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Les conversions massives 
 
Els Pares Blancs tingueren èxit a Burundi. En menys de tres “generacions”, 
anys 1920-1950, realitzaren la proesa  de convertir tot un poble, de cinc 
milions de persones, a una religió extrangera, el CRISTIANISME. 

 
“Hi ha dins aquesta proesa una part impalpable i indecible, 
una mescla de carisme i de sort, de pragmatisme i d’utopia, 
d’audàcia i de planificació que ha duit a un èxit sovint ines- 

                        perat ¡ “             (C. Duverger) 



 

 
El pare Van der Wee amb  

el Chef Baranyanka 
 
 

 
NOTA 
 
 El que hi ha escrit en les pàgines d’aquest “bloc” és, en certa manera, 
resultat de la lectura del llibre: Le catholicisme au Burundi 
     1922-1962 
     Approche historique des conversions 
     Augustin Mvuyekure 
  
 Es pot dir que són una “traducció resumida” d’aquest llibre, agafant-
me la llibertat d’afegir-hi petits comentaris. 
 Pens que és correcte i, per altra part , interessant. 
 
     joan perelló 
 
 
 
 
 
 

 



 
CURIOSITATS DE LA CRISTIANITZACIÓ  

DEL BURUNDI 
 

 Els primers Pares Blancs que s’establiren  a Muyaga, i 
després a Mugera, lloc sagrat dels barundi, acompanyats per 
uns pocs negres cristians que no eren de Burundi, sinó fugitius 
de les lluites que hi havia hagut per aquelles terres entre 
alemanys i belgues, xocaren especialment amb la gent que 
pensava si serien monstres perquè menjaven carn de cabra i 
d’anyells, animals “sagrats” pels barundi, i per una altra cosa: 
amb els alemanys arribà a Burundi una malatia “desconeguda” 
la “syphilis”. Hi hagué que tildà aquesta nova malaltia  com  el 
“mal cristià”. 
 Un tal Arthur Miller féu aquest acudit: “ens trobam davant la siphilització 
cristiana” 
 

……………… 
 

Una cosa que no deixa de tenir el seu “interés” i dóna a pensar és la 
següent:  
 Temps més endavant es féu una enquesta en la qual es demanava 
sobre “els motius” que havien duit als barundi a fer-se cristians, la qual 
cosa suposava passar el manco quatre anys de  Catecumenat. 
Entre la diversitat de motius que s’anoten com per exemple: curiositat, 
desig de saber, gust per l’aventura, promoció social, etc….n’hi ha dos que 
només els contesten afirmativament les dones, i són: dret a la paraula,  
un, i l’altre: la monogamia que el cristianisme exigia. 
  Si ho pensam un poc això vol dir “molt”. 
 

………………. 
 
 
 
 Els barundi no sabien què pensar dels Pares Blancs: eren homes o 
ibikoko…?   Tenien una gran cabellera abaix de la cara (la barba llarga), i 
feien foc per la boca (fumadors). Els barundi quasi tots són imberbes i no 
coneixien el tabac. 
 Una altra qüestió que tenien: eren amics dels “blancs” abadagi, o 
espies dels altres “blancs” ababiriki…? 

…………. 
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 Els primers missioners deien la missa en llatí i ensenyaven cançons 
en “gregorià”, que també eren en llatí, però els barundi aprengueren prest a 
fer “burleta” i posaren lletres “jocoses”a qualque cançó. Aquí tenim 
l’exemple de la lletra que posaren a un cançó gregoriana. (em sembla si 
seria el In paradisum…) 
          Traducció 
 
Mu nkaratusi     En els  eucaliptus 
Hariho umugore     hi ha una “femella” 
Mu kwenga inzoga    prepara  “cervesa”…, 
Asa n’akaranda     no és massa fina ¡ 
Tuze tumusenge     anem a provar-la… 
Naho ni yatwima     si no ens agrada 
Tugende ahandi     anirem a  una altra 
 

.................... 
 
