dos anys saltant per les lianes… 
Poca cooperació, però moltes vivències…

L’any 75 els dirigents de la Codes van donar per 
acabada la seva cooperació amb el Camerun però 
nosaltres, (en Miquel i la Magda) després de dos 
anys, començàvem a entendre com s’havia de col-
laborar amb l’Àfrica i ens vam negar a tornar a Bar-
celona. Junt amb l’Oriol, la Pepa i el Leo i sota el 

nom de CODES-CAM vam iniciar un projecte molt 
engrescador patrocinat pel govern del Camerun 
i finançat per la FAO amb el nom de: “Operation 
Obala Mbnandjok “. Ndjoré va ser el poble pioner 
d’aquesta iniciativa. 

La supervisió de la FAO va ser positiva i malgrat 
vagin començar a arribar els recursos econòmics 
necessaris per continuar el projecte, els fons esta-
ven controlats pel Govern camerunès i a l’any 77 
ens vam veure obligats a tornar a Barcelona.

… però la liana ens ha seguit lligant a l’Àfrica. Hi vam 
viure quatre anys, 2 viatges turístics amb en Da-
mià (un altre que també era de l’Agermanament) 
i un compromís més fort a partir de 1996 en què, 
juntament amb l’Oriol, vam ser el pal de paller per 
ressuscitar Agermanament i, més tard, a partir del 
2000, vam refundar la Codes-Cam. Seguim anant 
al Camerun cada any i continuem donant suport a 
la gent de Ndjoré amb els que, un dia ja llunyà vam 
crear el poblat pioner de Ndjoré II (van començar 25 
i ara en són 1.500)

...i, any rera any, hem anat aprenent a comunicar-
nos millor amb els camerunesos, a destriar el gra 
de la palla, els bonics discursos de la realitat del dia 
a dia, els entrebancs de la burocràcia, de la cor-
rupció generalitzada... En fi, cada vegada coneixem 
més la realitat africana, els africans ens coneixen 
millor i et dónes compte que ja comencem a ca-
minar junts... sent conscients que no és gens fàcil. 
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Josep Maria Escofet

Reflexió amb motiu del 50è 
aniversari d’AGERMANAMENT

Enguany celebrem que el 1960 un grup de perso-
nes de la Diòcesi de Barcelona, capellans i laics, 
van crear Agermanament, el Secretariat de Co-
operació Interdiocesà. Es tractava d’una iniciativa 
molt important i innovadora que tenia com a ob-
jectiu endegar un esperit de germanor, solidaritat 
i cooperació des de Barcelona i tot Catalunya cap 
a algunes diòcesis de l’Àfrica i Amèrica Llatina. 
Aquestes persones van donar els primers passos 
per dur a terme tasques de col·laboració religiosa, 
humana i social i fer realitat projectes que millores-
sin el desenvolupament cultural, econòmic i social 
dels habitants d’algunes zones de països com el 
Camerun, Xile i Equador.

En aquella època i al nostre país, aquest impor-
tant gest de solidaritat va suposar el començament 
d’una nova manera d’entendre les relacions entre 
la nostra societat i els diferents pobles de l’anome-
nat “Tercer Món”. És a dir, es tractava d’iniciar una 
nova etapa de respecte i germanor amb totes les 
persones d’aquests països, de comprendre les se-
ves creences, la seva cultura, costums i tradicions i 
també de preservar el seu entorn natural.

L’any 1960, a Catalunya es van produir altres es-
deveniments molt significatius a nivell social, com la 
creació de l’Associació d’Amics de la Unesco, l’inici 
del moviment de la Nova Cançó i la publicació de 
l’obre poètica “La pell de brau” de Salvador Espriu. 
Pel que fa a la resta del món, l’any 1960 es coneix 
com “L’any de l’Àfrica” ja que, després de lluitar 
durant molts anys, 17 països d’aquest continent 
van aconseguir la seva independència dels països 
europeus colonitzadors.

Des del meu punt de vista, els esdeveniments 
d’aquella època, l’anomenada “Dècada Prodigio-
sa”, van significar un revulsiu cultural, social, polític 
i intel·lectual molt important per a moltes persones 
de l’àmbit eclesial però també per a moltes de la 
societat civil. Sobretot, tenint en compte la situació 
d’obscurantisme i d’anòmia social, política i cultural 
que es va viure i patir durant la dictadura franquista 
i el nacionalcatolicisme imposat.

Durant aquella dècada dels 60, jo anava cercant 
àmbits de llibertat clandestinament i m’anava vin-

culant a diferents sectors socials i polítics on es res-
piraven noves inquietuds religioses, intel·lectuals, 
polítiques i culturals. Per a mi, el fet i la sort de des-
cobrir Agermanament i de conèixer les persones 
que en formaven part em va produir un impacte 
molt intens. Des de llavors, vaig decidir col·laborar-
hi dedicant-hi el meu temps lliure i les meves limita-
des possibilitats, però també posant-hi tot el meu 
entusiasme i la meva il·lusió quan pensava que ha-
via trobat un camí de coneixement, de creixement 
personal i comunitari molt valuós.

Al principi de la meva col·laboració, vaig participar 
en algunes reunions a la llibreria “Hogar del Libro” 
dels germans Fàbregas, situada al carrer Bergara. 
Posteriorment, la seu d’Agermanament es va ubi-
car al carrer Cometa, des d’on la Montserrat Albó 
mantenia els vincles i coordinava les relacions amb 
les persones pioneres que van anar a treballar a 
l’Equador, Xile i el Camerun.

Amb la confiança i l’estímul de la Montserrat Albó i 
d’en Josep Ribera quan va tornar de Xile, vaig conti-
nuar la meva col·laboració al pis del carrer Cometa i, 
com a responsable de l’àrea de sensibilització, vaig 
dedicar-me professionalment a potenciar la difusió 
de les activitats d’Agermanament. Allà vaig co-
mençar a exercir la meva professió en l’àmbit de la 
Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques, acti-
vitat que he realitzat després en diferents empreses i 
institucions fins que em vaig jubilar l’any 2009. 

Tot i els recursos limitats, vam donar un impuls molt 
important a la revista d’Agermanament gràcies a 
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la generositat i complicitat de moltes persones, que 
ens anaven coneixent mitjançant les activitats de 
sensibilització. La revista va esdevenir una publi-
cació de gran interès i vam dur a terme un gran 
nombre de reunions informatives, a fi d’explicar les 
activitats que Agermanament realitzava a Xile i el 
Camerun. Ens reuníem en escoles, esglésies, insti-
tucions i domicilis particulars, on s’ajuntaven amics 
i veïns solidaris que volien conèixer aquesta innova-
dora iniciativa de cooperació per tal de donar su-
port als nostres projectes.

Vam muntar una exposició fotogràfica per mostrar 
els projectes i activitats que realitzàvem a l’Àfrica i a 
Amèrica del Sud, una mostra que s’anava instal·lant 
a diferents llocs del país on hi havia persones que ens 
ho demanaven. Es va realitzar una pel·lícula titulada 
“Homes del Tercer Món”, filmada per Andreu Sitjà, 
que va guanyar el 1er premi de Documentals sobre el 
Tercer Món a París. També vam editar un prospecte 
informatiu amb el lema “Som germans o no?”, creat 
i dissenyat amb la col·laboració de Marçal Moliné, i 
que enguany ha rebut el Premi Nacional de Publicitat 
i Comunicació i que es va il·lustrar amb una excel·lent 
fotografia del nostre amic Francesc Guitart.

Amb l’Oriol Albó i en Josep Roca, vam preparar uns 
dossiers per explicar l’activitat desenvolupada per 
Agermanament fins l’any 1970, incloent-hi diver-
sos projectes que volíem dur a terme en el futur. Lla-
vors vam fer un recorregut per Europa per presen-
tar aquests dossiers a diferents institucions socials i 
centres de Cooperació per al Desenvolupament, sol-
licitant la seva col·laboració per finançar els projectes. 
Amb en Jaume Rodri, vam visitar l’àrea de Comunica-
ció del Consell Mundial de les Esglésies a Ginebra, on 
vam conèixer noves idees per difondre les activitats 
solidàries i vam tenir diverses reunions molt interes-
sants amb el prestigiós pedagog Paulo Freire. A més, 
vam lliurar a l’ambaixador de la Xina a Ginebra la re-
vista que Agermanament havia dedicat al seu país. 

Moltes vegades, les persones vinculades a parrò-
quies o associacions donaven un suport especí-
fic als membres del seu entorn que havien anat de 
cooperants a l’Àfrica o a Amèrica Llatina. Des de la 
parròquia de La Miraculosa de Barcelona, vaig tenir 
l’oportunitat de col·laborar activament en la creació 

del projecte “PromoNord”, destinat a ajudar el nostre 
estimat Jordi Mas a realitzar la seva tasca solidària 
i de cooperació al nord del Camerun. També vam 
impulsar i fomentar les relacions acadèmiques entre 
catedràtics de la Universidad Católica de Chile i de la 
Universitat de Barcelona, per fer intercanvis de pro-
fessors en diversos cursos d’una i altra universitat.

Amb en Josep Roca vam muntar la Cooperativa per 
al Desenvolupament-CODES i amb en Jaume Rodri 
vam crear el CIDOB-TM, el Centre de Documenta-
ció sobre el Tercer Món, institució que en Josep Ri-
bera ha dirigit amb gran encert durant molts anys i 
que gràcies a la gerència de Francesca Munt ha es-
devingut un centre universitari especialitzat de gran 
prestigi internacional. Així mateix, des d’Agerma-
nament vam impulsar la creació de la “Lliga dels 
Drets dels Pobles” i el 1977 vaig poder participar 
en el congrés internacional que es va organitzar a 
Barcelona i que, malgrat que va havia estat prohibit 
per la autoridad competente, es va dur a terme de 
manera clandestina amb gran èxit. 

Per acabar, puc dir que el pas per Agermanament va 
ser molt enriquidor per a mi; primer com a col·laborador 
i després com a professional a temps complet fins l’any 
1972. Vull mostrar la meva gratitud per l’admirable tas-
ca duta a terme per totes les persones que han anat a 
treballar com a cooperants a Xile, al Camerun o a altres 
indrets del món. Gràcies a elles vaig tenir l’oportunitat 
de desenvolupar, des de Barcelona, l’ofici d’explicar, 
difondre i comunicar la tasca d’Agermanament a la 
nostra societat. Transmetre l’esperit de servei, la soli-
daritat i el respecte que tots els membres d’Agerma-
nament mostren envers les persones dels països del 
Tercer Món, de les quals hem après tant.

Vull manifestar la meva estima a totes les persones, 
amics i amigues que he tingut la sort de conèixer 
durant i després de la meva activitat a Agermana-
ment. I desitjo expressar-los el meu agraïment més 
sincer per la seva amistat i per la col·laboració que 
em van donar durant els anys que vaig tenir la sort 
de treballar amb ells a Agermanament.

Moltes felicitats a tothom per celebrar el 50è ani-
versari d’aquesta iniciativa, que tant ens ha enriquit 
a totes les persones que hi hem participat. Adéu.
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Carme Braulio Pina 
Camil Padró Blanch

Dos anys com a delegats al 
Camerun

Entre els anys 1965 i 1966, en Camil estava en con-
tacte amb en Sebastià Fàbregas de l’Hogar del Li-
bro, El Sebastià li proporcionava alguna feina com-
plementària per fer a casa; generalment, es tractava 
de mecanografiar textos originals manuscrits per a 
la seva editorial. Allà, treballant en un altre despatx, 
va retrobar-se amb el seu antic amic Pep Ribera, 
que havia tornat de Xile l’any 1966. Vam quedar per 
veure’ns a casa per recordar vells temps. En Pep 
tenia la família a Sabadell i sovint, a causa de nom-
broses reunions nocturnes, no podia tornar a casa 
seva, així que li vam deixar la clau de casa nostra 
perquè vingués a dormir quan ho necessités. 

Un dia, en Pep Ribera va proposar a en Camil que 
portés des de casa la comptabilitat del Secretariat 
de Cooperació Interdiocesana, de la qual en Pep 
havia estat nomenat secretari-director. I així va co-
mençar el nostre voluntariat. En Pep portava a casa 
els “ganxos” de comptabilitat, o bé els anàvem a 
buscar al carrer Cometa per passar-los amb el sis-
tema Dimacal i tornar-los al comptable, que ens 
sembla recordar que era en Joan Planas (E.P.D. ja 
que fa poc ens va deixar), germà d’en Felip.

Un bon dia de l’any 1968 en Pep Ribera ens va dir 
que, juntament amb la Montserrat Albó i en Josep 
Roca, ens volien proposar d’anar al Camerun per 
un parell d’anys. La Carme portaria la “casa de pas” 
que els cooperants al Camerun havien decidit llogar 
a la Cité S.I.C. (Société Immobilière du Cameroun), 
mentre que en Camil s’encarregaria de la corres-
pondència amb Barcelona i substituiria la Roser 
Casanovas al capdavant de Munvi, una delegació 
d’Iberia a Duala. Com que els vols d’Iberia a Eu-
ropa només arribaven fins a Santa Isabel (Guinea 
Equatorial), Munvi s’encarregava d’administrar els 
trasllats fins a Duala en bimotor, i la gestió d’aques-
ta oficina havia estat cedida a l’Agermanament.

Estàvem molt arrelats a la vida social, religiosa i 
política del barri i a la Carme, filla única, li costava 
deixar els seus pares. Tot i així, després de pensar-
nos-ho molt, vam acceptar. El 1968, va deixar la 
seva feina i va començar a treballar a Agermana-
ment, que aleshores estava al carrer Diputació.

En Camil va continuar amb el seu treball fins poc 
abans de marxar. Mentrestant, la direcció d’Ager-
manament i Codes i en Josep M. Tubau van en-

carregar que ens fessin un examen psicotècnic. 
El vam fer i es veu que ens van considerar aptes 
per anar al Camerun. Vam assistir a força reunions 
i trobades per conèixer gent que havia tornat del 
Camerun. I també vam anar a Can Barata, vora de 
Terrassa, per conèixer la persona que, segons ens 
van dir, finançava el nostre viatge.

Finalment, l’hora de partir va arribar el 17 de març 
de 1969, amb un comiat multitudinari a l’Estació 
de França de familiars i amics, acompanyats de la 
Dorothée i en Guillaume que tornaven al Camerun 
després de la seva estada aquí. Vam agafar el tren 
fins a Cadis, on vam embarcar al “Ciudad de Pam-
plona”. Amb parada prèvia a “Las Palmas”, el vai-
xell ens va dur a Santa Isabel (Guinea Equatorial), 
on vam arribar en ple estat de xoc provocat pel cop 
d’estat de Macias. Després de dormir al vaixell du-
rant dos dies, vam embarcar amb el bimotor fins a 
Duala, on ens esperaven en Victorià Cunill i la Mont-
serrat Jutglar. Una vegada arribats a la nostra nova 
casa i en viatges posteriors, vam anar coneixent la 
resta dels grups d’Agermanament, CODES i Me-
dicus Mundi que estaven allà.

Els primers dies vam viure a casa d’en Martin Eketi i 
la Lourdes Teixidó perquè la “casa de pas” encara no 
estava preparada, ni per viure-hi ni per la finalitat amb 
què va ser concebuda. La “casa de pas” tenia diver-
ses funcions: acollir les persones dels grups esmen-
tats quan venien a Duala i, si calia, acompanyar-los a 
fer gestions o a buscar provisions de menjar, material 
i medicaments; allotjar i acompanyar per la ciutat met-
ges i analistes, que anaven als llocs del seu treball o 
en tornaven; i també rebre els directius d’Agerma-
nament i de CODES que ens venien a visitar.

Quan la nostra gent no ens necessitava, oferíem 
els mateixos serveis a altres cooperants, religioses i 
sacerdots que venien a buscar les seves provisions 
a Duala o que havien d’embarcar o desembarcar a 
l’aeroport de la ciutat camerunesa. 

Guardem molt bon record del barri on vam viure 
durant gairebé dos anys, de la seva gent i de les for-
tes amistats que hi vam fer. N’hi ha que ara encara 
duren. Al barri hi havia gent de vàries ètnies, gene-
ralment eren funcionaris amb les seves famílies. Els 
bamileké i els bassà eren els més nombrosos. Per 
la Carme va ser com si no hagués deixat el barri 
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de la Sagrera. Les veïnes s’ajudaven les unes a les 
altres en la seva vida diària i els diumenges com-
partien un esmorzar tot llegint lectures bíbliques, ja 
que cada una era de diferent religió. El diumenge a 
la tarda tenien costum d’anar a la reunió per fer la 
“cotització setmanal de dones”. Era una trobada on 
tothom feia una aportació fixa, cada una exposava 
el seu problema més urgent i el grup decidia a qui 
es lliurava el total de la cotització d’aquell dia. La 
beneficiària no podia tornar a disposar de la cotit-
zació fins haver passat tot el torn.

En el meu cas, com que no era qui tenia proble-
mes més urgents, vaig decidir conjuntament amb 
el grup de no disposar de la meva part fins que 
estigués a punt de marxar.

La relació amb les dones del barri era tan estre-
ta, que quan estaven malaltes em demanaven que 
fos jo qui els posés la injecció corresponent al seu 
tractament. Sortosament, en una visita a Kribi la 
Montserrat Jutglar m’havia ensenyat com s’havia 
de punxar.

Quan la feina de la casa m’ho permetia, anava a 
ajudar a les monges que portaven el Dispensari 
Barcelona al barri de New Bell bamileké, al costat 
de la Parròquia on en Salvador Torres era el Rector 
i l’Enric Grasses el vicari.

Les monges responsables del Dispensari eren de 
l’orde Cruzadas de la Iglesia. L’Oriol Albó les havia 
conegut i convençut per anar a Logbikoy a ajudar 
al Dr. Elio Díaz Santana; més tard, les monges de 
la mateixa orde també es van responsabilitzar del 
Dispensari a Duala. 

