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AVUI PARLEM DE...

VIATGE A LES TRADICIONS ANCESTRALS
DE BENÍN I BURKINA FASO
Conxita Tarruell i Llonch
Els meus darrers viatges a l’Africà occidental
amb la Rosa Pi, dels que he publicat l’últim llibre:
LA KORA I EL GRIOT, han permès adonar-me
del què representa la religió en la vida dels africans. En els idiomes africans la paraula religió
equival a saber. Tot el que els envolta, com pot
ser els fets quotidians, per ells té un significat
religiós, o millor dit els connecta amb els deus
i amb els ancestres. Practiquin la religió que sigui l’ Islam o el cristianisme no els separa de les
seves religions ancestrals animistes i en cas de
Benín i Burkina Faso, el vudú. Aquesta situació
és el que s’anomena sincretisme religiós.
La religió a Benín
A Benín pel que fa a la religió, hi ha bona convivència entre musulmans, cristians i animistes.
El vudú és la religió animista del país i és en la
que creuen més els beninesos. És originaria
del golf de Guinea i la practiquen uns seixanta milions de persones repartides entre Nigèria,
Benín, Togo i alguns països americans, on van
arribar a través dels milers d’esclaus d’aquesta zona d’Àfrica. El vudú va néixer fa uns 4000
anys i el seu nom significa ‘ànima’ o ‘força’.
Els ioruba també l’anomenen orissa. La religió
vudú dóna molta importància a la natura i a la
presència entre nosaltres dels que se’n van. Hi
ha moltes organitzacions cristianes amb clares
influències de la religió vudú, i són de les que
creixen més. Un d’aquests moviments religiosos
més representatius és el dels cristians celestes.
El va fundar l’any 1947 l’adepta vudú Samuel

Oshoffa perquè Déu li va demanar que erradiqués certs comportaments pecaminosos de la
societat beninesa. És una religió sincrètica que
procura conciliar doctrines diferents combinant
creences judeocristianes amb rituals africans. La
religió catòlica es practicada per un 40% de la
població.
Basílica catòlica de Dassa
En el viatge a Benín hem anat a visitar la basílica
catòlica de Dassa situada a uns deu minuts del

Basilica catòlica de Dassa a Benín

centre. Ens expliquen que va ser erigida l’any
2002 després de la visita del Papa Joan Pau II
a la gruta de Nostra Senyora d’Arigbo que hi ha
darrera de la basílica. Diuen que l’any 1954 s’hi
va produir un fet miraculós, ja que hi van trobar
una imatge de la verge Maria; per aquest motiu el bisbe de Benín el va convertir en un lloc
de pelegrinatge; el Lourdes de l’Àfrica. Des de
llavors la gruta de Nostra Senyora d’Arigbo no
ha parat de rebre pelegrins en busca d’esperança i redempció. El 15 d’agost de cada any
s’hi congreguen un gran nombre de persones
provinents de Togo, Nigèria i Burkina Faso per
fer una festa de tres dies. La primera impressió
que tinc és una mica de decepció: m’imaginava que la basílica seria com les nostres però és
molt gran, de construcció moderna i poc acollidora. Em sorprèn veure aquelles creus i el gran
Déu fet amb llums fluorescents. Hi trobem poca
gent, només algunes persones que van caminant mentre resen. Em crida l’atenció un pare
que acompanya el seu fill amb discapacitat i que

resa molt fervorosament. Quan entro hi ha una
persona que està escombrant la sorra que ha
entrat dins l’església perquè no hi ha vidres a
les finestres i s’embruta molt. Cada quinze dies
se celebra una trobada dels fidels dels poblats
veïns. Darrere la basílica hi ha unes escales que
passen per catorze llocs sagrats, representant
les estacions del Via Crucis. Alguns devots fan
el recorregut de genolls. Thomas Boni Yayi, el
president de Benín, ha estat present regularment
durant els pelegrinatges. El 2014, amb motiu del
60è pelegrinatge marià, va honorar l’Església
Catòlica en particular per la seva contribució a
l’establiment de la pau i el diàleg interreligiós a
l’Àfrica i al món.
Records de Benín
Recordo amb molt d’afecte els nens dels poblats. Vam tenir molt bona connexió: vam dansar, cantar i ens ho vam passar molt bé. També les visites als mercats, em vaig deixar portar
pels sentits: les olors, els crits dels venedors, els
colors vius de les verdures i les fruites. En les
passejades entre la gent vaig poder comprovar
que no són només llocs on comprar i vendre:
són espais de trobada i de relació que reflecteixen la vida de cada lloc. Vaig sentir-me com un
d’ells. Per mi el més important de Benín és la
seva gent.