Igicumuro 
Quan els missioners cercaven paraules en kirundi per als conceptes 
cristians, no l’encertaren en escollir  la paraula  per a designar el pecat,  
agafaren la paraula: igicumuro  (igicumuro vol dir:  una cosa que no agrada) 
A un vell, que feia un temps que assistía a les “catequesis”, li feren la 
pregunta: Què és un pecat ? 
 
ell va respondre: “beure cervesa agre i follar amb una dona lletja…” 
          
 

………….. 
 

 
Les Escoles 
Els Pares Blancs veren en la creació d’Escoles un dels millors “mitjans” 
per a la cristianització del barundi, als quals no les hi feia cap gràcia això 
d’haver d’aprendre a escriure i llegir. Per això als primers vint anys quasi 
només tingueren èxit entre la gent jove i poca.  
 Quan al 1922 anà a Burundi el Bisbe Gorju insistí molt en les 
Escoles i pensava que només es cristianitzaria el país si els vells i els chefs 
anaven a Escola. Amb el suport dels colonitzadors feren gran campanya. El 
Bisbe volia a les Escoles, sobretot,  baganwa i batutsi. 
 Un dia, el pare M.Boneau, que dirigia l’Escola de Busiga, quedà 
gratament sorprès i entusiasmat quan vegé que es presentava el rei jove 
amb seixanta persones, que volien anar a escola. 
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 L’alegria s’anà a poc a poc transmudant en decepció quan anà 
descobrint que totes les seixanta persones  eren bahutu. El rei i els chefs 
pensaven que això de llegir i escriure era perdre el temps i per això els hi 
enviaven els bahutu que eren molts i tenien temps per a perdre…. 

……….. 
 
 

Endevinalla: 
Aho hepfo haciye ubutindi buhetse ubundi…? (per allà ha passat una desgràcia que 

 en duia una altra?) 
- umuzungu kw’ipikipiki….   (- un “Blanc” en moto…) 
 
 aquesta endevinalla la crearen els mateixos barundi, expressa el “pànic” que els 
causaren les “màquines” que els europeus  portaven… 
 

……………. 
 
Després de les conversions massives, els missioners sempre tingueren por al que deien: 
retour du refoulé, és a dir, el “retorn del reprimit”. No els mancaven motius ja que, 
malgrat la majoria fos critiana o batejada, al manco d’amagat mai deixaren del tot les 
pràctiques tradicionals. Així ho confessava a un missioner un  catequista exemplar:  
“Hako borenga imiziro y’ikirundi, barenga amabwirizwa ya mungu” 
(en lloc de transgredir les prohibicions del kirundi, els cristians 
transgredeixen els Manaments de Déu)  
 
 

 
Camí cap a una MISSIÓ 
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Els batwa (pigmeus) 
 Segons diuen les estadístiques,  durant els primers cinquanta anys, 
cap “pigmeu” es va batejar. Potser aquest fenómen sigui degut al que passà 
en la primera ocasió. 
 Conten que a una Missió un grup de pigmeus s’apuntaren a les 
catequesis de “postulantat”…. El dia que es feren els examens per a 
qualificar els que podrien passar a la catequesi  ja vertadera, els pigmeus 
s’hi presentaren. A n’el primer que entrà a l’exàmen  li feren aquesta 
pregunta: - “Qui va matar a Jesucrist…?” 

Ell respongué tot seriosament: “Jo no sé res….” 
A continuació li demanaren:  “On va morir….?  I còm…? 

-“Vos dic i torn repetir: jo no sé res de res….” 
I d’aquí no el tregueren…. 
 
Quan sortí a fora, digué als seus companys: “Anau en compte en el que 
direu…Sembla que estan cercant els assessins de no sé quí …¡  anau alerta 
a dir res que vos comprometi….¡ 

Així ni ell ni cap “pigmeu” tornaren a assistir a cap classe de 
catequesi…..  