Podria explicar tantes i tantes coses del barri. No-
més puc dir que el dia que vam marxar va ser un 
dels dies més tristos d’aquella època. Molts veïns 
es van atansar a l’aeroport i s’em va fer molt difícil 
acomiadar-me’n.

En Camil no feia tanta vida de barri però a través 
de Munvi, primer, i de la Delegació d’Iberia a Du-
ala, més tard, va conèixer un munt de catalans i 
d’espanyols de tot tipus que estaven o passaven 
per Duala. Molts d’ells també van venir a casa, 
i amb alguns d’ells i d’elles encara mantenim el 
contacte. 

Volem donar les gràcies a aquells que van decidir 
proposar-nos aquesta “aventura”, que avui podem 
compartir amb força fins i tot amb aquells amb qui 
no vam coincidir allà i també amb les noves incor-
poracions. A tots ens uneix l’amor pel Tercer Món i, 
molt especialment, pel Camerun i Xile.
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Josep Lluis Vergara

QUILAPAYUN a Barcelona 1974

Nota: aquest article és un exercici de record d’un 
d’aquests actes que es graven a la memòria personal 
per a tota la vida. Amb el meu record i afecte està de-
dicat als “germans” de Quilapayun i a tots aquells altres 
“germans” que amb el seu treball arriscat i generós fan 
possible l’existència d’Agermanament.

"L'onze de setembre de 1973 va ser l'inici d'una 
època força nova en el moviment de germanor 
universal que s'havia anat creant a Barcelona i 
a tot Catalunya... Molts llatinoamericans, i gui-
neans, i palestins,... demanaven a l'Agermana-
ment acolliment, refugi, ajuda solidària... Molta 
gent col·laborava en aquell agermanar-se que 
ara tenia un rostre clarament polític, definit en 
favor de les classes populars i obreres d'arreu, 
i en contra de les formes de dictadura o d'in-
vasió que les oprimien”. (Del llibre de Joan Ca-
sañas “Agermanament”, pàg. 157-158).

Heus aquí un retrat expressiu d'un moment fort 
d'aquella època solidària:

El matí del 25 d'abril de 1974, en Jaume Rodri i jo 
volàvem cap a Holanda. Anàvem a una reunió de 
Pax Christi, on havíem d’informar sobre la situació 
a Espanya com a representants de l'organització 
a Catalunya. A l'avió, parlant sobre com podríem 
preparar actes de denúncia contra els cops d'estat 
esdevinguts a Amèrica del Sud, en Rodri suggereix 
que des d'Agermanament hauríem de portar els 
Quilapayun a Barcelona i organitzar un gran reci-
tal. Els dos sabem que és impossible, una bogeria, 
però ens posem a pensar com podríem fer realitat 
un somni tan esbojarrat.
 
Agermanament ja havia editat clandestinament 
algunes cintes amb cançons de Quilapayun (ales-
hores la seva discografia es trobava a les botigues), 
i també alguns discos de Víctor Jara i Violeta Parra. 
Aquests discos es venien a la seu de l’associació i 
en diversos actes organitzats per recaptar diners, 
recursos que després s’utilitzaven en les diferents 
missions d’Agermanament per ajudar els refugi-
ats xilens, argentins i uruguaians, que anaven arri-
bant sense parar, fugint de l'horror i la barbàrie. 

Durant aquells anys, finals dels 60 i principis dels 
70, parlar de Xile era parlar dels nostres anhels 
mentre que les cançons de Quilapayun, Víctor Jara, 
els Parra, Inti Illimani... tots ells posaven la banda 
sonora de la nostra presa de consciència política.

Uns dies més tard, quan ja havíem tornat a Barce-
lona, en Rodri i jo vam reprendre la idea juntament 
amb els altres membres d'Agermanament. Vam 
localitzar els Quilapayun a Paris. Van acceptar de 
seguida, tot i que de ben segur també ens tenien 
per una colla de bojos.

El primer obstacle a superar era trobar un espai 
adequat. Vam parlar amb el responsable del Pa-
lau Blaugrana, El gerent del club insistia en què no 
volia res que tingués cap significació política. El 
vaig tranquil·litzar dient-li que el grup cantava mú-
sica folkòrica i que el concert se celebrava, fona-
mentalment, per recaptar diners per a les missions 
d’Agermanament com a organització religiosa. 

Anaven passant els dies, el projecte prosperava i 
se'ns encomanava una certa eufòria a tots els que, 
d’una manera o altra estàvem involucrats en l'ope-
ració: la Mariona, el Vicens, la Cesca, el Josep Ma-
ria, el Josep Ribera, Director d'Agermanament, i 
òbviament en Jaume i jo mateix. Els contactes amb 
els amics de la premsa i la ràdio ens van ajudar a 
divulgar el recital.

Les lletres de les cançons s’havien de presentar 
per precepte a “Información y Turismo”. Nosaltres 
pensàvem de quina manera en podíem alleugerir el 
seu to per tal de que els censors n'eliminessin tan 
poques com fos possible. Hi havia lletres molt explí-
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cites. Desesperat, les vaig anar escrivint a màquina, 
una per una, totes en majúscules i eliminant els sig-
nes de puntuació, amb l'objectiu de convertir-les en 
una lectura monòtona i difícil de seguir. Vam escollir 
12 músiques amb text, entre les quals hi havia “El 
pueblo unido jamás será vencido”, un veritable him-
ne de lluita universal; “Venceremos”, la cançó de la 
“Unidad Popular”; “Plegaria a un labrador” de Víctor 
Jara... A mesura que les anava escrivint, m'anava 
desanimant i em semblava impossible obtenir els 
permisos i superar la censura. Només vaig canviar 
una frase d'una de les cançons. que deia “el partido 
volverá”, per “la ilusión renacerá”.

Va ser un tràmit breu: quan vaig anar a recollir el 
permís al cap d'uns quants dies, la Censura havia 
deixat passar totes les lletres. Això va provocar una 
eufòria col·lectiva i ens va animar a acabar el pro-
jecte, que per primera vegada crèiem viable.
 
La segona petició (i definitiva) era al Govern Civil. En 
una instància que encara conservo, en Josep Ri-
bera signava una petició per realitzar el recital amb 
l'objectiu d'obtenir recursos per a les missions. Va 
començar una lenta i tensa espera, ja que faltaven 
pocs dies per a les dates previstes pels dos recitals, 
el 20 i 21 de setembre. S'havien despertat tantes 
expectatives que confiàvem en omplir dues vega-
des el Palau Blaugrana, on hi cabien unes 6.000 
persones.

Les entrades, a 100 i 150 pessetes, es venien a la 
recepció del local d'Agermanament al carrer Di-
putació. Amics i familiars feien torns per vendre-les 
i, fora del local, es va arribar a formar una cua que 
pujava pel carrer Villarroel i seguia per Consell de 
Cent. Tot i que encara no teníem el permís definitiu, 
ja s'havien venut totes les entrades.
 
En aquells moments d'eufòria vam rebre una truca-
da del Govern Civil; em vaig posar al telèfon perquè 
era jo qui havia presentat la sol·licitud. Ens van pre-
guntar el que menys esperàvem: la localització de 
les missions, els països i les persones que rebrien 
l'ajuda. Vaig demanar un moment per facilitar-los 
la informació i, nerviós, vaig preguntar a qui tenia 
més a prop. En Jaume Rodri em comença a do-
nar noms que vaig repetint per telèfon al funcionari, 

que anava anotant: el Camerun, Xile, Algèria... De 
cop i volta ens mirem confusos: Algèria? Al Rodri li 
va agafar un atac de riure, però el funcionari ja ho 
havia anotat.

Dos dies més tard ja teníem el permís definitiu. Qui-
lapayun actuaria dos dies i els seus recitals tenien 
l'objectiu de recollir fons per a les missions catòli-
ques. En un marge de l'imprès s’enumeraven els 
països on estaven aquestes missions, entre els 
quals hi havia Algèria. El document és un autèntic 
“incunable”.

Van arribar els Quilapayun: els vam passejar per 
Barcelona, els vam explicar com ho havíem orga-
nitzat tot i crec que, definitivament, ens van pren-
dre per bojos. Escoltaven interessats les activitats 
d'Agermanament de solidaritat amb xilens i d'al-
tres refugiats sud-americans, saharians, guineans, 
etc. Amb l'ajuda dels representants polítics, vam 
prendre mesures de seguretat basades en una 
gran cautela.. El dossier informatiu era un prodigi 
de la semàntica, amb moltes dades culturals explí-
cites i les polítiques només insinuades...

Pensant en la seguretat durant el recital, vam anar 
a parlar amb la policia de la comissaria propera al 
Palau Blaugrana, al barri de Les Corts. Vam dir-los 
que teníem por d'algun aldarull. I va funcionar: la 
tarda nit del recital, la policia ens protegia i va regis-
trar a fons totes les zones, escenari, seients, ves-
tuaris, etc. Després, i per tranquil·litat nostra, es va 
mantenir en un segon pla, sense presència visible.

És molt difícil (per no dir impossible) descriure l'ex-
pressió de gran part de les persones que entraven 
al Palau, així com la nostra emoció i el nostre estat 
d'excitació. Aquella primera nit van acudir al reci-
tal un munt de persones que després van arribar a 
ser dirigents de partits, sindicats, moviments cívics; 
molts ja ho eren aleshores i ens saludàvem amb 
simples mirades de complicitat.
 
El clima era tens. Tal com havíem acordat, el Jau-
me Rodri va sortir a l’escenari i va llegir un text que 
havíem preparat prèviament. Va ser pronunciar els 
noms de Xile, Unitat Popular i Salvador Allende, que 
la gent va començar a cridar dempeus: “Xile, Xile, 
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Xile, solidaritat” i la frase mítica ”El pueblo unido 
jamás será vencido”. A cada nom que Rodri recor-
dava: Violeta Parra, Inti Illimani, Mercedes Sosa,.. 
els més de 6.000 assistents cridaven i aplaudien 
més i més. 

Arribat el moment, Rodri va presentar “los com-
pañeros Quilapayun”. Tothom es va aixecar i va 
aplaudir llargament. Era impressionant, i el recital 
encara no havia començat! No sé què podien estar 
pensant en aquell moment els Quilapayun: l’Edu-
ardo, el Guillermo, l’Hernán, el Carlos, l’Hugo i el 
Rodolfo... plantats al mig de l'escenari, vestits de 
negre i amb “ponchos” negres a sobre. Els contem-
plàvem expectants mentre ells intentaven aguantar 
l'emoció que els corprenia. Centenars de punys 
s'havien alçat, com no s'havia vist mai en un acte 
públic, reclamant democràcia, solidaritat i justícia. 
 
El recital va transcórrer de forma ordenada; amb la 
presentació de cada cançó, la gent aplaudia i inter-
rompia l’actuació amb consignes solidàries mentre 
ells mantenien un to moderat en les paraules i en els 
gestos, cosa que els devia costar un gran esforç.

L'endemà, poc abans del segon recital, en un ves-
tuari situat a només vint metres del que ocupaven 
els Quilapayun, el comissari Peris de la Brigada 
Político Social, acompanyat de joves inspectors 
de policia, m'està fent preguntes sobre l'acte i em 
demana els passaports dels cantants xilens. Se 
m'acosta un policia i m'ensenya un disc, i em diu: 
"Es importante que no canten algunas canciones, 
en especial esta"; i m'assenyala la portada. La re-
conec immediatament, recordo una part de la lletra 
que diu una cosa així com “que cara está la terne-
ra,, ni que hija de Franco fuera” . Segurament ells 
també coneixen la lletra de la cançó. Ara ja saben 
amb qui estan tractant, avui ja no els enganyem. 
Vaig amb els Quilapayun i els ensenyo el disc i els 
transmeto les indicacions del policia; me'n vaig 
amb els passaports a la mà i m'oblido del disc. El 
Comissari i els tres policies es miren poc a poc els 
passaports. L'ambient era força tens, el comissari 
no deia res, els va ajuntar i me'ls va passar, dient 
secament: “Devuelváselos”. Vaig sortir de seguida, 
per si se'n penedia.

Ells estaven de molt bon humor; com a prova, tots 
havien firmat en el disc que m'havia donat el poli-
cia. El policia em vam mirar perplex. Tenia el disc a 
la mà i instintivament feia com que l'amagava sota 
la seva jaqueta, després el tornava a mirar i llegia 
les dedicatòries. Jo no sabia què pensava ni li vaig 
preguntar, per si de cas. Em vaig acomiadar del 
comissari, dient-li que, si havíem acabat, me'n tor-
nava cap al recital que era a punt de començar, era 
el segon dia. No em va dir res més.

Jo tenia sensacions contradictòries, tenia ganes de 
riure, havia fet el paper d'idiota absolut i crec que 
precisament això va salvar la situació. Al carrer la 
policia antiavalots tenia envoltat el Palau Blaugrana, 
disposats a entrar a la mínima oportunitat.

En el moment en què el públic entrava al Palau, els 
antiavalots es van fer ben visibles. Intimidant, cre-
aven passadissos davant dels accessos per on el 
públic entrava ordenadament al recinte. Al final no 
van entrar, i el segon dia de recitals va tornar a ser 
una gran festa.

Es van passar consignes de mantenir la tranquil·litat 
i de no caure en provocacions i tothom en va fer 
cas, sobretot els Quilapayun. El grup va tenir molta 
cura a l’hora de presentar les cançons, ja que qual-
sevol referència a determinades persones i situaci-
ons electritzava el públic i provocava una cridòria. 
Va ser espectacular veure com el Palau es buidava 
un cop acabat el recital. Més de 6.000 persones 
van passar una altra vegada entre els antiavalots i 
no va passar res. 

En silenci, els Quilapayun i alguns de nosaltres ens 
miràvem l'escena. Estàvem junts, amics de dos pa-
ïsos sense llibertat. Un, a les acaballes d'una llarga 
dictadura; l'altre, sense saber-ho, iniciava alesho-
res una llarga travessia pels anys de terror que nin-
gú imaginava que havia d'afrontar.

RECORDANT AQUELLS TEMPS



41

LES
VICISSITUDS



42

Manel Mas i Franch

Petita crònica d’una crisi 
anunciada

En aquest text parlo sobre la crisi que l’Agerma-
nament va patir com a grup a Xile, sobretot al nord 
del país, i no pas sobre les crisis personals que van 
afectar alguns dels seus membres (tot i que, com 
es veurà més endavant, els dos nivells de crisi es-
taven molt relacionats). I l’anomeno “crisi anuncia-
da” perquè, malgrat la dificultat de la distància en 
el temps, la recordo com una successió de fets i 
situacions. Això és el que va desencadenar la crisi 
o, més ben dit, la gradual desaparició de la vida de 
grup molt abans de la desbandada final amb retorn 
massiu a Catalunya: 
 
• L'esperit de llibertat que ens va agafar de sobte i 
que vam haver d’assimilar des de la nostra arriba-
da a Xile. En teoria, el fet de sentir-nos lliures ha-
via d'afavorir el sentit de comunitat; amb el temps, 
però, es va produir una forta diferenciació en les ac-
tituds davant la vida, cosa que va anar erosionant la 
nostra motivació per treballar en grup. Filant encara 
més prim: potser el que va minvar va ser maduresa 
per acceptar aquest pluralisme que brollava per tot 
arreu.

Aquesta diferenciació conflictiva es va manifestar 
sobretot en dos camps: la posició de cada un da-
vant del celibat dels capellans i l’actitud davant de 
les confrontacions polítiques.

• En un principi, el que tothom volia i es propiciava 
des de la metròpoli barcelonina era que els projec-
tes d’Agermanament derivessin cap a la qualitat 
tècnica en les accions de cooperació. A l’hora de la 
veritat, el xoc entre els projectes i la tossuda realitat 
va produir una cadena d’adversitats, en la qual els 
fracassos predominaven sobre els èxits. La des-
confiança va afavorir el desànim general i va pro-
vocar que aquells projectes que reeixien més aviat 
duguessin cap a solucions de vida individualistes.

• Seguint amb la influència de la tossuda realitat, 
aquesta es va manifestar en una dispersió progres-
siva de persones i petits grups. Una dispersió mo-
tivada per una sèrie de fets de tota mena: l'entrega 
dels capellans al treball temporal, el pas d'alguns a 
la vida en parella (que en alguns casos exigia de-
dicar-se a noves relacions familiars i, en altres, el 
retorn més o menys forçat a Catalunya), l'exili o de-

saparició d'escena de membres del grup a causa 
del cop d'Estat de 1973, etc.

Aquesta és una visió parcial i encara poc aprofundi-
da d'aquella crisi. Una crisi que, repeteixo, Agerma-
nament va patir com a grup, al nord de Xile. Com 
a epíleg, voldria remarcar que enmig d'aquella tem-
pesta van surar molts vaixells en forma d'amistats, 
fins i tot entre persones que havien triat vies diferents. 
D’altra banda, al final s'ha comprovat que les lliçons 
viscudes llavors van arrelar i que, amb el temps, van 
florir en una maduresa que ha curat ferides i ha con-
tribuït amb modèstia a la renaixença de l’associació: 
un nou Agermanament fidel a aquells ideals dels 
pioners i enriquit amb tantes experiències.
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Joan Casañas i Guri

Trossos d’història

Si el 2010 commemorem els cinquanta anys dels 
inicis d'Agermanament, ja en fa vint de la publi-
cació del llibre d'en Joan Casañas, AGERMANA-
MENT Història d'una engrescadora experiència de 
Cooperació Internacional (Ed. Claret). Amb les se-
ves 184 pàgines constitueix una autèntica memòria 
documentada, acompanyada d'una lúcida anàlisi 
d'aquell procés que ell qualifica en la introducció 
com acabat, però del qual ara podem, amb tota 
la modèstia, celebrar-ne la renaixença consagrada 
l'any 1996 en una nova estructura, que en manté 
els trets fonamentals, tot i la diferència en les for-
mes. A més de recomanar-ne de totes totes la seva 
lectura, n’extraiem unes línies referents a la situació 
de l'Agermanament a Xile en el seu moment més 
crític. (Cap.III, pàgs.142-143).