Dansem amb els nens d'un poblat

La religió a Burkina Faso

Interior de la Basílica de Dassa
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La religió més estesa a Burkina és l’islam. Segueixen en importància i per aquest ordre la
pràctica de cultes animistes tradicionals i el cristianisme, predominantment catòlic. L’animisme
és molt present en la vida diària dels burkinesos.

mista acceptat per l’església catòlica africana.
Records de Burkina Faso

Església cristiana de Boni a Burkina Faso

M’ha encantat participar als festivals musicals
de Burkina i visitar museus on he pogut conèixer una gran diversitat d’instruments. He gaudit
de ballar i cantar amb els nens al ritme dels tambors. M’ha agradat conèixer noves ètnies i entrar a casa seva per veure com viuen. He pogut
comprovar que les dones tenen un paper important en els llocs públics, ja que en la majoria de
museus que he visitat sempre era una dona qui
feia les explicacions; en general, se les veia ben
preparades.

La religió catòlica es practicada per un 25% de
la població.
Església cristiana de Boni
En el nostre viatge per Burkina Faso fem una
parada al poble de Boni, entrem en una església cristiana amb una creu a dalt, però em crida l’atenció que a la porta té una màscara que
representa el sol i la lluna, amb un bec d’ocell,
anomenat kalao, que és un signe de protecció.
Ho trobo original i m’adono que en aquest detall s’hi pot captar l’animisme. Aquest contrast
referma el sincretisme que traspua l’ambient. La
porta està oberta, entro i m’assec en un dels
bancs —que per cert no és gaire còmode perquè és de ciment i sense respatller. Per celebrar
les festes de Nadal, l’església està tota decorada amb símbols nadalencs i un pessebre fet
amb figures de fang. Quan sortim a fora, anem
a casa l’artista Yakoumba, que és l’autor de la
màscara de la porta de l’església, un símbol ani-

Agraïments
Una part del que us he explicat forma part del llibre que he escrit durant el confinament. Tot això
no hagués estat possible sense l’ajuda i el suport
incondicionals de la Rosa Pi i la Núria Crespo. La
Rosa, companya de viatge, ha escrit les seves
vivències per mitjà de dos contes ambientats a
Benín i a Burkina Faso. La Núria ha fet un estudi
aprofundit sobre la seva història i la seva gent.
Voldria regraciar als beninesos i burkinesos que
he conegut, a la gent dels poblats de les diverses ètnies que he visitat i a tots els infants que
m’han encomanat la seva alegria mentre cantàvem i dansàvem junts. Tots ells m’han ajudat
a conèixer més les maneres de viure d’aquests
països.
Valoració final

Les dones compren al mercat

Les terres africanes em captiven: m’acosten als
llocs més desconeguts del meu propi interior,
em connecten amb la natura. És un univers diferent i el temps hi corre més a poc a poc. Ells
diuen: «vosaltres els europeus teniu els rellotges,
però nosaltres tenim el temps». Tot es desenvolupa en un ambient que desconeix la paraula
estrès. Realment, a l’Àfrica la vida evoluciona a
un ritme tranquil.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE III DE PASQUA. Missa de vigília,
dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa a
2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia
i 8 del vespre.

GRUPS DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. El
grup Sant Mateu es reunirà dilluns dia 26 d´abril
a les 7 de la tarda. El grup Sant Marc el mateix
dilluns 26, a les 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR 0-7. Cada mes, pregària
familiar amb els més menuts. Atesa la situació
de pandèmia, s’ha iniciat aquest curs 20202021 fent una tramesa mensual d’un guió de
pregària per fer-la a casa en família. Els interessats podeu sol·licitar aquest enviament a
pregaria07@purissimasabadell.org

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ. A partir
d’ara podreu trobar en la part superior de la
nostra pàgina web, una cita de l’evangeli amb
una imatge i les activitats programades. Animeu-vos a consultar-la!.
VIDA CREIXENT. Recordeu que cada mes
podeu consultar el tema corresponent per internet cercant Vida creixent, temari del curs
2020-2021. Enguany el tema és L’harmonia de
la teva vida.
COMISSIÓ DE FE I CULTURA. La comissió
us proposa consultar a la nostra pàgina web,
un club de lectura iniciat per Catalunya Religió
sota el títol Fe de Llibres. Si esteu interessats en
participar-hi us podeu registrar abans del dia 3
de maig de manera totalment gratuïta. També
trobareu un secció de podcasts amb recomanacions de llibres.
PREGÀRIA 0-7. Ja tenim a punt la Pregària
0-7 del mes d’abril. Esperem que sigui un bon
recurs per parlar amb els més menuts sobre
l’esperit de la Pasqua. Si hi esteu interessats
escriviu-nos a
pregaria07@purissimasabadell.org
i us enviarem els materials per poder fer la Pregària 0-7 a casa.

Jo. 10, 11-18

Encara tinc altres ovelles
que no són d’aquest ramat.
També les he de conduir jo
i faran cas de la meva veu.
Llavors hi haurà un sol ramat
i un sol pastor.
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