 
……………….. 

 
 

 

 
Un missioner en bicicleta de “visita” 
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Els finals del segle XIX i el primer terç del XX,  marcaren un periode de 
prova per a l’Àfrica  dels Grans Llacs i especialment al Burundi. Es 
donaren anys de “sequeres” no habituals i sobretot l’aparició de malalties  
desconegudes per a ells fins aleshores, fins al punt que no tenien “remeis” 
(umuti) per a combatir-les. Es posa com a data de “començament” de les 
catàstrofes el 22 de desembre de 1899, dia en que hi hagué un eclipse total 
de Sol.  
 Es donaren epidèmies de varicel.la,  del microbi épizootie…malalties 
desconegudes com la malària, el mal de la son, meningitis, pesta, cólera… 
 Els remeis tradicionalment usats eren impotents davant aquests 
“mals”. Els colonitzadors i els missioners tengueren que promoure de 
valent la qüestió sanitària per a fer front a tals epidèmies que feren estralls 
a Burundi, Rwanda i el Congo. I convertiren aquesta assistència sanitària 
en un dels “factors” a favor per a l’implantació de la “cultura occidental-
cristiana”. 
 Queda una pregunta a l’aire: La relació entre l’afloració d’aquestes 
malalties i l’arribada dels “europeus” a la Regió dels Grans Llacs és de 
coincidència o causalitat? 
 Està demostrat que el microbi,  que provocava el que deien l’inflor 
dels ramats, entrà en el Congo per un vaixell vingut d’Amèrica. 
  
S’ha parlat sempre i molt de les ajudes sanitàries que els “occidentals”: 
colonitzadors, missioners i més modernament ONG han prestat i presten al 
països africans, però mai s’ha dit ni tan sols demanat que Occident, abans 
de dur a Àfrica  metges i hospitals, hi dugué les malalties….¡ 
 

 
…………………………… 

 
 Els missioners  foren protegits i ajudats pels colonitzadors. Protegits 
dels indígenes hostils, i ajudats en la construcció de temples,escoles i 
hospitals… i els missioners feren d’intermediaris entre el poder colonial i 
els barundi, fins el punt que es pot dir que “cristianitzant” feien “el joc” 
dels colonitzadors…. 
 Un punt on més es donà aquesta “col.laboració” fou en l’ensenyament 
i explicació dels Deu Manaments, sobre tot en el “Quart”: “Obeir pare i 
mare i a tots els superiors, incloguent-ne les “autoritats”. Tot poder ve de 
Déu, ensenyaven els missioners, incloïnt el “poder colonial”…. Això féu 
exclamà als barundi: “el cristià està agafat entre el fusil i el rosari…” 
 

…………………………. 
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Ugukuna i poligàmia 
 
 La moral en “matèria sexual” que predivaven els missioners xocà en 
dues coses que els barundi tenien arrelades per us i costum. 
 La “poligàmia” la practicaven els “xefs”,  quasi tots. Tenir varies dones era 
senyal de dignitat i poder, i sobretot capacitat de procreació,  valor inamovible. 
 Ugukuna era un costum que practicaven les dones joves, abans de casar-se. Vol 
dir “allargament dels llavis”, els llavis però de la matriu. Procuraven allargar-se’ls  
sense cap “sentit eròtic”. Era perquè creien que així asseguraven més la maternitat. 
 
 

 
……………………. 

 
 Inspirant-se  en l’Antic Testament, els missioners l’emprengueren 
sempre contra la “religió” tradicional dels barundi, oblidant el “pur” que 
era el seu “monoteïsme” i les “coincidències” que es podien trobar entre 
Kiranga i Jesús. Lluitar contra la religió de Burundi era lluita contra el 
paganisme, contra els ídols. 
 