Quan l'11 de setembre de 1973 es produeix el cop 
d'Estat del general Pinochet, a Calama, a més del 
matrimoni Ventura amb els seus fills, hi quedaven 
els "agermanats" Maria Cucurella, Conxita Mata i 
Joan Capell. Aquest hagué de marxar aviat perquè 
l'experiència de capellans obrers en la qual estava 
integrat no era permesa pel nou règim. Les dues 
auxiliars diocesanes pogueren encara realitzar tre-
balls d'educació i humanitaris, fins que, a finals de 
1975 retornaren a Barcelona per decisió pròpia. El 
matrimoni Ventura i els seus fills hagueren de fu-
gir precipitadament, perquè estaven "fitxats" com 
a partidaris de la Unitat Popular. A Antofagasta, en 
Lluís Portabella va continuar la seva tasca pastoral 
fins al maig de 1974, en què torna definitivament a 
Barcelona, també per decisió pròpia.

Per a la petita colla de l'Agermanament que pel 
setembre de 1973 estaven al bisbat de Valparaíso, 
els efectes del cop d'estat van ser encara més durs 
que per als del nord. (Ens en vàrem salvar l'Ignasi 
Pujades i jo, que per aquells dies érem a Barcelona.) 
En Pitus, la Mariona i en Francesc Puig van ser detin-
guts, durament maltractats i finalment expulsats del 
país. Gent amiga, valenta, es va moure per ajudar-
los... En Joan Sanmartí es pogué quedar en el seu 
lloc de treball pastoral, però la nova situació creada i 
les pressions de distintes bandes, sobretot per part 
del bisbe, van precipitar el seu retorn a Barcelona.

Aquell sangonós cop d'estat va ser el "cop de grà-
cia" per a l'Agermanament a Xile. Alguns estaven 
disposats a continuar aquell treball d'intercanvi en-
tre pobles allí a Valparaíso, però ja no hi pogueren 
retornar de cap manera. Pinochet havia "netejat" el 
país d'"indesitjables", i així havia fet al bisbe Tagle 
la feina que ell fins ara no s'havia atrevit a fer direc-
tament. Quan en Sanmartí i l'Olivé tornin a Xile, un 
any després, aniran tots dos al nord, i no ja com a 
Agermanament, sinó enviats per la Delegació Dio-
cesana de Missions de l'arquebisbat de Barcelona.

S'havia acabat l'"aventura" de l'Agermanament a 
Xile. Quedaven allí moltes feines realitzades, molt 
testimoni donat, molta vida i molta fe posades en 
comú amb els xilens; arrels i llaços, alguns dels 
quals ja no s'han perdut o desfet mai més. Havia 
valgut la pena l' "aventura" començada en 1958. 
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Francesc Puig

Què ens ha passat? 

Un dels agermanats de Xile, en Francesc Puig, va 
publicar l'any 2004 el llibre Què m'ha passat? En 
la fe, en la política, en l'amor (Ed. Mediterrània). En 
aquest llibre, ajudat per les cartes que ell mateix 
havia escrit a familiars i amics des de la seva bar-
riada obrera de Quilpué, repassa i analitza el seu 
itinerari vital, abans, durant i després dels deu anys 
a Xile, rematats amb la detenció, tortures i expulsió 
amb què el van obsequiar els militars colpistes el 
setembre de 1973. N'extreiem alguns fragments, 
que són com llambregades sobre el procés de tot 
l'Agermanament Xile-Catalunya. 

Agermanament entre comunitats,( pàgs. 115-116)
 
Compreneu què és l’Agermanament?
En una carta del mateix dia (25 setembre 1965), di-
rigida a Vilassar i a Sant Francesc de Sales, els deia 
que també em sentia capellà de Barcelona des de 
Xile. Tots érem responsables de tots. Escrivia així:

“És bo que fem una revisió del nostre Agermana-
ment. Hem mantingut el contacte, ens hem expli-
cat les nostres coses. Jo he pogut seguir els pas-
sos de les parròquies de Vilassar de Mar i de Sant 
Francesc de Sales de Barcelona, etc. Vosaltres us 
heu assabentat de l’inici del meu treball en unes 
poblacions marginals de Quilpué, dels efectes d’un 
terratrèmol i d’un temporal huracanat, heu conegut 
maneres de viure, costums i fins i tot, per cartes, 
cintes magnetofòniques i altres detalls, heu mantin-
gut diàleg viu amb persones concretes. No és cert 
que el vostre pensament ara vola quilòmetres? Sou 
més universals, més catòlics. Us sentiu germans de 
molta altra gent.”

Superació del dualisme promoció-evangelització. (1967, 
pàgs. 132-133)

Ja no dèiem: “caritat igual a repartir aliments, roba, 
diners, etc.” Dèiem:
“caritat igual a desenvolupament”. Noves fonts de 
treball..., i tots junts, sense distinció, sacerdots i co-
munitats cristianes. Estàvem en vies de superació 
del dualisme en aquest aspecte almenys? Aquella 
angoixa que em creava com a sacerdot, la neces-
sitat d’haver de fer “suplències” amb treballs “tem-

porals” perquè la caritat cristiana ho exigia, sembla, 
s’anava superant i era una font d’equilibri personal.

Crisi de l'Agermanament xilè. (1969, pàg. 154)

Just arribat a Quilpué i als pocs dies, en torno a 
marxar per estar entre el 21 i 27 de juliol a Antofa-
gasta, al nord del país, per a la reunió extraordinà-
ria, a Mejillones, dels barcelonins a Xile, que aques-
ta vegada tindrà la presència i ajuda dels teòlegs 
mossens Josep M. Rovira Belloso i Casimir Martí, 
que han vingut des de Barcelona expressament 
amb aquest objectiu....
 
De fet tots estàvem en revisió interna molt profun-
da. Les nostres mentalitats i valors, amb l’experièn-
cia xilena i els vents que circulaven per tota l’Esglé-
sia, anaven evolucionant cap a una mentalitat cada 
vegada més secularitzada. Alguns capellans cata-
lans del nord xilè anaven pel camí del treball manual 
en fàbriques, tallers... així per exemple, en Romeu 
havia començat a treballar com a metal·lúrgic; poc 
després en Gispert es posa a fer de planxista i en 
Garriga de mecànic. Tots, primer havien d’aprendre 
l’ofici. Al cap d’un temps, la seva secularització ja 
arribava fins a proposar-se deixar el ministeri i ca-
sar-se.

Jo en aquells anys treballava de gerent de la coo-
perativa d’estalvis i també em preocupava per la 
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cooperativa de calçat “Quilbarna”. En aquest con-
text, les formulacions de la nostra “fe” necessitaven 
reformulacions i posada al dia. El celibat, no cal dir-
ho. Era l’entrada en una nova etapa.

Intercanvis.(1971, pàg. 177)

El mes de març va retornar a Xile la Doris Tello, una 
professora de Quilpué i sempre molt col·laboradora, 
que havia passat dos anys entre Barcelona i Vilas-
sar fent autèntic agermanament. Ara, a Quilpué, 
acollia a casa seva la Maricel Rota, l’assistenta so-
cial, i les dues, juntament amb les comunitats de 
cada població, treballaven de valent.

Implicació en la política, amb conseqüències, ( pàg. 
255) (Testimoni aportat al Congrés sobre Drets Hu-
mans, Madrid 1977).

LES VICISSITUDS

“Fui llevado a la cárcel y, como yo, muchos, por 
compartir nuestros ideales con otros, por asociar-
nos en el grupo Cristianos por el Socialismo, que 
trataba de vivir la fe desde la experiencia en el ca-
mino hacia el socialismo. Trataba de ser una voz de 
cristianos que contrapesaba tantas voces de otros 
cristianos que estaban al lado de los poderosos. 
Se necesitaba un nuevo lenguaje religioso para la 
nueva mentalidad surgida a raíz del poder popular.

Fui, pues, llevado a la cárcel, por ejercer el derecho 
de libre asociación y por ser amigo de muchos mi-
litantes de los partidos políticos integrados en la 
Unidad Popular, algunos de ellos miembros de mi 
misma comunidad cristiana que buscaban una luz 
de fe a sus vivencias cotidianas de la lucha por la 
liberación de los oprimidos.
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Eulàlia Garreta

Una experiència personal de 
la crisi, viscuda a Xile 

L'any 1965 em vaig incorporar al grup d'Ager-
manament a Xile, tenia 21 anys.

Estudiava, treballava amb nens petits i era cap 
d’escoltes. Per tant, estava acostumada a tre-
ballar en equip i amb uns objectius molt arre-
lats, entre els quals hi havia el sentit de "clas-
se", de ser útil als altres, etc.

L’Agermanament, entitat que vaig conèixer 
a través d’una família que hi estava implica-
da, m’oferia la possibilitat de seguir vivint dins 
aquesta dinàmica en altres llocs, amb altres 
cultures i d'una manera engrescadora, en 
equip i progressista.

Com a persona, a Calama hi vaig aprendre 
molt. Viure el dia a dia en una societat plural, 
tant religiosament com políticament, va fer que 
m'anés qüestionant el perquè de tot plegat: la 
manera d'entendre l'Església i la seva jerarquia, 
la societat i la seva organització a través de les 
entitats civils... tot era tan diferent del que haví-
em viscut fins llavors a casa nostra.

Personalment, va haver-hi un abans i un des-
prés dels anys viscuts a Xile.

Crec que va ser una evolució bastant general, 
que experimentàvem la majoria de catalans 
que érem allà.

Crec que totes les crisis són positives, entenent 
com a crisi l'esforç per anar trobant respostes 
a les realitats que es viuen.

LES VICISSITUDS
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Tomeu Amat

Camerun creixament i 
devallada

Fem una mica d’història. El primer barceloní que va 
anar al Camerun dins el quadre d’Agermanament 
(que llavors encara no portava aquest nom), va ser 
l’Oriol Albó, encara seminarista. Era a principis del 
1961 i va ser ordenat sacerdot pel Bisbe de Duala 
l’abril del 1962, després d’un any d’estudis al semi-
nari d’Otélé. Aquesta anada com a pioner li va me-
rèixer el títol de “pare fundador”, que va conservar 
tota la vida.

Després d’ell, el juliol de 1961, hi van anar en Lluís 
Mallart i en Jordi Mas, ja preveres. L’any 1962 van 
anar-hi onze catalans més: un matrimoni, tres noies, 
dos seminaristes i quatre capellans... Aquesta riuada 
“d’espanyols” –com ens anomenaven– va continuar 
els anys següents, fins arribar, al cap de cinc anys, a 
superar la trentena... Poc després vam començar a 
decréixer i l’any 1977 ja no hi quedava ningú!

 Vist així en perspectiva, sorprèn tant la rapidesa de 
creixement com la forta davallada. Què va passar? 
Com és que aquell moviment que va començar amb 
tanta empenta i entrega va durar tan poc? Sent-ne 
un dels implicats –m’hi vaig passar set anys–, l’ava-
luació que jo en puc fer pot pecar de subjectiva. Per 
evitar-ho, em basaré en el llibre d’en Joan Casañas 
AGERMANAMENT Història d’una engrescadora 
experiència de cooperació internacional. Barcelona 
1990, que ho explica de forma objectiva i desapas-
sionada, i amb el testimoni d’alguns companys.

La decisió d’anar a treballar al Camerun, com a Xile, 
neix de la inquietud del clergat diocesà barceloní 
que busca participar en la difusió de l’Evangeli entre 
els pobles d’una forma que li sigui pròpia, deslli-
gada del “monopoli” dels ordes religiosos. D’aquí 
surt el projecte, elaborat conjuntament amb el Bis-
be Mongo, d’anar a treballar a la diòcesi de Duala, 
no com a membres d’un orde missioner, sinó a les 
ordres del Bisbe local per ajudar el clergat nadiu. 
Una idea nova, engrescadora, al límit de l’utòpic. La 
majoria de capellans i els seminaristes que vénen 
de Barcelona, trenquen els lligams amb la diòcesi 
d’origen i s’incorporen (“incardinen”) a l’equip dio-
cesà local. Els primers capellans són anomenats vi-
caris de capellans nadius i els seminaristes acaben 
la carrera al seminari diocesà, juntament amb els 
seminaristes nadius. 

Són sobretot Albó i Mallart els qui des de l’Àfrica 
envien uns textos que tenen la gràcia de reunir, en 

un to “revulsiu”, diverses bones característiques: to 
poètic, mística de la fraternitat universal portada molt 
a fons, arrelament a l’Àfrica, reflexió sobre les cultu-
res, crítica al nostre món benestant, etc. En llargues 
cartes expliquen el seu esforç per conviure plena-
ment amb els camerunesos, cosa de la qual es fan 
creus els altres europeus que viuen allí, àdhuc els 
religiosos. Diuen “No és fàcil, naturalment, conviure 
amb els africans, però l’Evangeli ens ho demana”. 
Expliquen també que fan tot el possible per ocupar 
el lloc subordinat de vicaris i ajudants de capellans 
africans, perquè és a aquests a qui pertoca en veritat 
la direcció de la pastoral en el seu propi continent” .

Ben aviat l’equip barceloní, en contacte directe amb 
la gent dels pobles, veu la conveniència de treballar 
per millorar les condicions de vida de les famílies de 
pagesos o de pescadors i de protegir-los del domi-
ni de les societats comercials, la majoria estrange-
res, que els compren els productes a preus ridículs 
i els venen els productes de primera necessitat a 
preus abusius. Per això es llancen molt aviat a la 
constitució de cooperatives de pesca i de venda de 
cacau i a la creació de xarxes d’economats. Així, 
els pagesos poden vendre el cacau a millor preu i 
comprar a un preu raonable els productes de cada 
dia (oli, farina, ciment, sabó, llumins, llaunes de sar-
dines, etc.). 

LES VICISSITUDS



48

En aquestes tasques hi col·laboren alguns dels laics 
que arriben de Barcelona, mentre que les noies por-
ten a terme una sèrie d’activitats de caràcter social 
i sanitari que, si bé estan deslligades de les que di-
rigeixen els capellans, en realitat se situen dins les 
missions o parròquies on ells treballen. El membres 
d’Agermanament al Camerun, homes o dones, 
capellans o laics, formen un sol equip, actuant en 
camps diversos però soldats per una profunda amis-
tat i uns mateixos ideals. Diu en Casañas en el seu lli-
bre: “Així es va accentuant la “novetat” dels catalans, 
que busquen el contacte ben directe amb el poble, 
menant una vida molt senzilla, oberts a secularització 
de la creença, valorant tot el que és humà... i fent un 
esforç per aprendre les llengües natives”.

Malgrat les distàncies que ens separen i les dificultats 
de transport, cada dos o tres mesos tots els mem-
bres de l’equip ens reunim en un lloc determinat, 
passant-hi dos o tres dies de reflexió i convivència. 
És en aquestes trobades on el grup va evolucionant 
cap a posicions ideològiques i formes de convivèn-
cia diguem-ne poc ortodoxes, que a la gent de Bar-
celona, segons escriu en Casañas, ja a l’any 1964 
“els semblen perillosament accelerats i “lliures”.

Aquesta evolució de mentalitat que es produeix si-
multàniament en moltes comunitats cristianes, com 
les dels companys que han marxat a Amèrica llati-
na o al Camerun, es caracteritza per una inadapta-
ció a la pastoral missionera introduïda pels ordes 
religiosos, per la descoberta de la realitat africana 
composta de pobresa i explotació, i pel procés ide-
ològic d’integració del treball de “desenvolupament 
econòmic” dins de la funció sacerdotal, com for-
mant part de la mateixa missió evangelitzadora. L’ 
Oriol Albó ho resumeix així en una carta enviada als 
companys de Xile: “...Ja sabeu que personalment 
em cuido de cooperatives i negocis per l’estil. En la 
reunió passada vam analitzar un cop més si això i el 
carisma sacerdotal es donaven la mà. Vàrem trobar 
que Déu n’hi do. Anar vivint aquests tipus de vida, 
interpretant la Bíblia des d’aquesta perspectiva, et 
fa estimar cada vegada més el sacerdoci laic. ...Ja 
sabeu la mania que sempre he tingut per la barra-
queta dalt d’una muntanya. Una mica diferent de 
vendre oli. No obstant això, faig aquest treball amb 
veritable “passió”, perquè no el considero pas su-
pletiu sinó cristià. I veig que aquests dos carismes, 
de dispensar sants olis i vendre oli no sant, poden 
lligar ben bé en un mateix confirmat i ordenat.”

Crec sincerament que no va ser pas aquesta evo-
lució ideològica, tan entusiasmant i enriquidora, la 
causa de la ràpida desaparició del Camerun de la 
majoria de clergues catalans. En Miquel Terrats, en el 
seu article, suggereix que hi va haver segurament un 
conjunt de petites raons. Es cert, però, que entre to-
tes elles van coincidir tres circumstàncies que penso 
que es poden considerar determinants: la primera, 
la dificultat de convivència amb el clero camerunès;-
vegeu les memòries d’en Lluis Mallrt i d’en Felip Pla-
nes-la segona, la imprudència de llançar-se a dirigir 
empreses econòmiques de certa envergadura, sen-
se tenir la suficient preparació; i la tercera, l’amistat 
creixent i enriquidora de sacerdots amb persones de 
l’altre sexe, cameruneses o catalanes. 

Seria llarg explicar l’origen i l’evolució de cada un 
d’aquests fets. Sobre el primer, que podríem inti-
tular “el final d’una utopia”, us convido a llegir l’ex-
tracte de les memòries d’en Felip Planas en aques-
tes mateixes pàgines, que fan comprendre molt bé 
els problemes de consciència que se’ns planteja-
ven quan havíem de complir normes imposades 
pels nostres respectius rectors que consideràvem 
contradictòries amb la missió evangèlica. El ma-
teix Bisbe Mongo, que no tenia un pèl de “tonto”, 
va ser el primer d’adonar-se’n, i a capellans de la 
personalitat de l’Oriol Albó, del Felip Planas i d’en 
Lluís Mallart, aviat els va treure de vicaris de rectors 
camerunesos per posar-los al front de les pròpies 
parròquies. Va funcionar un temps, però aviat les 
opcions personals de cada un d’ells van fer que 
l’experiència tingués poca continuïtat. Avui aques-
tes parròquies són regides pel clero camerunès, 
que és com cal que sigui.