 Així, en lloc d’usar el nom de Imana per a designar Déu, posaren en el 
Catecisme el nom Mungu, menllevat al kiswaili. Aquesta ignorància o incoherència 
provocà molta confusió…. Els barundi tenien una paraula  imungu, que significava un 
“insecte coleòpter” que corcava la madera… a quants d’acudits es prestava…¡  “El déu 
d’aquests blancs és un insecte que roega…¡” 
 
 Per altra part els barundi no deixaren de dir: “Hi ha dos déus: Imana, 
el nostre, i Mungu, un insecte, déu dels “Blancs” 
 Amb el temps s’anà imposant el nom d’Imana, però ja era en el  temps de la 
Independència quan Imana fou l’únic nom de Déu. 
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Els  BATUTSI  a   RWANDA   i  
  els    BAGANWA   a   BURUNDI 

 
 

 
Rwanda 

 
 La  vida social i política del Burundi no Colonitzat estava establerta 
així: 

 
Els batware són bishikira, chefs dels dominis reials, 

 escollits entre els bahutu i els batutsi. 
 

Escala 
Umwami 

batware  batware   batware 
baganwa  baganwa baganwa baganwa  baganwa  

 
batutsi  batutsi batutsi  batutsi bahutu bahutu bahutu bahutu batutsi batutsi 

 
batwa…………………………………………………………………………. 

 
 

 Davant una escala social així establerta, estil feudal,  els  missioners 
pensaren en la fundació d’un “regne cristià”.  
Com altre temps “els francs” es feren cristians per la conversió del rei Clovis,  a 
Burundi, convertint el mwami, tothom devindria “cristià”. 
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 Però el Rei mai anà de res. Convertir per tant els “chefs” i reduir 
l’escala social: rei, batutsi i bahutu, fou la “tàctica”…Així donaren plaça a  
la divisió ètnica: tutsi – hutu, que tanta sang feria derramar en el  futur. 
 
 Amb la “teoria haminítica”: els tutsi descendents de Cam, fill del Noé bíblic, 
creien superar “teològicament” el problema: monogenisme-poligenisme, que la teoria 
de la “Evolució” havia creat: Moltes ètnies però una sola filiació des de Noé. Els tutsi 
mescla intermediària entre negres i blancs, cridats a governar. 
  
 Deixaren de part els baganwa, fent-los tutsi, quan els historiadors 
seriosos els veuen més bé com a descendents dels hutu, primers pobladors 
de Burundi, en el qual alguns es mesclaren amb els nou vinguts i donaren 
abami i baganwa. 
 Tot quedaria sublimat en la doctrina cristiana que vol expresar aquest càntic dels 
missioners: Umwami, umuganwa, umuhutu n’umutwa, bose barangana mu maso 
y’uwabaremye (el rei, el muganwa, el muhutu, el mutua, tots són iguals als ulls del 
Creador) 
 
 A la base de la vida social burundesa es troba la família. Aquesta 
posa en relació el cònjuges, els fills i el conjunt d’associats. Dins el seu sí 
regna una gran solidaritat, revivada pel  seguit de festes:  naixements,  
casaments, investidures i defuncions, que acosten  els individus i els grups. 
 Les membres de la família contribueixen al seu renom i al seu 
prestigi: amenaçat, tots es presten a ajudar-li; humiliat, tots han de rentar 
l’honor. Si un membre de la família  adquereix prestigi,  tots els altres 
“pugen” amb ell. Sí un membre de la família és assessinat, tots els altres es 
senten obligats a la venjança. 
 
 El difícil per a una dona quan es casava era deixar els seus pares i 
germans i pertenéixer a la família de l’home per a sempre.  Si  una dona 
quedava viuda no es podia casar altre cop a no esser amb qualcú de la família. Si pel 
que fos es volia casar amb un home d’una altra família, abans del nou casament havia 
de fer l’acte sexual amb un germà del marit difunt. 
 