El fracàs de les cooperatives crec que es pot atri-
buir més que a una mala gestió, al fet d’estar ba-
sades en una mentalitat generosa, altruista, diria 
que alguna vegada fins i tot pseudo-teològica, molt 
allunyada del rigor empresarial. En Josep Roca, 
amb la creació de la CODES l’any 1966, va intentar 
redreçar-ho, però ja no hi va ser a temps. De fet la 
desaparició de les cooperatives va coincidir amb la 
partença del Camerun dels sacerdots catalans que 
les havien creat i dirigit, però que, malgrat haver-hi 
deixat la pell, no van posar les bases estables per 
garantir-ne la continuïtat.

Entre les raons de tornada cap a Europa dels ca-
pellans del grup, juntament amb les personals de 

LES VICISSITUDS



49

cada un, se n’hi pot trobar de compartides, fruit de 
l’evolució ideològica de l’equip. Una és la decisió 
de viure amb parella a conseqüència d’una profun-
da reflexió sobre el vot de celibat. La segona raó, 
almenys per uns quants de la colla, va ser el fet de 
voler-nos formar en alguns camps en els quals ens 
havíem ficat amb entusiasme –etnologia, coopera-
ció, sociologia, etc.– sense tenir els coneixements 
necessaris per fer una feina eficaç. Es evident que 
la progressiva marxa dels capellans, iniciada l’any 
1966, va anar acompanyada de la marxa de les 
noies amb qui havien decidit viure amb parella i el 
tancament de les activitats que portaven a terme. 
Molts dels laics que treballaven amb nosaltres es 
van quedar al Camerun treballant per a empreses 
privades. De fet, els últims a mantenir la presèn-
cia d’Agermanament en aquelles terres van ser 
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el Miquel Porta i la Magda Millàs, que van posar 
les bases per a un futur projecte de palmeres, ac-
tualment considerat una de les millors realitzacions 
econòmiques i socials portades a terme per Ager-
manament i CODES-CAM, a benefici dels page-
sos camerunesos.

Acabo aquí, però no vull fer-ho sense recordar que 
gràcies a aquesta GRAN CRISI de la qual m’han 
demanat de parlar, n’han sortit conseqüències molt 
positives i de llarga durada, tant des del punt de vis-
ta ideològic, sobretot en el camp de la cooperació 
amb els africans i del coneixement de la seva cul-
tura, com des del punt de vista de la vida de cada 
un dels membres que en vam ser actors. Seria un 
tema prou interessant per fer-ne un llibre...

©LLUÍS PUIGBERT
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Jaume Rodri i Febrer

Persones i avions

Persones i avions, en el curs del llarg viatge, 
patim de tant en tant turbulències. Arriben de 
cop; sovint sense massa avisos previs, que 
nosaltres, adelerats i distrets, no sabem en-
devinar, vivint la passió per la vida i en plena 
joventut.

Agermanament, després d’un apassionat inici i 
d’uns primers quinze anys d’una adolescència 
somniadora, generosa i voluntariosa, va caure 
de ple en una turbulència seriosa i, de les idees 
clares com cels d’hivern d’aquells inicis, vam 
passar a les tempestes dels dubtes i de molts 
dels valors viscuts que van esdevenir, finalment, 
indigestos. Aquest fenomen fou compartit i ge-
neralitzat. Arreu. Fills d’una època, marxàvem 
al ritme de la nostra època.

Agermanament, en una bona part, es replegà 
en la reflexió i, a poc a poc, molts dels seus 
membres iniciaren un llarg camí de silenci. Tot 
eren dubtes contrastats sobre la justícia uni-
versal, la política del Tercer Món, les ideologies 
transformadores, les tàctiques per al desenvo-
lupament…

Pel que fa a Barcelona, tot això coincideix, ben 
paradoxalment, amb l’obertura de la porta gran 
de la democràcia i, darrere d’aquest espai que 
finalment s’obria, vam entreveure una gran tas-
ca a fer, una obligació cívica també irrenunci-
able. I, a redós de la nostra vida personal que 
necessitava reenfocar-se, vam entrar de ple en 
l’aferrissada lluita per la llibertat a Catalunya i 
per les llibertats dels catalans, que, per nosal-
tres, era absolutament indestriable de les dels 
altres pobles de la terra i molt similar en la pràc-
tica diària a les de molts pobles del Tercer Món.

Alguna d’aquella gent d’Agermanament, en-
tre ells jo mateix, passada la turbulència, hem 
reemprès el nostre lligam amb la problemàtica 
del Camerun i de Xile, les nostres parcel·les de 
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treball i d’afanys a l’exterior; el nostre compro-
mís concret amb el Tercer Món.

Ara i avui, més madurs, amb més dubtes i 
menys dogmatismes, lògicament. Entenc, 
però, que no pas amb menys tenacitat i con-
vicció.

Així doncs, de nou cels blaus i captards ro-
gencs… arran de terra, però.
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Miquel Terrats Olivé

El renaixement 
de l’Agermanament

 
És prou coneguda la història del vell Agermana-
ment. Els seus orígens “missioners” als volts de 
1960, la seva evolució i la seva pràctica desaparició 
gairebé vint anys més tard. Aquí només vull esmen-
tar dos trets que, al meu parer, van marcar des dels 
inicis, ara fa cinquanta anys, la manera de ser i de 
fer cooperació solidària de l’Agermanament: el 
valor de l’amistat i la posada en qüestió d’allò que 
està establert. 

Per què va desaparèixer aquell primer Agermana-
ment? Crec que més que una gran raó, fou una 
suma de petites raons: procés intern del propi mo-
viment, fi d’una època, cansament, constatació 
de l’esgotament del model... Els que visqueren de 
primera mà aquella retirada potser ens en podrien 
donar més motius.

El fet és que el 1996 es produeix una revifalla del 
“fenomen Agermanament”. El detonador és la 
reflexió a rel d’un viatge al Camerun d’uns antics 
membres que durant la primera etapa hi havien 
viscut i treballat. Durant el viatge descobriren que, 
després de tants anys, el record, l’enyor d’una ma-
nera de fer i l’afecte dels africans amb els que havi-
en conviscut i col·laborat encara eren ben vius.

Tot seguit es forma un nucli engrescat i actiu, cons-
tituït per alguns dels vells membres de l’antic Ager-
manament, amb il·lusió de “tornar a fer alguna 
cosa”. M’atreveixo a aventurar, amb la perspectiva 
que proporciona el distanciament, algunes de les 
raons de fons que hi ha darrere d’aquest nou im-
puls, almenys als seus inicis: 

- d’una banda, records de vivències molt especials 
i trencadores, imbuïdes d’esperit solidari i d’amistat 
entre els membres d’Agermanament i amb per-
sones del Camerun,

- d’altra banda, el sentiment que el resultat d’aque-
lla etapa potser no va ser prou bo, o prou acabat, o 
no va quallar prou... però encara és possible redre-
çar, reorientar, acabar o, si cal, tornar a començar. 

El grup creix ràpidament ja als primers mesos, i s’hi 
incorporen altres persones que als anys 60 i 70 ha-
vien viscut i treballat al Camerun i també a Xile, així 

com gent que durant la primera etapa compartien 
aquella sensibilitat solidària des de Catalunya. Tam-
bé hi ha uns quants africans – no gaires - que viuen 
a casa nostra, i alguns joves – i no tan joves - atrets 
per l’esperit que alena a les reunions i activitats del 
grup. La relació, sempre basada en l’amistat i la 
cooperació.

Els temps canvien, i s’imposa la posada al dia. Els 
esborranys d’idearis, objectius i estratègies se suc-
ceeixen. Va prenent cos la idea central de la im-
prescindible responsabilització i participació en pri-
mera persona dels destinataris dels recursos. Els 
projectes creixen i les activitats es multipliquen al 
Camerun i a Catalunya, i s’estenen a Xile. L’orga-
nització ja no és tan senzilla, i cal estar a l’aguait 
per tal que la complexitat i la burocràcia no pren-
guin gens d’espai als valors primigenis als quals em 
referia al començar aquest escrit. Pel camí, amics 
entranyables ens deixen. El seu record sempre ens 
acompanyarà. I com a qualsevol activitat humana, 
també a l’Agermanament hi ha ensopegades, er-
rors, dissensions i doloroses separacions.

Avui, però, és un bon moment per aturar-se, re-
passar la feina feta, i felicitar-se pels encerts i pels 
amics de sempre, pels nous i pels retrobats. Enho-
rabona a tots els que amb fe, entusiasme i dedica-
ció heu participat d’una o altra manera a fer possi-
ble que l’Agermanament continuï endavant en la 
seva tasca solidària. Per molts anys.

RENAIXENÇA MIRANT CAP EL FUTUR
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Mossèn Dalmau

Una trobada de la gent de 
l’Agermanament a Gallifa

Era un dissabte d'estiu a la Rectoria de Gallifa. Ens 
asseguérem amb cadires a la terrassa de la recto-
ria. Era un dia boirós i la temperatura, agradable.
 L'Oriol Albó m'havia dit, aquella setmana a Bar-
celona, que la gent de l'Agermanament tenien 
necessitat de confrontar les experiències viscu-
des aquests anys passats al Camerun i a Xile. Era 
evident que aquestes persones eren “unes” quan 
marxaren a ajudar al Camerun i a altres indrets i 
ara, en tornar, eren unes “altres”. I ja començaven a 
arribar els mossens i les dones que havien marxat i 
que havien treballat amb ells. 

Quan hagueren arribat tots, l'Oriol va prendre la 
paraula i féu el plantejament dels temes que es 
podrien debatre. Es tractava d'exposar cadascú 
la realitat amb què ens trobàrem a la nostra feina. 
No recordo pas els noms de tots ells, que conei-
xia només de vista. A mesura que s'exposaven les 
resistències de la realitat, a mi, que escoltava aten-
tament, em vingueren a la memòria aquella vintena 
de capellans joves de Barcelona que decidiren anar 
junts a treballar als suburbis de Barcelona amb un 
entusiasme desbordant, pensant-se que no en tin-
drien per un beure quan arribaren junts. De debò 
s'estavellaren el cap contra la paret d'aquella gent 
-bona gent- en comptes de convertir-los. Recor-
do els noms de Mn. Bertran, Formariz, els germans 
Sayrach, Mn. Hernández, que fou alcalde de Santa 
Coloma. No s'acabaven de creure que no els sor-
tissin bé les coses. I feien cada any una reunió es-
pecial per discutir en què s'havien equivocat i afinar 
més la punteria

Escoltant el grup de l’Agermanament vaig desco-
brir que gairebé tots els capellans agafaren compa-
nya i continuaren treballant perquè, al Camerun, la 
sexualitat estava a flor de pell i els va semblar que 
ells no podien ser menys.

Recordo un cas ben pintoresc, el d’en Joan Ca-
sañas, amb el qual ens trobàrem dinant amb els 
monjos de Montserrat. Després de les postres, als 
forasters ens feien anar a una habitació a prendre 
cafè i copa i xerrar una estona. En trobar-nos cara 
a cara amb en Mn. Joan Casañas començàrem a 
parlar de la fe cristiana. Mn. Casañas em va dir, molt 
convençut, que si no hi hagués hagut Pecat Origi-

nal, viuríem en el paradís sense que ens fessin mal 
les coses. Tu creus que si visquéssim en el Paradís 
i ens caigués una pedra al cap no ens hauria fet cap 
nyanyo? Ell n'estava més que convençut perquè ho 
sabia com un acte de fe, com un dogma.

Igualment va anar-hi mentalment armat Mn. Igna-
si Pujades, molt envelat i generós de mena. Es va 
trobar amb l'inici dels primers cristians pel socialis-
me i es va sentir plenament satisfet en aquella lluita 
fins que aparegué Pinochet i Mn. Pujades tornà a 
Barcelona. Era just el moment en què aquí, amb en 
Jaume Rodri, ens havíem engrescat en la creació 
d'una associació que anomenàrem Convenció per 
la Independència Nacional.

Tot això per dir-vos que, de ben segur, els mossens 
que anaren a predicar o missionar al Camerun i els 
que anaren a Xile de l'Agermanament els faltava 
un gruix de realisme ja assumit, en comptes de tro-
bar-se'l en començar la missió. Era normal, està-
vem immergits en el nacional-catolicisme.
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Recordo que el Papa Joan, quan era solament Nun-
ci del Vaticà, fou enviat a Bulgària, on la població 
era ortodoxa. Ell i el seu ajudant miraren d'entrar en 
contacte amb els cristians ortodoxes amb ganes, 
simplement, de ser-hi amics, però aquests no se'n 
refiaven de la seva fe catòlica. Hi hagué un terratrè-
mol a la ciutat i el Sr. Nunci i el seu familiar anaren a 
treure morts de les runes i es barrejaren amb els na-
dius, s’hi feren amics. Fins i tot el Sr. Nunci demanà 
uns milions de dòlars al Vaticà i ell els donà a la po-
blació per reconstruir un temple ortodox. Un bon dia 
arribà un capellà enviat per Roma en visita pastoral i 
féu alguna pregunta al Sr. Nunci Roncalli: “Quantes 
conversions heu fet durant aquest parell d'anys?” I 
Roncalli va respondre: “CAP, però ens hem fet molt 
amics de tota la població”. Efectivament, quan el tra-
gueren de Nunci, milers i milers de persones l'anaren 
a acomiadar amb llàgrimes als ulls.

A aquesta conclusió s'arribà en la reunió de tots els 
membres de l’Agermanament a Gallifa: tots sorti-

RENAIXENÇA MIRANT CAP EL FUTUR

ren de Barcelona amb un entusiasme gran per anar 
a missionar al Camerun. Els que marxaren havien 
rebut un bany de realisme que els feia més madurs 
i capaços de tornar al Camerun amb unes ganes 
d'ajudar aquella gent i servir-los davant les man-
cances que els rodejaven pels quatre costats.

Jo recordo que quan ens decidírem a organitzar La 
Convenció ens posàrem una fita clara: no volíem 
assolir la independència, ja, únicament volíem obrir 
l'horitzó que estava tapat i que era la sortida natural 
d'una nació subjecta pel poder de les armes, d'un 
Estat que la maltracta com si fos una colònia. El nos-
tre combat pretenia fer veure al poble català que la 
independència no es pot perdre de vista. És el nostre 
objectiu i el nostre referent. I això ho aconseguirem. 

Mentre, les aportacions dels membres de l'Ager-
manament es feien amb serenor, sense discus-
sions. I acabàrem havent fet una molt bona feina 
d'objectivitat i maduresa d'esperit.
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Joan Contijoch

El “meu” Agermanament

Fa gairebé quinze anys, mentre gaudia amb l'Oriol 
Albó i altres companys d'un dels dinars bardinians 
dels dimecres, van arribar la Magda i el Miquel, feia 
poc que havien tornat del Camerun. Venien eufòrics 
i entusiasmats. 

Tot explicant-nos el seu viatge, ens van parlar de 
l'inesborrable record que van trobar de l'acció dels 
homes i les dones de l'Agermanament. La seva 
petja encara era present en la memòria d'arreu on 
havien estat treballant molts anys enrere, i la gent 
valorava molt positivament la tasca que s'havia fet 
des de l'Agermanament.

Van trobar una realitat que havia canviat en alguns 
aspectes però plena de mancances i necessitats; 
la gent amb qui van parlar els van fer diverses de-
mandes i els van expressar el desig que es tornés a 
treballar amb ells. Hi havia molt per fer, i van tornar 
amb il·lusió i ganes de treballar.
 
Tot dinant en van estar parlant i va ser tant l'entu-
siasme que ens van transmetre que, allí mateix, tot 
prenent cafè, vam decidir que caldria reprendre una 
tasca estroncada per les circumstàncies personals 
i col·lectives que inexorablement s'havien esdevin-
gut amb el pas del temps.
 
Fins aleshores l'única relació, si se'n pot dir així, 
que jo havia tingut amb l'Agermanament, era 
l'Oriol Albó, amb qui, des de feia un grapat d'anys, i 
juntament amb altres companys, compartíem la ge-
nerosa amistat, les sàvies lliçons i les grans intuïci-
ons del lúcid Agustí Chalaux, que fluïen dins el clima 
de companyonia que es generava al seu voltant, i 
que ho impregnava tot del seu tarannà llibertari, tan 
propi del Bardina.

A partir d'aquell dia se'm va encomanar el cuquet 
del Camerun i em vaig implicar, des del principi, en 
el que seria la refundació de l'Agermanament. I així 
va ser com vaig tenir el goig de conèixer -i de tre-
ballar amb ells durant un seguit d'anys- el grup de 
companyes i companys que vam engegar l'actual 
Agermanament, posant en marxa i organitzant tot 
l'entramat orgànic, funcional i estructural, així com 
l'ideari. Va ser una etapa molt intensa i interessant, 
tant a nivell personal com per Agermanament. 

Amb això no vull dir que senti Agermanament no-
més com quelcom del passat, ni que en un futur no 
pugui tornar a implicar-m’hi més directament, i molt 
menys que no em plagui molt tornar al Camerun, 
retrobar la gent que vam conèixer i veure com s'han 
desenvolupat els projectes que quan vam estar-hi 
eren a les beceroles. 

Considero un privilegi haver tingut l'oportunitat de 
conèixer un grup de gent amb qui he treballat in-
tensament i molt a gust, on he fet amistats i, so-
bretot, per haver viscut l'experiència del Camerun 
en un viatge ple d'impressions i d'emocions inobli-
dables que per sempre més portaré al cor. Va ser 
un mes il·lusionant i esgotador (i que, per moltes 
raons, sempre tindré present) el que la Teresa i jo 
vam passar amb el Víctor, anat amunt i avall, visi-
tant tots el projectes que teníem en marxa. 