 Les famílies cerquen associar-se a altres més nombroses o  més 
prestigioses. Fins al quint grau es consideren perteneixents a una mateixa 
família. Més allà del quint grau ja els lligaments s’afluixen, però encara hi 
ha la pertenença a un mateix “clan”.  

 (Quan la Independència de Burundi, tres Presidents: Micombero, Bagaza, 
Buyoya...es deia que era el mateix “clan” de Rutovu al poder)  
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 L’institució dels bashingantahe (els jutges, els notables) estableix 
rangs dins la societat  a nivell de colines. Hi ha bashingantahe de primera 
categoría i de “segona”. Després els “bakungu” b’imbere i b’inyuma. I 
abaix de tots, els joves i al.lots encara joves. Les dones i les noies tenen el 
rang del seu marit o pare. 
 El “mushingantahe” té un rol democràtic dins el país 
 
 Fora de tot això, diguem fora de la societat, hi ha els batwa (pigmeus), que 
viuen un “món a part”, fent olles i caceroles d’argila. 
 
 Es pot dir que hi ha una desigualdat social, com es dóna també dins 
el nivell “polític”. 
   
 Al cap d’amunt de l’escala,  els batware (els qui governen) i els 
baganwa (prínceps de sang). Tots els “batware”  són  bishikira, o sigui 
“chefs” dels dominis reials, escollits entre els bahutu i els batutsi. 
 Els baganwa aixecaren el vol al segle XIX, a una època en la qual els 
Barundi per la força de les armes, units contra els enemics, que 
acompanyaven “els mercaders d’esclaus”,  els  guanyaren, els expulsaren i  
doblaren l’extensió del seu territori. 
 

 A Rwanda no es donà aquest fenómen, o si es donà els que prengueren el vol 
foren els batutsi.  

 
 Així, quan els missioners i colonitzadors arribaren a aquestes terres 
trobaren que la posició que a Burundi ocupaven els baganwa,  a Rwanda 
era ocupada pels batutsi.  
 
 El curiós és que, i en contra de l’”arquetip” que es formaren el Bisbe 
Gorju i els colonitzadors, els batware que tenien el poder, no per ètnia ni 
per sang, sinó per concessió del mwami, que podia donar i prendre, els 
“batware” eren tants hutu com tutsi.   “yampaye inka…¡” : he trobat gràcia 
davant el rei, “yampaye isuka”¡ : el rei la m’ha feta, a cavar s’ha dit…¡” 
tenia la seva ressonància…molt més forta que el que li donàvem quan 
aprenguérem aquestes expressions…. 
 
 Part damunt de tots i de tot estava el Mwami, representant d’Imana 
(Déu) damunt la terra. El seu poder estava enrevoltat d’una aura sagrada, 
gaudia del  ius gladii…disposava de la vida i de la mort de tots els barundi, 
arica agakiza. Era endemés el símbol vivent i el garant de l’unitat i 
coherència nacional. 
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 Naixement, Intronització i Mort del Rei no eren fets ordinaris. 
Estaven enrevoltats de legendes i ritus: en néixer duia totes les llavors del 
país. Rei de bahutu i batutsi, Amo dels camps i dels ramats (nyeninka 
n’imirima). 
 Per a revitalitzar l’unitat de la nació, la fertilitat del sòl i dels animals 
es feia cada any l’umuganuro (festa de la sembra). Era la visita a la Cort 
de tots els habitants del país, en el seus representants. La “Intronització” 
estava enmarcada amb sacrificis humans.  La “Mort” estava voltada de 
ritus especials: es retirava a la tomba i guardians rituals l’enrevoltaven amb 
temor i respecte. Entre la mort d’un Rei i la intronització de l’altre 
umugabekazi (la Reina-Mare) gaudia de la veneració i els honors. 
 
 La sacralitat del poder reial i del seu representant  permet entendre i 
veure clarament la vida moral i religiosa dels barundi. 
 
Com a esser social, el murundi adquiria per l’educació les virtuts morals 
ubupfasoni: respecte d’ell mateix, dels altres, sobretot els pares,  els 
ancians, els superiors. Amb els iguals, havia de donar prova d’amistat 
ubugenzi, franca camaradería i sana emulació. Conforme creixia se li 
exigia més discreció, prudència, i dominar-se a ell mateix kwigenza.   
Havia de tenir paraula i saber guardar un secret kugumya ibanga.  Adult,          
 demostrar coratge i esperit de responsabilitat. 
 
 A les dones i a les noies se les exigia sentit de l’ordre, de l’economia, 
de la reserva i el domini dels sentiments. S’exigia que una noia arribàs 
verge al matrimoni. 
  
 Els pares i mares de família havien de tenir dolçura i fermesa, 
humanitat i atenció als més febles: ubuvyeyi n’ubuntu. 
 
 La persona, home o dona, sense entranyes era considerat un igikoko, 
com un animal i no digne de viure. 
 Aquest meravellós proverbi ens dóna una idea: 
 

Hakuba  imbwa, woba imva 
millor morir que viure com un ca 

 
 Si tal era la vida moral i social dels barundi, un es demana: què hi 
aportà el cristianisme a no ser convertir el sentiment de vergonya, en 
sentiment de culpabilitat ??? 
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Llocs, temps i animals sagrats 
 Al costat de Kiranga i altres personatges ,    hi havia també llocs,     
temps i animals  sagrats. Llocs alts com Mugera i Kiganda, antigues 
“seus” reials on s’hi troben indrets particularment venerats imana za 
Mugera….Amasenga ya Kiganga…   les caigudes d’aigua de Gasumo, on 
anaven a pregar les noies que desitjaven marit…Temps sagrats ho eren els 
dies que seguien als Funerals dels membres de la família del Rei o d’un 
muganwa…. 
 Animals sagrats ho eren els pollastres, els anyells, que servien per a 
consultar els “auguris” 
 Els primers cristians eren exclosos de l’olla de cervesa on bevien els 
altres perquè freqüentaven els missioners i segurament havien menjat 
pollastre o ous de gallina…. 
 
 No suposà la colonització i la cristianització una transformació de la 
societat burundesa en tots els sectors “vitals”….? 
 
 Si hi havia desigualdats dins la “societat burundesa tradicional” i 
divisions: entre batware i poble, entre ramaders i agricultors, entre, com 
pensaren els missioners, batutsi i bahutu, el cristianisme, en la predicació 
sobre la fraternitat, pensà “superar-les” però n’establí d’altres: entre 
cristians i pagans, al principi, i en definitiva: entre évolues i analfabets. 
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PAS  D’ÉLITES,   PAS  DE PROBLÈME 
 

 Els colonitzadors belgues tenien clara aquesta norma: fora élites i 
així no hi ha problemes. La qual cosa volia dir que quan en un país pobre, 
al qual es dóna ajuda, sorgeixen grups que es creuen “superiors” perquè 
“saben més”, aleshores no es volen sometre a les ordres del  colonitzador, i 
aquest ho té clar: un poble colonitzat ha d’esser un poble sumís. 
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 Per això, els belgues cercaren, comptant amb l’ajuda dels missioners 
crear Escoles per a tothom, però Escoles-Primàries. 
 Anar a Escola ere el deure que imposaven a tothom, i la condició per 
a poder esser batejats i devenir “cristians”. Els joves i nins havien d’anar a 
Escola un quants cops a la setmana, i els adults, al manco un dia a la 
setmana, per a aprendre el Catecisme i esser batejats després de quatre 
anys. 
 

 Anant la majoria a escola, el colonitzador inculcava la 
civilització i cultura “europea” i el missioner cristianitzava, que 
per a això havia anat a l’Africa. 
 I fora “élite”. Tothom  estaria sumís i a “ses ordres”. 
 