Sempre he pensat que el més important no és el 
que tenim, el que fem o el que aprenem, sinó el 
que sentim. Per això, per tot el que m'ha permès 
sentir, vull manifestar el meu agraïment a Agerma-
nament, tot felicitant-nos i celebrant el seu 50è ani-
versari.
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Anna Casasayas i Lacambra 

Cap a on anem?

Pessimisme. Crisi. Preocupació. Dèficit. Atur. Vi-
olència. Decepció. Prevaricació. Polèmica. Cor-
rupció. Retallades. Protestes. Baixes. Provocació. 
Misèria. Tensió. Desequilibri. Crítica. Malestar. In-
certesa. Esgotament.

Davant d’un panorama tan desolador com l’actu-
al resulta complicat veure una sortida satisfactòria, 
trobar una opció real o apostar per un projecte amb 
futur. La majoria de la població, malauradament, 
tendeix a confiar en les prediccions de persones 
externes, en tarots i cartes; en comptes de treballar 
conscientment pel canvi, tot posant esforç, temps i 
dedicació de la seva part. Demés d’haver-se tornat 
sedentària i còmoda, la societat actual viu tancada 
en ella mateixa, esperant que escampi el temporal 
en comptes d’intentar agafar el timó i dirigir el vaixell 
cap a un destí escollit per un/a mateix/a. 

Però no tot és foscor en aquest mar de dubtes, 
preocupacions i neguit on tots i totes ens trobem. 
Resulta reconfortant veure com hi ha persones que 
creuen fermament en allò d’ “un altre món és pos-
sible” i donen nous significats, afegeixen propostes 
i creen noves dinàmiques al voltant d’aquesta frase 
que, de tant d’ús, havia perdut sentit. La reutilitza-
ció d’aquest eslògan per part de col·lectius que no 
es deixen arrossegar per l’apatia i la inactivitat ha 
permès donar-hi nous continguts i crea sinèrgies 
que, a poc a poc, es van estenent a la resta de la 
societat. Perquè hi ha qui està cansat de tant de 
pessimisme i està convençut que les coses es po-
den canviar si un/a així ho vol. 

Per què? es preguntarà algú. Doncs perquè aques-
tes persones han comprovat i saben per pròpia ex-
periència que els petits esforços, les aportacions 
personals <siguin de la naturalesa que siguin>, les 
accions localitzades i la dedicació i confiança en un 
projecte obtenen bons resultats i ajuden a canviar 
la realitat que ens envolta.

L’expressió “Pensa globalment. Actua localment” –
Think Global, Act Local, de Patrick Geddes - pren 
avui una dimensió social: tota acció humana té re-
percussions sobre el planeta, per tant les nostres 
activitats quotidianes s’han de dirigir envers millo-
rar-lo i danyar-lo el mínim possible. 

Partir d’una perspectiva global i actuar a nivell local, 
tant al sud com al nord. Aquesta és l’opció presa 
per Agermanament. Quant a l’acció al sud, l’enti-
tat és conscient que no pot ajudar a desenvolupar 
projectes de Cooperació Internacional a tot arreu. 
Per raons històriques, ha centrat la seva acció al 
sud del Camerun, país amb el qual comparteix cin-
quanta anys d’amistat, aprenentatge, creixement 
i col·laboració. Quant al nord, l’entitat aposta per 
informar dels efectes que la vida a casa nostra oca-
siona a d’altres parts del món a través d’accions 
d’Educació per al Desenvolupament (EPD). 

Des d’Agermanament i a través de l’EPD fomen-
tem el desenvolupament de la consciència crítica 
de les persones. Treballem perquè aquestes per-
sones siguin capaces d’analitzar els punts forts del 
seu entorn per potenciar-los, i els dèbils per identi-
ficar-los i canviar-los; i perquè siguin conscients de 
les relacions entre allò que succeeix a prop seu i a 
altres indrets del món, i siguin capaces d’analitzar 
la seva pròpia vida des d’una perspectiva global i 
actuar de manera conseqüent amb els seus valors i 
actituds; amb l’objectiu de treballar de manera con-
junta per un món sostenible, on valors com la soli-
daritat, el respecte, la convivència i la col·laboració 
moguin el món. Perquè totes i tots tenim la capaci-
tat i responsabilitat d’incidir en la seva millora. 

Col·laboració. Compromís. Esforç. Consciència. 
Consens. Implicació. Responsabilitat. Diàleg. Ener-
gia. Voluntariat. Amistat. Comunicació. Sostenibi-
litat. Transformació. Acord. Solidaritat. Qualitat. 
Convicció. Força. Justícia. Oportunitats. Futur. 
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Antoni Cabré Segarra

Renovem els somnis cinquanta 
anys més

Martin Luther King tingué un somni ara fa cinquan-
ta anys com els somnis que van tenir els funda-
dors d’Agermanament. Com ell, no van deixar 
que es quedés en un somni, sinó que van sortir 
al carrer a lluitar per fer-lo realitat. En Martin, des 
dels carrers d’Alhabama; els nostres amics, des 
dels carrers de Duala, Antofagasta o Barcelona. 
Una part del somni de Luther King avui és realitat, 
per exemple, un president americà negre. El món 
en general avui està millor que fa cinquanta anys, 
però hi ha zones que han empitjorat: el Camerun 
i en general l’Àfrica subsahariana; allí el somni ha 
esdevingut un malson. 

La dècada dels seixanta va conèixer la independèn-
cia de molts països africans, les revoltes universi-
tàries al món occidental, el Concili Vaticà II a l’Es-
glésia, la lluita per la igualtat dels negres als Estats 
Units, les primeres revoltes contra les dictadures 
a l’Europa de l’Est; Vietnam fou la primera derrota 
de l’exèrcit nord-americà, la llibertat va entrar en el 
conservador món de les relacions familiars i per-
sonals. Amb èxits i fracassos, llums i ombres, tots 
aquests van ser els somnis compartits als seixanta.

Avui des d’aquestes pàgines recordem aquella dè-
cada i en fem balanç. Ara ens toca, sobre les rea-
litats actuals, projectar els somnis cinquanta anys 
endavant. Ja sé que molts de nosaltres no hi se-
rem, però els joves d’Agermanament, les noves 
generacions, els nostres fills -parlo de fills en sentit 
ampli, a la camerunesa- sí que veuran com aque-
lles cooperatives de Bot-Makak, Logbikoy i Kribi 
(avui ja en són 54!), passaran a ser-ne milers, repar-
tides per tots els països de l’Àfrica subsahariana, 
quan d’aquí a cinquanta anys celebrem els cent. 
Veuran que el conreu de la terra els haurà permès 
alimentar-se equilibradament i crear la riquesa ne-
cessària perquè els joves de la família no hagin de 
marxar a la ciutat o emigrar nord enllà. Aquestes 
GIC (cooperatives locals) seran auto sostenibles i ja 
no necessitaran dels ajuts del nord, perquè la dis-
tinció nord-sud ja no serà econòmica, només serà 
geogràfica i dependrà de com posem el mapa. La 
transformació dels productes del camp haurà ge-
nerat beneficis per reinvertir i llocs de treball per a 
dones i homes sense distinció. L’Estat -un estat 
realment democràtic- cobrarà impostos justos que 

serviran per fer carreteres, escoles i donar sanitat 
gratuïta a tothom.

Quan celebrem els cent anys recordarem aquella 
escola de sords a Eséka, que fou el referent per-
què l’Estat copiés el model i en construís en totes 
les capitals del país. Recordarem la maternal de 
Logbikoy i totes aquelles escoles que van ajudar a 
construir. Aleshores l’educació serà una tasca dels 
governs corresponents, com és avui a casa nos-
tra. L’ensenyament de les arts manuals –la terris-
sa, la pintura- estaran incorporades als programes 
oficials i cada poble tindrà la seva biblioteca multi-
funcional; molts recordaran el projecte “A mà” de 
Bot-Makak i la Casa de la Cultura i el Saber a la 
Lobé de Kribi, com a pioners en el seu moment. 
Els pigmeus deixaran de ser discriminats i tindran el 
seu lloc en la societat camerunesa, el lloc que ells 
mateixos hauran decidit sense imposicions exter-
nes –ni de blancs ni de negres- ajudats per l’amis-
tat nord-sud representada pel grup “Shuala Kwali” 
que continuarà actiu, perquè aquesta serà un guer-
ra llarga. El tèxtil camerunès tindrà el seu forat en 
mig del dels xinesos, abans especialistes en la roba 
barata, i recordarem el projecte del Tèxtil a Duala, 
també pioner. Però per sobre de tot recordarem 
els milers d’hectàrees de palmeres d’oli que vam 
ajudar a plantar i que han esdevingut la principal 
font de riquesa d’àmplies zones de les regions del 
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sud, el centre i el litoral. Al costat, les granges d’ani-
mals hauran permès recuperar les races autòcto-
nes i potenciar la seva sobirania alimentària parti-
cular, independitzant-los de les importacions. Com 
les múltiples varietats de fruites i verdures que les 
dones conrearan a casa o en cooperatives i amb 
les quals accediran als mercats de Duala, Yaundé, 
Boumnyébel i d’altres.

Quan el 2060 Agermanament celebri els seus 
cent anys, la Cooperació Internacional ja no tindrà 
res a veure amb la que coneixem actualment i molt 
menys amb la que van començar els nostres pio-
ners. Ni Agermanament, ni cap altra ONG neces-
sitarà cercar finançament per als països del sud, 
perquè li haurem donat la volta al mapa i ja no hi 
haurà ni nord ni sud que valgui. Els agermanaments 
seran realment equilibrats en tots dos sentits, les 
relacions econòmiques ho seran en pla d’igualtat 
i la relació es basarà en l’intercanvi cultural, del 
coneixement, de l’amistat. El 2060 la cooperació 
haurà deixat de ser internacional i serà nacional, 
centrada en el Quart Món: els desclassats, pobres i 
marginats de cada país <també del Camerun>, tots 
aquells que la dura competitivitat de la globalització 
haurà deixat fora de la dignitat que volem per al gè-
nere humà. Nous reptes que cada cop seran més 
importants i que segurament necessitaran cinquan-
ta o cent anys més per resoldre’s.

Resulta sorprenent i encoratjador llegir com fa cin-
quanta anys l’Oriol Albó escrivia que allò que calia 
fer no eren escoles ni hospitals, sinó generar llocs 
de treball, perquè si tenen feina tindran escoles i 
tindran hospitals. Resulta descoratjador veure com 
la majoria dels projectes de la Cooperació Interna-
cional són assistencials i no van al moll de l’os del 
problema: crear riquesa que generi els recursos per 
resoldre les necessitats. La clau del desenvolupa-
ment passa pel fet que siguin els mateixos ciuta-
dans del sud els qui agafin la bandera de la llibertat, 
la de la dignitat i la de la justícia, i trenquin el cercle 
viciós actual.

Amb el repte d’aquests somnis davant nostre po-
dem ajudar, dificultar o restar indiferents. Comen-
cem pel tercer: restar indiferents vol dir “ja s’ho 

faran”, ja sigui amb arguments més o menys cultu-
rals-antropològics de discutible respecte a les tra-
dicions autòctones o de pur interès egoista de “tant 
se me’n fotisme”. El segon paper que podem fer 
és el de dificultar, no sempre per pur egoisme sinó 
potser per desconeixement, com, per exemple, 
subvencionant la nostra agricultura o promovent la 
substitució de l’oli de palma pel d’oliva, argumen-
tant que se’n pot fer un mal ús com a combusti-
ble biodièsel. La primera alternativa és ajudar. Però 
ajudar en el sentit que siguin ells els que dirigeixin 
els seu desenvolupament, amb els seus valors i els 
seus ritmes, definitivament amb el seu model. No 
hi ha hagut mai cap grup oprimit que hagi aconse-
guit el seu alliberament gràcies al canvi magnànim 
del seu opressor, que graciosament li concedeix els 
seus drets, ja sigui per mala consciencia o per bo-
nisme. Això no invalida la feina que fem i que hem 
de fer aquí, però no és gratuït recordar que la clau 
està en la feina que facin al sud. La nostra primera 
alternativa, com diem, és ajudar que desenvolupin 
els seus instruments i facilitar el processos que em-
poderin -que donin poder- a la seva societat civil: a 
les GIC, per dirigir el seu desenvolupament, i a les 
institucions, per dirigir les seves polítiques contra-
posades les polítiques egoistes del nord.

El nostre somni per d’aquí a cinquanta anys no ha 
de ser utòpic <amb objectius impossibles>-, però, 
sense caure en utopies, ens hem de creure que 
podem ser ambiciosos reafirmant la línia dels pro-
jectes que generen riquesa. No deixem que el pes-
simisme fatalista ens tanqui a casa.

La globalització farà de la dècada dels 2010 la cru-
ïlla des d’on sortiran dos possibles camins: un ens 
portarà a incorporar l’Àfrica al nord definitivament, i 
l’altre a incrementar les diferències i perpetuar l’ac-
tual situació d’injustícia. Tenim el vaixell i tenim les 
veles. Els vents no els canviarem, i si fracassem no 
servirà de res dir que van ser massa forts. Simple-
ment hem de saber com col·locar la vela i aprofitar 
la direcció dels vents. Hi ha camins que porten a 
port i altres a alta mar. Si encertem, potser els cent 
anys s’assemblaran als imaginats.
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TESTIMONIS 
D’AMICS
CAMERUNESOS
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Martin EKETI 

Testimoni d’un pioner 
camerunès

Mercès per l’ocasió que m’és oferta d’escriure al-
gunes paraules en ocasió dels 50 anys de l’Ager-
manament. Inspirant-me en alguns valors africans, 
el meu pensament es dirigeix sobretot cap als pi-
oners, vius o morts, d’aquest moviment, tant del 
cantó català com del camerunès.

Ens pertoca a nosaltres, els que encara estem vius, 
el deure de continuar aquesta obra, així com de tra-
metre als altres, sobretot als joves, l’esperit huma-
nista i fratern que animava els venerables pioners 
que mereixen el nostre record. És amb aquesta 
perspectiva que jo en dono testimoni.

Alguns records
 
El meu punt de partida amb l’Agermanament és 
la trobada, l’any 1961, amb un seminarista d’origen 
espanyol curiós de descobrir les realitats locals del 
Camerun. Jo era llavors un jove militant, respon-
sable de l’acció catòlica de la parròquia d’Otéelé. 
Vam lligar-nos d’una bona amistat, començant així 
els intercanvis culturals. 

El 1962 es va organitzar una expedició de promo-
ció interdiocesana cap a Barcelona d’una important 
delegació camerunesa, formada per un grup de re-
ligiosos i de laics, dirigida pel Bisbe de Duala, Tho-
mas Mongo, i mossèn Oriol Albó, que acabava de 
ser ordenat sacerdot al Camerun. Vam anar primer 
a Santa Isabel (avui Malabo), capital de la Guinea 
Equatorial, i allà vam agafar el vaixell de la Transme-
diterrànea, PLUS ULTRA, que amb tres setmanes 
de viatge ens va portar fins a Barcelona, passant 
per alguns ports africans, per les Illes Canàries, Gi-
braltar i València. 

A Barcelona i als pobles dels voltants que visità-
vem, l’acolliment era impregnat d’una certa curio-
sitat però calorós i fraternal. Personalment, jo en 
tant que representant de la joventut rural i agrícola 
camerunesa, en guardo un record molt viu, malgrat 
el temps que ja ha passat. 

Més endavant, vam viure l’arribada al Camerun de 
capellans, seminaristes i laics per treballar en les 
activitats religioses i socio-econòmiques a Bot-
Makak, Logbikoy, Kribi, Ngovayang, Duala, etc. En 

paral·lel, també vam assistir a l’enviament d’alguns 
joves camerunesos a Barcelona i a altres llocs de 
Catalunya. També cal recordar la creació del secre-
tariat de cooperació a Barcelona on jo vaig treballar 
com a permanent camerunès durant un any (1966-
1967). 

Més tard, vam presenciar la ruptura amb les autori-
tats religioses i la dispersió dels membres de l’equip 
espanyol o català, que va ser seguida per la creació 
de la CODESCAM, una estructura laica de coope-
ració espanyola encarregada, entre altres coses, 
del projecte d’instal·lació de pioners agrícoles a 
Ndjoré (Mbandjok), sota el patronatge del Ministeri 
del Pla i la supervisió del senyor Ndoung, un dels 
seus funcionaris. 

És en aquesta època, concretament el 1976, que 
es crea el BEDI, com a emanació de la CODES-
CAM, representada per l’Oriol Albó. L’objecte del 
BEDI era fer els estudis de desenvolupament en 
les zones d’intervenció de la CODESCAM i pel seu 
compte.

Després d’una llarga interrupció de les activitats 
de l’Agermanament al Camerun, amb l’abandó i 
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l’oblit del BEDI, deixat a la seva sort, vam consta-
tar, uns quants anys mes tard, la represa, per part 
d’Agermanament, de les activitats d’ajut a la po-
blació de base per mitjà d’una estructura cameru-
nesa agermanada, activitat que dura fins avui dia.

Alguns desitjos

Agermanament hauria d’obrir-se una mica més 
al Camerun, a altres persones i estructures que 
s’ocupen igualment de problemes de desenvolu-
pament, sense exclusivismes. En aquest sentit, cal-
dria treure lliçons de la primera i segona època, per 
evitar de caure una vegada més en els errors del 
passat, d’aquí la importància de dur a terme una 
auto-avaluació objectiva. 

Agermanament hauria de saber aprofitar la dispo-
nibilitat, les potencialitats i les últimes energies dels 
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pioners que sobreviuen. Puc mencionar modesta-
ment l’actual responsable del BEDI, el qual era un 
agent de desenvolupament al Camerun i que actu-
alment es troba una mica oblidat.

En ocasió del 50 aniversari, els pioners supervivents 
haurien de tenir dret a una festa comuna, la data i el 
lloc de la qual queda per determinar. 

Tenint en compte les etapes que s’han superat i les 
malalties infantils i de joventut viscudes per Ager-
manament durant 50 anys, s’hauria d’organitzar 
una trobada d’intercanvis fraterns amb els movi-
ments i estructures que es beneficien de prop o de 
lluny del seu ajut al Camerun, país que celebra tam-
bé el cinquantenari de la seva independència. L’ob-
jectiu d’aquesta trobada seria de donar una nova 
empenta i un nou impuls a la nostra cooperació, 
segons l’esperit dels pioners. 

©XAVIER TORRENT
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Joséphine BIBUM

Una xarxa d’amistat

El Tomeu em va trucar i em va dir que Agermana-
ment celebra 50 anys, em va demanar si podia es-
criure el que a mi em semblés, dir algunes paraules.

Doncs bé. Sóc la Joséphine Bibum, del poble de 
Nyahô (família Nympak) a 8 km. de Logbikoy, on 
vaig conèixer en Joaquim Jover, el meu marit, tre-
ballant en una cooperativa que es va crear amb 
l’ajuda de l’Agermanament i la participació de 
molts pagesos Bassó, de l'Oriol Albó i del Tomeu 
Amat, a Duala. El Joan Padrisa venia a Logbikoy 
a arreglar el camió de la cooperativa i, més tard, 
vaig conèixer la seva dona, la Marta; també el doc-
tor Santana, metge de Logbikoy, la Rosa Piquer, la 
Teresina Rossell i les monges; també la Maria Cin-
ta Compta i la Montse Jutglar, l’Assumpta Mas i la 
Pilar Lluch. El doctor Cortadellas també hi va estar 
i allà el vaig conèixer. Vaig treballar amb la Justa 
Soler i el seu marit Josep Porta. Va venir també el 
Raül, que vam veure després a Madrid. El Damià 
Vidal també el vaig veure vàries vegades i després, 
a la Garriga, vaig conèixer la Memé, la seva dona. 
També vaig conèixer la Pepa Rocha i el Xavi quan la 
Pepa va venir allà, on va parir el seu fill gran, el Xavi.

La col·laboració espontània de l’Henri Moutling, 
propietari del terreny de la cooperativa, va ser fona-
mental per a la CODEBABES. 

També vam estar treballant junts a la cooperativa 
amb en Bernard Maemble, a la fusteria i a la collita 
del cacau dels pagesos per a la venda a la PZ a 
Duala, amb el xofer Christophe Kane. Després el 
Bernard va ser enviat a Espanya per formar-se per 
ser un bon fuster, amb el recolzament del Joaquim 
i de l’Oriol. Després d’uns anys d’estudis s’instal·là 
fent de taxista. Un temps després, es va casar amb 
la Isabel, la seva dona actual, amb la qual té una 
filla, la Sabina. La Isabel és una blanca africana en 
tots els sentits. Hem estat col·laborant també mol-
tes vegades al principi de la reobertura d’Agerma-
nament al carrer Sant Pau, darrere el Liceu, amb 
la Magda Millàs i el Miquel Porta. Una tarda cada 
mes fèiem trobades i ens portàvem, cadascuna de 
les dones, alguna cosa de sopar i pica-pica, amb el 
Nteb, Daniel i la seva dona Assumpció. 

El Jordi Mas va estar a casa, a Duala, vàries vega-
des i també va passar per Bafoussam. A Duala em 
va allotjar la Roser Casanovas durant un any i tam-
bé vaig fer amistat amb la Lourdes Teixidor i amb 
en Teodor Vergés i la Maria Madjougang, la seva 
dona. Allà també vaig fer molta amistat amb la Ra-
mona Armengol; amistat que després va continuar 
aquí a Catalunya amb ella mateixa i les seves dues 
germanes i el seu germà Joan. Amb els nostres fills 
vam anar a Guissona per les Caramelles. Venint del 
Congo Brazzavil·le, ens van allotjar el Camil Padró 
i la Carme a la Cité-SIC de Duala, on vaig conèixer 
la Madó. Gràcies a tots, i als meus esforços perso-
nals, he aconseguit sortir d’un poble perdut entre 
Ngog-Lituba (com la roca foradada de Montserrat) 
i el riu La Sanaga.

Quan vàrem anar a París ens van ajudar seriosa-
ment el Lluís Mallart i la Neus Brussosa. El Lluís va 
batejar la Margarita i la Neus va ser la seva padrina.

TESTIMONIS D’AMICS CAMERUNESOS



63

Estic bé, gràcies a Déu i també, en part, a les ide-
es de tots els amics d’Agermanament. Tinc una 
família estable. He sigut afortunada. He treballat 
molts anys a la Generalitat de Catalunya com a fun-
cionària. Ara sóc pensionista. He fet tots els esfor-
ços necessaris per parlar bé el català.

Recordant el que hem viscut a l’Àfrica, hem treba-
llat aquí a Barcelona amb l’Angeleta Sanmartí i en 
Jaume Borràs per ajudar als pobres del Camerun. 

El Jaume Borràs venia també sovint a Logbikoy. El 
Michel, el motorboy sord-mut, l’imitava molt bé.

Els anys 2006 i 2007, el Théo Bibum, ja gran, i 
jo vam anar dues vegades a l’Escola Maternal de 
Logbikoy per supervisar i aportar un ajut de diners 
i de menjar per a les mestres i alumnes. Va ser una 
mostra de solidaritat de part del Théo, envers l’es-
cola on havia sigut alumne. Que per molts anys 
aquesta Escola pugui continuar.

En Miquel Porta i la Magda Millàs continuen sent 
les persones claus per l’Àfrica negra. Tots els nos-
tres fills i filles, Margarita, Mercè, Agustí i Joan col-
laboren amb els estudis dels meus nebots came-
runesos, juntament amb els gendres i les joves. El 
meu nebot Fèlix Nana, també col·labora. Això per-
metrà que el dia de demà sàpiguen espavilar-se per 
ells mateixos.

Gràcies amics d’Agermanament. Amb aquesta 
iniciativa m’heu fet feliç amb els meus fills i néts. 
Que per molts anys Agermanament pugui conti-
nuar la seva feina de treure persones cameruneses 
de la pobresa i de la poca salut que hi existeix.
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Mentejè Maleb man lol i tempel, mentejè Maleb Alleluia. 
Mo kilè ma mpubus bés... Maleb, Alleluia. Maleb!!!

L’aigua que surt del temple Al·leluia. L’aigua que ens 
neteja Al·leluia!!!
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Bernat Maemble Tima

Camerunès i barceloní

Quan jo tenia uns divuit anys, al lloc on estudiava 
van fer una cooperativa, on hi havia aprenents de 
fusteria, forn, etc. Un dia el senyor Ngimbis Jerôme 
va anar a casa meva a buscar-me per oferir-me de 
formar-ne part, i jo vaig estar encantat que pensés 
en mi. Durant una temporada vaig estar treballant 
com a aprenent de fuster. Passat un temps el Quim 
Jover (fundador de la Cooperativa i el primer cape-
llà del Ngog-Lituba) ens va reunir a tots els fusters 
i ens va dir que s’havia de buscar un representant 
del grup, i els meus companys em van escollir a 
mi. A banda ens va explicar que un estranger com 
ell no podia ser el director de la cooperativa, havia 
de ser un natiu, i així es va fer. Es va nomenar una 
persona del poble, i des de llavors les coses van 
començar a funcionar malament.

En aquella època la secretària general de la coo-
perativa era la Joséphine Bibum, amb la que tinc 
una estreta relació d’amistat juntament amb el seu 
marit, el Quim Jover.

Una tarda d’estiu el Quim ens va convidar a sopar 
a la missió a la Joséphine i a mi, i ens van exposar 
que la situació per la qual passava la cooperativa 
no era gens bona. Així que em van oferir d’anar a 
Espanya per perfeccionar la meva professió. En 
aquell moment el Quim em va dir que volia anar a 
Barcelona de vacances i després viure-hi amb la 
Joséphine, de qui estava ben enamorat. I a banda 
em buscaria també a mi un lloc per viure.

Unes setmanes després de marxar ell cap a Bar-
celona em va enviar una carta dient que m’havia 
trobat feina amb unes bones famílies que s’encar-
regarien de tot: dels meus papers, etc. Aquesta 
família va ser la del Narcís Mallola. Ells s’encarre-
gaven que els papers estiguessin en regla i no hi 
hagués cap problema, i també de donar-me de 
dinar cada dia.

Mitjançant la Montserrat Albó, que portava temes 
d’Agermanament, vaig conèixer la Montserrat 
Morató, i ella, juntament amb la seva encantadora 
família, es va encarregar del meu allotjament i que 
tingués cada nit un plat a taula. Em vaig sentir amb 
ells con si estigués a casa meva.

Gràcies a Agermanament vaig tenir un contracte 
de feina d’un any i mig. Jo estava la mar de con-
tent i desconeixia que la truita després es giraria. 
Resulta que ella va ser qui va trobar la meva nova 
feina en una fusteria. L’amo només parlava una 
mica de francès, i era una mica complicat de co-
municar-nos. Em van assegurar només dos me-
sos, ja que amb el Sr. Mallol no havien arribat a 
cap acord. A més el meu cap en aquella època no 
em deixava tocar cap màquina ni aprendre, no-
més escombrava; jo creia que no havia deixat la 
meva família, país i havia fet tants quilòmetres per 
aprendre a fer servir una escombra. Tot i això no 
vaig dir res, fins que al cap d’un any i dos mesos 
d’haver estat treballant, la Montserrat, l’Oriol i la 
família Mallola van anar a casa de la Sra. Carme 
Morató amb un escrit dient que el Bernat Maem-
ble Tima havia de tornar al Camerun. Jo no vaig 
estar present durant aquesta conversa. Me’n vaig 
assabentar en arribar a casa a la nit. Llavors la Sra. 
Morató em va explicar el que havia passat. Ella em 
va dir que a casa seva no feia nosa, i que em podia 
quedar tant temps com volgués.

A la fusteria em van donar la liquidació i el meu ex-
cap em va explicar el motiu pel qual no m’havia dei-
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xat tocar la maquinària durant tot el temps que vaig 
estar treballant a la seva empresa. Resulta que el 
Sr. Mallol li havia dit que no m’assegurés per obli-
gar-me a tornar al Camerun, com havia estat pre-
vist. Així que em vaig quedar sense feina.

Per sort la mare de la Roser Martínez-Sistach va 
trobar-me una nova feina, i al cap de dues setma-
nes ja estava assegurat. Però tenia un problema: 
no tenia visat, i ho vam explicar al Jaume Borràs i 
a l’Oriol Albó, que estaven a l’oficina d’Agermana-
ment, i, com que no sabien què fer, van tenir una 
brillant idea. Van agafar un 600 i camí cap a Perpi-
nyà. Van estar allà tot el dia i en tornar a Espanya, 
jo ja tenia visat.

A poc a poc sembla que les coses es van anar re-
gularitzant i vaig poder tenir altres tipus de feineta i 
refer la meva vida a Barcelona, on vaig decidir que-
dar-me, perquè vaig veure que hi podia prosperar i 
ajudar més la meva família que no pas si tornava al 
Camerun. Més endavant em vaig casar amb la Do-
lors i vaig tenir una filleta, la Judith Maemble. Des-
prés les coses no van funcionar i ens vam separar. 
Més tard vaig tornar a refer la meva vida amb la 
meva actual dona, la Isabel, i vam tenir una filleta, la 
Sabina Maemble.

Des d’aquí vull agrair a Agermanament, a la famí-
lia Pallarès Busquets, a la família García Tarancón 
i en especial a la “Mareta” que en pau descansi, a 
tota la seva família i, com no, a la família Martínez-
Sistach, tot el suport que em van donar en el seu 
dia, i el que molts d’ells encara em donen, que ha 
fet possible la meva felicitat en una terra estrangera 
que ja tinc com a meva: BARCELONA.

Sempre he pensat que Agermanament fa molta 
feina pel Camerun. L’únic que no entenc i hi discre-
po és amb la seva política de gestió, ja que només 
ajuden els camerunesos a nivell col·lectiu, i no com 
a persones individuals.

A mi m’agradaria que es pogués ajudar qualsevol 
camerunès que estigués sol aquí a Catalunya, com 
a persona individual, i no és així. En canvi això no 
passava en el primer Agermanament, on jo, grà-
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cies a ell i a les famílies catalanes que he esmentat 
anteriorment, vaig poder prosperar. En canvi si el 
meu cas l’hagués viscut ara, segur que no hagu-
és rebut la mateixa ajuda, ja que (repeteixo) només 
s’ajuda als col·lectius i penso, tot i que valoro la 
seva feina, que tant ajut necessita una persona sola 
com una família o grup. Al cap i a la fi, tots som 
persones, tots som africans.

Senyors, senyores mirem d’ajudar-los....

Una forta abraçada i FELICITATS en aquest 50è 
aniversari. Per molts anys.
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PARAULES 
D’AMICS
IMPLICATS

Amb motiu d’aquest numero extraordinari de la nostra 
Revista, hem demanat als socis i amics d’Agermanament 
de contestar a dues preguntes:

1.- Per què i com et vas implicar amb Agermanament?
2.- Tens algun suggeriment a fer a l’entitat per al futur?

A les pàgines següents trobareu les respostes, les quals 
agraïm molt sincerament
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Xavier Planell

Corria l’any 1994 i ja feia uns quants anys que tre-
ballava al Camerun amb Medicus Mundi i després 
amb Liwanda a l’hospital de Logbikoy, un petit 
poble de la selva equatorial camerunesa. Jo sabia 
molt bé qui havien sigut els “aventurers” d'Ager-
manament: vaig tenir de professora al màster de 
Medicina Tropical a la Tònia Cortadellas, havia lle-
git llibres i articles d'en Mallart, havia llegit el llibre 
d'Agermanament, coneixia gent que coneixien en 
Tomeu Amat, al Quim, a l’Oriol Albó, a la Cinta i en 
Planas, els Cunill, els Borràs, la Carme i en Camil... 

Jo vivia en una casa a Logbikoy on, 25 anys enre-
re, havia viscut gent de la colla d'Agermanament. 
A la biblioteca de casa meva hi havia escrits, car-
tes, llibres, projectes de tot aquell grup. Per mi i 
per molts dels cooperants catalans al Camerun en 
aquella època, Agermanament i la seva gent eren 
mítics! Eren els "ancêtres" de la cooperació espa-
nyola. Pràcticament, tot el món de la cooperació per 
al desenvolupament al nostre país havia començat 
amb ells. Quan ens reuníem a Duala o a Yaundé, 
els cooperants parlàvem sovint de “quina passada” 
devia haver estat l’arribada d'Agermanament al 
Camerun quan el país encara no era independent: 
el partit de la Unió dels Pobles del Camerun (UPC) 
s’amagava als maquis, no existia la carretera asfal-
tada Duala - Yaundé i per anar de Duala a Kribi po-
dies estar-t’hi dos dies. Recordàvem com la seva 
arribada i el seu treball van ser tota una epopeia. 
 
Un dia qualsevol d'aquell any, un infermer de l’hos-
pital em va venir a buscar per informar-me de l’ar-
ribada dels "bakana": havien arribat quatre blancs 
al poble, en Jaume i l'Angeleta Borràs i en Miquel 
i la Magda Porta, d'Agermanament! La trobada 
a casa meva, a Logbikoy, va ser espectacular. Era 
la “retourné” o tornada d’Agermanament al Ca-
merun, uns quants anys desprès d'haver marxat. 
Des d’aquell dia no he deixat de col·laborar i tenir 
contacte amb Agermanament, algunes vegades 
de molt a prop i d’altres més en la llunyania. Aquell 
retrobament amb els "pares" de la cooperació al 
Camerun em va canviar la vida i el més important 
ha estat que, al llarg de tots aquests anys i fins avui, 
la seva tasca ha ajudat a canviar i millorar la vida 
quotidiana de molts camerunesos i cameruneses.
 
Desprès he tingut la sort de col·laborar, treballar i 
ser amic de molts companys i companyes d’Ager-
manament, de compartir moltes reunions i jorna-
des de treball al Camerun amb les estades dels 

Borràs, els Cunill, els Casasayas... Un cop vaig tor-
nar a Barcelona aquesta amistat ha perdurat. 

Ara Agermanament celebra els 50 anys d’aquella 
epopeia que va significar la gran marxa cap a Xile 
i el Camerun. Encara queda gent que recordi com 
era la Catalunya i l’Espanya dels 60? I el Camerun 
dels 60? Ho dic perquè pot haver-hi gent, sobre-
tot de les noves generacions, que cregui que això 
de l’epopeia és una mica exagerat... D’altra banda, 
aquest gran país que és el Camerun també celebra 
i festeja aquest any els seus 50 anys d’independèn-
cia i de lluita anticolonial. Agermanament ha estat 
d’una manera o altra present en els grans moments 
històrics del Camerun. Estic segur que, en les prò-
ximes dècades, Agermanament seguirà fent camí 
al costat dels seus germans del Camerun: ambdós 
tenen un futur meravellós. 
 
Com a suggeriment, voldria dir-vos una frase que 
es diu molt al Camerun: "un seul mot: continuer". 
Sí! Cal continuar la tasca d’aquests darrers 50 
anys. De vegades he tingut una mica de por perquè 
pensava que pràcticament tothom a Agermana-
ment ja érem, diguem-ne, “d'una certa edat”. Però 
els darrers anys s'ha incorporat molta gent nova, 
gent jove i no tan jove però amb un dinamisme que 
envejo. De ben segur que aquesta “nova genera-
ció” ens portarà a celebrar d’aquí uns anys el 75è 
aniversari d'Agermanament, i també se celebrarà 
el 75 aniversari de la independència del Camerun.

Seguiu l’epopeia i feu història en el llarg camí que 
suposa agermanar-se amb els pobles del Camerun 
i de Xile.
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Carmina Bosch 

Tot just he començat a implicar-me en l'entitat 
d'Agermanament. Visc a Esparreguera i em va 
commoure el fet que un grup d'esparreguerins, als 
anys 60, decidissin de fer un pas decisiu a les seves 
vides i marxar al Camerun. Em va commoure que 
al cap d'uns anys, volguessin reactivar l'organitza-
ció a demanda dels companys camerunesos que, 
amb el temps, constataven com s'havia instal·lat la 
pobresa i com havia disminuït la seva esperança 
de futur. 

El lligam amb aquests pobles del Camerun ja té una 
història i un fil conductor que no podem abandonar. 
M'agrada, especialment, l’entitat ASAFRO, la cara 
camerunesa d'Agermanament, que permet que 
sigui des d'allà que es determinin les necessitats i 
que es facin les propostes. 

No em veig capacitada per respondre la sego-
na pregunta. Espero les respostes dels altres per 
aprendre millor què podem fer.

Angel G.Marinas

Un buen día de 2006 un amigo me dice: ¿Por qué 
no te vienes a Camerún con nosotros? Y aterrizo en 
Camerún con un grupo de personas. 

Ya había viajado anteriormente a países con altos 
niveles de pobreza, pero en este viaje vivo la reali-
dad de los campesinos cameruneses .

Vuelvo a mi casa, a mi ciudad, donde todo es fácil, 
limpio, ordenado, no hay malaria, y donde hay una 
sociedad que te protege.

Y encuentro la respuesta a mi viaje: trabajar para 
que esas personas tengan una vida digna. 

Más información (breve y clara) a los socios del día 
a día de Agermanament, principalmente median-
te correos electrónicos.

Salvador Torres

Sóc en Salvador Torres, vilafranquí, rector de les 
dues parròquies catòliques del barri del Besòs, a 
Barcelona i a Sant Adrià.

El meu contacte amb Agermanament ve de la 
seva primera etapa. En aquells anys 60 els laics i 
els capellans vivíem un nou moment interessant, 
per la nostra joventut ple d’utopies motivadores. 
Una d’elles era l’obertura al tercer món. De la meva 
promoció de capellans vàrem marxar a Xile o al Ca-
merun la meitat dels companys.

Recordo la meva sortida, junt amb la Tònia Corta-
dellas, des del port de Barcelona. Un viatge de tres 
setmanes fins a la Guinea Equatorial amb el famós 
vaixell de la Transmediterránea. Tots hi anàvem 
amb la il·lusió de donar i de rebre, amb una tendra 
ingenuïtat de capgirar els sistemes colonials d’ex-
plotació precedents. La història ha anat destriant i 
verificant tot aquell cúmul de generositat viscuda i 
autèntica. 

Com veig Agermanament ara? Hi ha opinions que 
conclouen que ja ha passat l’hora de les ONG. Cal 
que els pobles s’espavilin. Tenen les seves raons, 
molt respectables. Jo continuo creient que enca-
ra té sentit una xarxa de relació i de col·laboració 
promoguda des dels àmbits no estatals, certament 
amb unes regles de joc, de coneixement aprofundit 
i de confiança mútua. Calen contrapunts als estralls 
nefastos de la globalització. Agermanament és 
una d’aquestes alternatives, per senzilla que sigui.

Un desig que formulo al celebrar els 50 anys és que 
se segueixin valorant els orígens, vinculats, en part, 
a unes vivències de persones d’aquella Església ca-
talana. En bona hora i encert ara Agermanament 
és una associació cívica no confessional, sense cap 
vincle religiós. Tal com ha de ser. Tanmateix és bo 
que persones amb sensibilitat creient, ni que siguin 
molt poques, s’hi trobin a gust en l’ONG.

És atraient un Agermanament laic, no laïcista, ge-
nerador d’energia i de valors, plural, respectuós, 
intercultural, obert a nous reptes com els que estic 
vivint en un dels barris perifèrics de Barcelona, les 
“banlieues” dels francesos. Que puguem començar 
els segons cinquanta anys amb bon peu. M’atre-
viria a dir que els autèntics “agermanaments” no 
caducaran.
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Natàlia Lagunas

L’ any 2000, fent un curs de Llenguatge de Signes, 
vaig conèixer una mestra i logopeda com jo. El seu 
pare, en Ramon Roca, era membre d’Agermana-
ment des de feia anys i li va proposar de viatjar al 
Camerun, ja que un grup d’infermeres havia con-
tactat amb una escola de sords a Eséka. La filla 
d’en Ramon, em va contagiar les ganes de viatjar 
al Camerun per tal de fer un estudi de camp de 
la realitat i les necessitats d’aquella escola per tal 
de poder iniciar un projecte de cooperació després 
d’haver-la vist. L’ estiu del 2001 hi vam anar totes 
dues durant dos mesos. Va ser un xoc brutal i una 
realitat que constantment et feia viure sentiments i 
emocions totalment ambivalents... En Ricard Cu-
nill ens va donar molt de suport i va viure amb no-
saltres aquest xoc que et produeix anar a l’ Àfrica 
per primera vegada... Puc dir que va ser un viatge 
d’aquells que va marcar la meva vida. Allà em vaig 
contagiar del mal que deixa a algunes persones 
“enganxades” a l’ Àfrica i avui en dia encara el pa-
teixo...

Bé... ja han passat 10 anys des d’aquell primer vi-
atge a l’ escola de sords IMSHA d’ Eséka... El qual 
vaig fer gràcies a Agermanament.

Aquell mateix any, alguns membres d’Agermana-
ment van crear la Codes – Cam i jo, durant molts 
anys he coordinat el projecte d’ IMSHA des de la 
Codes però mantenint vincles amb Agermana-
ment, ja que l’escola de sords sempre ha estat un 
projecte compartit i estimat per totes dues entitats. 
Els dos darrers anys Agermanament i la Codes 
treballem conjuntament i en xarxa per a mantenir 
el projecte d’ IMSHA, i jo formo part d’Agermana-
ment com a coordinadora d’aquest projecte des 
de les dues ONG. En aquest projecte en concret, 
totes dues entitats sumem forces i gestionem millor 
els recursos!

Després de gairebé 10 anys cooperant per aquest 
projecte, només puc dir que IMSHA forma part de 
la meva vida quotidiana, ha estat un projecte que 
m’ha enriquit enormement com a persona i els 
meus vincles emocionals amb el Camerun i, con-
cretament, amb Eséka, sempre els agrairé a Ager-
manament

Intentar motivar a més persones joves a que col-
laborin amb l’entitat i que s’impliquin en projectes 
de cooperació en concret. Penso que l’única forma 
de mantenir un vincle constant i un compromís amb 
la cooperació és ser responsable d’un projecte per-

sonal de cooperació que et motivi i que et faci lluitar 
per a que es faci realitat una iniciativa pròpia.

Evidentment, valoro el projecte d’ EPD com a bà-
sic per a la sensibilització de la cooperació als paï-
sos del nord, però com a mestra que sóc crec que 
s’hauria d’incidir més en l’ EPD a l’ Educació formal 
i reglada

Mercè Bullich i Jaume Mateu

La família Mateu-Bullich volíem implicar-nos amb 
l’Àfrica mitjançant els mossens coneguts que hi 
treballaven. En lloc d’anar-hi, vam preguntar què 
podíem fer, i ens aconsellaren acollir un noi perquè 
vingués a estudiar i formar-se a Barcelona. I així va 
començar el nostre contacte amb en Charles Kooh, 
que va viure a casa i va estudiar primer a Barcelona, 
desprès a Terrassa i, finalment, a Paris, on va aca-
bar la seva carrera. 

Fou aleshores, el 1966, que ens escrivia Kooh Jean, 
pare d’en Charles, agraint-nos el que fèiem pel seu 
fill. Encara conservem la seva carta: “ Kooh Jean - 
Douala, le 12 juin 1966”.
 
Posteriorment, quan en Charles Kooh es va casar, 
va venir a casa a presentar-nos l’Esther, la seva 
dona, i altres vegades ha vingut amb ella per co-
nèixer els hospitals de Barcelona i, també, buscar 
materials de construcció. El matrimoni Kooh també 
ens ha visitat en altres ocasions amb motiu de tro-
bades familiars. 

Coneixem la gran activitat que fa Charles Kooh a 
Duala per l’Agermanament, però l’enyorem. Mit-
jançant en Borràs, fa un temps, li vàrem fer arribar 
un DVD en què li explicàvem fets dels nostres fills, 
ja que sempre l’hem considerat un fill més de la 
nostra família i el recordem amb amor. 

Estem contents d’haver pogut participar en la for-
mació d’aquest gran home, que és Charles Kooh, i 
creiem que tant per a nosaltres com per als nostres 
fills ha estat una experiència molt positiva.

PARAULES D’AMICS IMPLICATS
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Montserrat Piñol 

Vaig marxar a Xile els mateixos anys que la Maria 
Assumpta Codina. A mi, allò que em va engrescar 
va ser que en la reunió de la Maria Jesús Martínez 
i el bisbe d'Antofagasta (que era a Barcelona per 
veure els pares dels laics i dels capellans que esta-
ven a Xile) en assabentar-me de les necessitats de 
l'escola de Miramar (jo no tenia el títol de mestra) 
vaig sentir-me cridada per al voluntariat, i al saber 
que la Maria Assumpta hi volia anar, totes dues ens 
vàrem decidir a fer-ho.

Per a mi va ser una experiència inoblidable. Vaig 
estimar-me Xile i els xilens, i encara avui els recor-
do. Com diu la Maria Assumpta. el poble xilè m'ha 
donat més del que jo els he donat; estic orgullosa 

de ser-ne amiga. Ara hi he tornat per tres mesos. 
M'hi volia estar un any però pel terratrèmol i per la 
salut, i també pels meus fills que varen tenir por, 
vaig escurçar el viatge. Continuo pensant que esti-
mo aquell país...

Per què m’estimo aquest país? No ho sé, perquè 
l'estimo tant. Sí, en veritat sí que ho sé... Per a mi 
l'anada a Xile va ser molt forta perquè hi vaig trobar 
una gent tan acollidora que em vaig sentir, de segui-
da, estimada. Aquest sentiment es va confirmar el 
2003, quan hi vàrem anar amb la Maria Assumpta; 
i de nou quan hi he tornat tota sola el gener passat. 
Com explicar-ho? És el lloc on em vaig enamorar 
per primera vegada.. Són gent que es fan estimar.
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Assumpta Codina

Tot recordant,…
fem marxa enrera

Des de molt jove ja vaig començar a tenir inquietuds 
de fer un servei al Tercer Món. A l’acabar magisteri 
la primera escola on vaig treballar de mestra fou a 
Sant Gregori, de Sabadell. Un dia, cap als anys 64, 
va venir a fer una conferència la M. Jesús Martínez, 
a l’Acadèmia Catòlica, centre d’on jo era escolta 
i akela de llobatons. La seva xerrada em va ani-
mar a decidir-me per encarrilar aquest servei cap a 
Xile, perquè hi mancaven mestres. Tot seguint els 
passos: reunions, entrevistes amb capellans, etc. 
vaig conèixer el camí per posar en marxa les meves 
inquietuds. Ens varen orientar cap a la Cooperació 
Interdiocesana o Agermanament. La conferència 
de la M. Jesús explicant la seva experiència va ser 
cap al mes d’octubre de 1964. Ella digué que havia 
de deixar l’escola Miramar d’Antofagasta per mo-
tius familiars, i ja va ser el moment de començar la 
meva preparació i d’acomiadar-me de l’escola on 
treballava, en acabar el primer trimestre. 

Una companya de l’escoltisme i amiga, era la Mont-
serrat Piñol. Li ho vaig comunicar i també es va 
animar amb el projecte de marxar. Així que ja ens 
teniu, totes dues, preparant activitats i festes amb 
les amistats de Sabadell per tal de recollir material 
escolar i poder embarcar cap a Xile. Un bagul ben 
ple de material escolar, llibretes i llapis en fou el re-
sultat, material que ens vàrem emportar al vaixell 
“Donizetti”. Al comiat vingueren al port, a part de 
la família, els llobatons i les noies guies a cantar els 
“Adéus”. També s’embarcaren amb nosaltres en 
Manel Mas, en Lluís Portabella i l’Àngela Emparan.

Després de 24 dies navegant, vàrem arribar al port 
d’Antofagasta, a principis de març de 1965, per 
poder iniciar el curs després de les vacances d’es-
tiu (gener-febrer). Allà ens va venir a rebre en Joan 
Gras, que era el rector de la parròquia Mare de Déu 
de Lourdes de la Població Miramar. Ah! i el bisbe, 
Monsenyor Francisco de Borja Valenzuela, també 
ens va acollir a casa seva, durant quinze dies, per-
què la caseta-barraca que ens preparava en Joan 
Gras, encara no estava acabada. 

Les estructures i l’organització, com a entitat d’ aju-
da al Tercer Món, han canviat molt degut a la glo-
balització. La idea que abans tenia, d’anar a fer un 

servei, tant sols arribar a Xile vaig veure que l’ajuda 
me la donaven ells a mi. Ara, des d’on siguem, po-
dem treballar per fer un món més just i lluitar con-
tra la manipulació dels governs. És difícil, però cal 
prendre’n consciència i posar el nostre granet de 
sorra col·laborant amb entitats i ONG que vagin pel 
camí de la justícia i de la solidaritat.

Joan Casañas i Guri

Quan vaig decidir anar a Xile, era, naturalment, per 
un esperit de servei, llavors integrat en una espiri-
tualitat sacerdotal barcelonina de l’època de l’entu-
siasme i esperança conciliars. Però aquest esperit 
de servei ja portava en ell un cert anhel d’universa-
litat, de sana “globalització”. I aquest anhel ha estat 
sempre present en tot l’itinerari posterior i ha anat 
agafant diferents formes, fins i tot la “revolucionària” 
(Cristians pel Socialisme, etc.).
 
Sóc dels que opinen que no era convenient fer tor-
nar a néixer l’Agermanament, que ja havia acom-
plert el seu paper. I que ara és més aviat l’hora de 
“fusions” i “refusions” ben pensades, per reduir el 
nombre d’ONG i fer-ho tot plegat més eficaç. Par-
lo concretament de Catalunya. Crec, sincerament, 
que es malbaraten massa esforços, en grupets i 
més grupets, tots demanant subvencions, cadas-
cun amb la seva revisteta... (I no n’excloc la Lliga 
dels Drets dels Pobles, filla del primer Agermana-
ment, que és on em moc ara).
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Hermano Pablo - Ngovayang

Desde la selva del sur de Camerún os contesto 
con agrado aunque reconozco que con retraso. Yo 
siento comunicar que no soy socio de Agerma-
nament, soy un beneficiario de su generosidad. El 
año 2009 me ha mandado 1450 euros, para ayu-
darme a sostener las niñas pigmeas que mantengo 
en un internado. Este año 2010 me ha mandado 
4000 euros para seguir manteniendo el internado 
de 45 niñas pigmeas que frecuentan la escuela pri-
maria de la Misión de Ngovayang, en la provincia de 
Kribi, Camerún.

Mi reconocimiento a la generosidad de la entidad 
es continuo. No lo conozco a fondo pero sí a al-
gunas personas que son socias y valoro muy po-
sitivamente su dedicación y entrega generosa para 
que las ayudas lleguen a los que verdaderamente 
lo necesitan.

Felicitaciones por sus cincuenta años de existen-
cia, y le deseo que siga beneficiando con su labor 
a tantas personas que con su ayuda pueden salir 
de la pobreza actual y vivir dignamente como se 
merecen.

Con simpatía, Pablo Paniagua.

Anna Torramilans

Tinc una germana africana
 

Al 2006 vaig anar al Camerun i va ser una experi-
ència emocionalment molt intensa. Indirectament 
el viatge em va permetre establir relació amb una 
dona africana. Ens vam aliar per una mateixa cau-
sa i això va fer sentir-nos germanes.

Els projectes d’Agermanament reporten també 
aquests “altres beneficis” que jo he obtingut. La di-
ferència és que com són grans projectes, se’n pot 
beneficiar molta més gent.

La dona: Bernadette-France.

La causa: la Hillary. 

Francesc Guitart

Sóc d’Esparreguera, i l’any 1964 ja vivia a Barce-
lona però continuava tenint contacte amb el meu 
poble ja que visitava sovint als meus pares que no 
en van marxar mai.

Allà hi coneixia en Magí, la Neus, l’Angeleta, en Jau-
me Borràs i amb el Víctor Cunill havíem fet la mili 
junts, ells estaven creant un projecte al Camerun.

Vaig pensar que anar-hi aprofitant les vacances, 
podria conèixer un país diferent i, pintar amb noves 
perspectives era un al·licient molt estimulant.

Amb una caixa de pintures a l’oli i una carpeta plena 
de fulles de paper “canson” vaig embarcar en un 
vaixell –junt amb un grup de nois i noies– que anava 
a Santa Isabel de Fernando Poo.

Les tres setmanes de viatge van servir per fer-nos 
amics i comprendre més el que volien fer aquells 
joves catalans per ajudar al poble camerunès.

En aquell moment jo pintava figuratiu i no m’era 
difícil fer retrats ràpids, que regalava i que ens 
podrien obrir portes.

L’amistat i la col·laboració després dels anys ha sigut 
continuada i mirant enrere només sento dolor per els 
amics que ens han deixat i que encara estimo.
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Montserrat Xicola

Vaig conèixer l’Agermanament per l’entusiasme 
d’e’n Francesc en tornar del Camerun. Pintant amb 
paraules totes les vivències i emocions que havia 
experimentat, em va fer néixer una gran curiositat. 
La selva, la sabana, els poblats, la gent amb un 
gust increïble per a vestir-se amb una gran riquesa 
de colors, impressionant…

I l’amistat que s’havia creat amb els amics em-
prenedors, solidaris i valents, amb els quals havia 
compartit circumstàncies i vivències noves.

Ens va casar L’Oriol Albó el vint de juliol de 1966. 
Vam marxar de seguida amb ell, el doctor Cortedel-
las i la seva dona cap a Santa Isabel i després vam 
aterrar a Duala.

Vam viatjar arreu del Camerun i ens hi vam quedar 
quatre mesos.

Em vaig trobar tan ben acollida amb els amics que 
havia fet en Francesc, que ben aviat van ser els 
meus. Amb ells he anat, vivint i compartint moltes 
coses de l’Àfrica i de la vida i encara en tenim un 
munt … 

L’Àfrica em va impactar molt positivament, em va 
fer canviar, em va fer créixer.

Enyoro l’Oriol, en Felip, el Víctor, l’Angeleta,... però 
els sento a prop.

Montserrat Vilaseca de Lasarte

Amb el meu marit Lluís ens vam implicar a l’Ager-
manament a través d’un capellà amic, l’Eusebi Es-
tadella. I concretament ens va donar la idea d’anar 
a Xile, a oferir la nostra col-laboració, durant uns 
anys. No teníem fills i a l’empresa d’indústria qu-
ímica on treballava en Lluís li facilitaven demanar 
excedència. Pensàvem que podíem entregar un 
temps de la nostra vida a la tasca que ens propo-
sava l’Eusebi. Tot seguit vam entrar en contacte 
amb en Josep Ribera i en Francesc Puig. Després 
d’un període de preparació, sobretot per mitjà de 
reunions i jornades, vam marxar cap a Antofagasta 
amb la Lídia Goula. Allà vam anar a parar a la par-
ròquia de Miramar, dirigida per en Joan Gras, que 
a més era com la seu de trobada de tots els ager-
manats del Nord de Xile. Vam estrenar una senzilla 
caseta, al mig de la població(barri). El meu marit 
va haver de superar alguns problemes referents a 
la vida laboral i definitivament es va incorporar a la 
secció Laboratori de la Universitat del Nord, que 
era dels jesuïtes.A la parròquia participàvem en un 
equip de matrimonis. Jo també col.laborava en un 
pensionat de joves alumnes d’un col-legi dels je-
suïtes, alguns del quals em consideraven com la 
seva “madrecita”.

En aquesta i en totes les formes de convivència que 
teníem amb els xilens, vam experimentar la riquesa 
del contacte amb una cultura diferent, i cal dir que 
ens donaven molt.

En quant a l’actual Agermanament hi veig poca 
presència de Xile. Seria bo que tingués més relació 
amb altres grups o persones, de les antigues ager-
manades, que han tingut o tenen relacions de col.
laboració amb gent de Xile
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Dolors Quer

Un problema de malaltia d’en Pere, derivada del 
món laboral, va ser la que va obrir el camí perquè el 
destí ens acostés a Agermanament.

En Pere sempre havia volgut col·laborar en temes 
de cooperació als més desafavorits. Això, junta-
ment amb el fet que li agrada molt tot el món de 
les energies alternatives i l’aigua, el va portar a ser 
molt insistent amb en Jaume Borràs per tal que ens 
volgués al proper viatge al Camerun.

I així va ser com a l’estiu de l’any 2008 vàrem poder 
copsar de primera mà la situació d’una zona del Ca-
merun on els seus habitants només tenen lloances 
a la tasca que està duent a terme Agermanament.

El dia a dia allà és dur i els mitjans són pocs. Hi ha 
molta feina a fer en temes de l’aigua, per la qual 
cosa en Pere en va tornar ben il·lusionat i li va faltar 
temps per començar a treballar en aquest aspecte. 
Ara li queda pendent un altre viatge, i aquest ja per 
anar-hi a treballar més concretament en temes de 
subministrament d’aigua.

Jo he de dir que no tenia la il·lusió ni les ganes d’en 
Pere. Vaig trobar el viatge molt dur i no es pot explicar 
en poques paraules el que vaig sentir (gratitud, il·lusió, 
malestar...), però sí puc dir que a la tornada em vaig 
adonar que realment calia enfocar i reconduir el nostre 
tarannà cap a una vessant més solidària, no només 
amb “els d’allà”, sinó també amb “els d’aquí”, amb el 
nostre entorn diari, i que això no volia dir necessària-
ment fer grans coses ni marcar-se grans fites. 

Al final, el viatge ha resultat ser molt enriquidor per 
a tots dos, tot i que, a tall d’anècdota, cal dir que 
la nostra relació allà no va ser d’allò més fluïda. A 
tots dos ens costava assimilar el que estàvem vivint 
i estava marcant la nostra relació.

L’experiència quant a la delegació de Figueres és 
bona, no només pel fet que pugui representar do-
nar a conèixer Agermanament, sinó que això ens 
ha donat l’oportunitat de descobrir realitats d’altres 
països i persones molt introduïdes en el món de la 
cooperació.

Esperem d’Agermanament que continuï treballant 
amb la sensibilització i l’estimació vers els seus pro-
jectes pensant que cada actuació d’aquí pugui ser-
vir per millorar la d’allà i que el bagatge d’aquests 
50 anys d’experiència serveixi per ser més solidaris 
tots plegats.

Anja Querol

Després d'una primera experiència amb el món de la 
cooperació a Nicaragua, em venia de gust continuar 
el contacte amb aquest món, però des d'una realitat 
més propera. Un amic em va posar en contacte amb 
en Ricard Cunill (membre d'Agermanament) i ell em 
va explicar com funcionava l'entitat i em va presentar 
els projectes en què col·laboraven al Camerun i a 
Xile, projectes que en global em van meravellar. La 
filosofia amb què es treballa a Agermanament i la 
forma com es col·labora amb les contraparts al Sud 
em van agradar des de bon principi, així que em vaig 
engrescar a començar un projecte amb un grup de 
joves motivats que es va formar de nou. Els inicis van 
ser una mica confusos, però de mica en mica el grup 
va anar creixent i el projecte que havíem començat 
va anar prenent forma. Ja han passat 5 anys i encara 
mantinc la il·lusió pel projecte d'EPD (Educació pel 
Desenvolupament), que cada cop està més madur 
i consolidat.

Una qüestió que sempre he trobat increïble 
d'Agermanament és la il·lusió i l'energia que tots 
els col·laboradors i membres de l'entitat posen en 
totes les tasques i projectes que desenvolupen. 

Però els anys passen i a vegades tinc la sensació 
que, a l'entitat, li falta una mica de renovació de 
personal. Entre tots potser hauríem de trobar una 
manera d'engrescar gent nova que vulgui implicar-
se en alguna de les àrees de treball: El grup d'EPD, 
el grup de l'Àfrica, el grup d'imatge i revista... Hi ha 
lloc per a tothom!
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Luz Fernández

Records de Xile

Retrocedir 50 anys en la memòria resulta gairebé 
sempre bastant difícil de realitzar. Tot i això, hi ha 
fets que marquen una fita a la vida i vénen al cap 
amb gran facilitat.

Era a principis de la dècada dels 60. Una ruta mis-
sionera organitzada per la parròquia de Jesús de 
Gràcia ens va tenir a la Maria Teresa i a mi com a 
participants. Posteriorment, el 31 de desembre del 
1961, en una reunió a Sarrià vàrem conèixer la Ma-
ria Rosa i, a la sortida, les tres ens vam preguntar: 
podríem nosaltres? I la resposta va ser anar a veure 
a Mn. Mirabet i, a partir de llavors, va començar la 
nostra preparació per a anar a fer-nos càrrec de 
l’escola Bernardo O’Higgins de Calama, que estava 
en seriosos problemes de supervivència. 

Vam estar més d’un any preparant-nos i coneixent-
nos entre nosaltres. Durant aquell temps vam rebre 
l’assistència espiritual dels sacerdots Mn. Pujadas 
i Mn. Ribera, que ens van parlar de les dificultats 
que la missió comportava. Aquestes no van fer sinó 
augmentar l’entusiasme que nosaltres sentíem.

El 22 d’abril del 1963, després de deixar arreglada 
la nostra situació de funcionàries en excedència a 
Espanya, vam marxar cap a aquelles terres desco-
negudes però tan estimades per nosaltres.

Vint-i-set dies al vaixell van afermar la confiança en-
tre nosaltres i el contacte amb la resta de passat-
gers (ens vam proposar parlar amb tots) va reforçar 
el convenciment que tenien i teníem de poder resul-
tar útils per als altres. 

El fet de fer-nos càrrec de l’escola no va tenir per 
a nosaltres majors dificultats que les d’adaptar les 
nostres expressions lingüístiques a les seves per-
què, com deien els nens, “hablábamos muy lindo” 
però no ens entenien. 

L’acollida que tota la població ens va donar a la 
nostra arribada va facilitar enormement la nostra 
tasca, que va transcendir d’allò merament escolar 
al contacte amb els joves. Aprofitant la nostra expe-
riència en colònies, vam aconseguir formar-los com 
a monitors. 

El comiat va ser molt dur, igual que la nostra inte-
gració novament a Espanya.
Com a record del nostre pas per l’escola ens queda 
el fet de saber que alguns dels nostres alumnes van 
cursar estudis universitaris i són professors, met-
ges, biòlegs o infermeres; fins i tot l’alcalde que avui 
regenta l’Ajuntament de Calama havia estat alumne 
de la nostra escola; i la satisfacció d’haver contri-
buït d’alguna manera en el progrés de la població. 

La tasca que vam iniciar a través de les colònies 
segueix encara avui gràcies a la permanència a Ca-
lama de l’Enric Olivé. 

I en nosaltres? En nosaltres queda una vivència tan 
forta i una unió que el pas del temps no podrà es-
borrar. 

Raimon Obiols

La primera fotocopiadora que vaig veure en la meva 
primera joventut (més o menys en el pleistocè), va 
ser la del local d’Agermanament. Me l’ensenyà en 
Vicenç Ligüerre, que hi treballava. El nou artefacte 
era enorme i les còpies que produïa, molt laborio-
sament, eren de paper humit i desprenien una in-
tensa olor a amoníac, molt peculiar. Però aquella 
màquina ens fascinava: en aquella època, en ple 
franquisme, estàvem obsedits pels mitjans d’edició 
clandestina i allò ens semblava una invenció genial. 

Mai la férem servir: les velles multicopistes resulta-
ven finalment més pràctiques. Les d’Agermana-
ment van funcionar a bon rendiment durant uns 
anys, els de l’eclosió de l’Assemblea de Catalunya, 
que recordo ara amb nostàlgia. Hi havia, en aquells 
locals plens de vida d’Agermanament, un grup 
d’amics i amigues d’una extraordinària generositat i 
d’un entusiasme encomanadís: no m’estranya que 
la seva feina hagi donat tants bons resultats i s’hagi 
mantingut amb continuïtat, al llarg de tants anys. 

Que per molt temps Agermanament segueixi fi-
delment la seva acció en el camp de la solidaritat i 
de l’internacionalisme!
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Anja Querol

Sempre he cregut en allò d’“els petits canvis són po-
derosos”. Ja fa uns cinc anys que estic col·laborant 
amb Agermanament, on comparteixo part del 
meu temps lliure amb un grup de gent increïble i 
molt motivada, amb ganes de fer coses per fer un 
passet més cap a un món més just i equilibrat.

Gerard Craich

Aquest és el meu primer any a Agermanament. 
L'estiu passat vaig visitar els projectes de l'ONGD 
al Camerun i vaig poder conèixer tant els beneficis 
que aporten com l’estil de vida al país. Ara el meu 
propòsit és acompanyar al Grup d’EPD en la seva 
tasca de sensibilització per aconseguir una consci-
enciació més gran i millor en el món de l’educació.

Mar Millan

Fa tan sols un any que vaig entrar al Grup d’EPD 
i aquí estic, preparada i amb moltes ganes de se-
guir aprenent, formant-me, descobrint, col·laborant 
i participant en la fascinant però complicada i en-
riquidora tasca d'ajudar a transformar de mica en 
mica part d'aquest sistema global en què tots es-
tem immersos i que tant perjudica, sobretot, els 
més dèbils i desfavorits. I poder-ho fer dins d'un 
grup que cada dia m'ensenya noves coses i alter-
natives genials a aquesta quotidianitat que a vega-
des ens aliena és genial!

Noel Rodríguez

Fa uns quatre anys que estic donant voltes per aquí 
i sense ganes de deixar-ho! En aquest temps s'ha 
format un grupet entranyable i amb el que em sento 
molt a gust. I aquesta és una de les motivacions fo-
namentals de les associacions, no ho oblidem: qui 
s'imagina una associació on la gent no s'aguanti! 
Però també buscava un lloc on fer del meu temps 
lliure una eina que pogués ser útil als desafavorits. I 
des d'aquí, sento que això pot ser una realitat.

Eugènia Boada

Fa un parell d’anys que dedico, amb el grup preciós 
d’EPD, una part del meu temps lliure a Agermana-
ment, a participar, motivar-nos, aprendre, difondre, 
enriquir-nos i transformar plegats, de mica en mica, 
aquelles coses que poden fer que la vida i les rela-
cions humanes siguin una mica més dignes i justes.

Cristina Villanueva

Estic aquí perquè m'agrada el projecte i el grup. Vaig 
començar el 2007, després de conèixer el Camerun 
i els projectes que hi porta Agermanament. I aquí 
continuo, contribuint amb el meu granet de sorra.

Ricard Cunill

Al Camerun hi tinc el meu segon país. Sempre he cre-
gut en un món millor i que això depèn de cadascú de 
nosaltres. Per això estic a Agermanament i al Grup 
d’EPD, perquè ens permet avançar en aquest camí.

Raquel Díez

Fa un parell d’anys que vaig descobrir Agermana-
ment i, després de visitar el Camerun, vaig quedar 
enamorada d’aquest país, de la seva cultura, de les 
tradicions i la gent que viu allà. Després d’aquesta 
experiència, em mou la il·lusió de poder participar i 
col·laborar amb els projectes que des d’allà promo-
uen l’autogestió dels seus recursos.

Ignasi Ramírez

Estic a Agermanament des de principis del curs 
passat, formant pinya amb la gent que t’agrada i 
creient que un món millor és possible. Col·laboro 
al Grup dEPD d'Agermanament per transmetre i 
conscienciar aquests valors a les noves generaci-
ons d'educadors.

Anna Casasayas

Fa cinc anys vaig veure que l’EPD era la via per on 
m’havia de moure a l’entitat. El canvi social que ne-
cessita el món ha de venir de la base de la societat, 
és a dir, de les nenes i nens que en formen part. 
I aquí és on entra en joc l’equip d’EPD! De la mà 
d’entitats del lleure, duem a terme una tasca edu-
cativa activa, amena, divertida i continuada; en pro 
d’un món més just, equitatiu i sostenible. 

Ricard Badia

Cada dia estic més convençut que quatre perso-
nes s'han fet el món a mida i la resta de població 
vivim al seu remolc. Però a Agermanament, un té 
l'oportunitat de canviar aquesta realitat tot posant 
un petit granet de sorra per fer un món de tots i no 
per a uns pocs. I quan siguem molts granets de 
ben segur que el món canviarà! 
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Arcadi Oliveres

Agermanament. Visió de futur i 
compromís de present.

L’any 1960 va veure l’accés a la independència po-
lítica de l’antic Congo Belga i va marcar una fita en 
el procés de descolonització que, si bé iniciat l’any 
1958, visqué els seus moments més intensos en la 
primera meitat de la dècada dels seixanta.L’ Àfri-
ca en particular i el que es va passar a anomenar 
“Tercer Món” en general, varen fer la seva aparició 
dins de l’actualitat política, econòmica i mediàtica 
d’arreu del Planeta. 

És precisament en aquest context en el que neix 
Agermanament, en l’àmbit tradicional de les mis-
sions cristianes, però donant-hi una dimensió tota 
nova, probablement afavorida pels aires pre-conci-
aliars i conciliars que es vivien a l’Església de l’èpo-
ca. Es pot dir que la seva concepció, cosa rara a 
l’època, saltava de l’assistencialisme a la coopera-
ció entre iguals entesa en el millor sentit del terme. 
Les accions d’Agermanament, centrades a Xile i 
al Camerun, revestiren plenament aquesta carac-
terística.

Però juntament amb aquesta nova i meritòria mane-
ra de veure les coses, Agermanament va marcar 
a nivell català unes fites i dugué a terme unes ac-
cions que, vistes ara amb perspectiva, només ens 
podem semblar premonitòries. Destaquem-ne dos 
aspectes importants. En primer lloc, probablement 
la seva revista, del mateix nom, i les seves activitats 
públiques, varen posar per primera vegada damunt 
de la taula la problemàtica del desenvolupament 
econòmic quan aquesta temàtica no era ni de lluny 
prioritària entre la població. Malgrat la inexcusable 
pertinença als països enriquits, la dictadura militar 
governant i el fet de que Espanya fos considerada 
país receptor d’ajut per part d’alguns organismes 
internacionals, feien que les preocupacions envers 
els països empobrits no es trobessin pas a l’ordre 
del dia. Posteriorment, el naixement del Cidob, im-
pulsat per membres d’Agermanament, a partir de 
1973 va donar carta de naturalesa a l’estudi do-
cumentat i a la formació social sobre les qüestions 
vinculades a les injustes relacions nord-sud.

En segon lloc, Agermanament va plantejar des de 
ben aviat el paper de la societat civil dins del teixit 
polític i econòmic avançant-se al que avui en dirí-
em el món de les ONG i dels moviments socials. 

Recordo encara de quina manera i amb quina gran 
discreció, a començaments dels anys setanta, els 
locals d’Agermanament, tenien cura dels docu-
ments clandestins de l’Assemblea de Catalunya, 
enyorada inciativa unitària de l’època en favor de 
la llibertat, de l’amnistia i de l’estatut d’autonomia.

Amb altibaixos propis de les circumstàncies i de les 
èpoques viscudes, Agermanament ha prosseguit 
el seu camí actiu i testimonial, s’ha sabut coordinar 
amb altres organitzacions, i ens deixa, amb la com-
memoració dels seus cinquanta anys, la certesa de 
que, amb reflexió i voluntat, els canvis es poden 
avançar i les utopies es poden perseguir.

PARAULES D’AMICS IMPLICATS
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MOLTES GRÀCIES A TOTHOM