 Quan començà a haver-hi molta gent que havia accomplert els quatre 
anys i havien rebut el Baptisme, no podien continuar a l’Escola Superior 
perquè no n’hi havia per a tothom. Només els Seminaris Menors, a 
Burundi, i una Escola de Segon Grau a Astrida, a Rwanda. Després es diria 
el Centre de BUTARE.  No faltaven mitjans  “materials”, sinó personal 
“docent” per a més. 
  
 Aquesta situació creà dos problemes: el chômage i la élite 
 

molts de joves i homes, despres d’haver après 
a llegir i escriure no sabien tornar a les feines del camp, que deixaven per a 
les dones.  Els que havien fet estudis als Seminaris i a Astrida i no 
arribaven a esser preveres,  trobaven feines remunerades a l’administració 
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 colonial o a ca els missioners: ensenyants i catequistes, “secretaris”….la 
élite estava servida i els problemes també…. 
 Quan més endavant començaren a bufar els “aires” nacionalistes i 
independentistes era aquesta élite que se’n feia ressò. A Burundi, el partit 
UPRONA, estava format sobretot d’ex-seminaristes. 
 Els missioners provaren de paliar els problemes del chômage 
promoguent moviments per a la joventut: JOC, Kiro i altres. Manera 
d’entretenir-los…i aprofitar el temps. 
  
 Els esdeveniments del 72  no fou en l’origen i en la “resolució” un 
problema de élites…? 

 
 
 
 

 
 

RUTOVU, belles cascades 
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El pare SCHULTZ 
i  el Bisbe GORJU 

 
Els èxits obtinguts pels Pares Blancs en la “cristianització” del 

Burundi i els altres paísos dels Grans Llacs: Buganda, Bunyoro, Nkore, 
Rwanda, no es poden comprendre sense fer referència a llur ideología i 
estratègia: concepció teològica de l’Evangelització que l’entén com “una 
soteriología” i una “esglésiologia” de les quals es desprèn una estratègia. 

 
L’Àfrica sub-sahariana havia estat allunyada de la missió l’origen de 

la qual es troba a “Pentecostés” (Fets dels Apòstols). A mitjan segle XIX 
les missions cristianes emprenen l’Evangelització de l’Àfrica Negra. 

 
 

 

 
Bisbe Gorju 

 
Al Burundi es donaren als començaments dos punts de vista un xic 

diferents: el del pare Schultz i  el del Bisbe Gorju. 
Missioner des de 1904 a 1947, el pare Schultz treballà a Rugari. A 

n’aquesta “missió” no es donaren conversions massives, perquè Schultz 
tenia per principi: cercar la qualitat abans que la quantitat.  Xocà 
fortament amb el primer Bisbe de Burundi, Mn. Gorju, que entenia la 
cristianització segons els esquemes de que la salvació és primer de tot 
“salvació de les ànimes”: batejar per mínims signes d’acollida que es 
donassin, ja que partia d’aquella afirmació, llavors encara no obsoleta, 
extra Ecclesiam nulla salus. 

  
Gorju censurà el pare Schultz i el denunciá davant el Pare Regional. 

Schultz es defensava així: “No..¡ Gorju no coneix els negres ja que ell no té  
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contactes amb la gent ¡  Ell només veu una cosa: el nombre; podrà mai 
arrepenadir-se?...Tots nosaltres estam pel nombre,  però volem ensenyar, 
instruir, inclús tenint en compte pel baptisme  ignorants i incapaços…” 

 

 
Un Hospital de BURUNDI (Murai) 

 
 Schultz pensava que havia que instruir, ensenyar…i obtenir poques 
conversions i “comptar” poques confessions.  Ensenyà moltes coses als 
barundi i aprengué molt d’ells… 
 
 L’opinió de Gorju va prevaleixa en la majoria dels missioners Pares 
Blancs, per qualque cosa era el Bisbe. 
 
 Amb el recolzament dels colonitzadors, amb el factor de les Escoles i 
en les ajudes sanitàries: Dispensaris i Hospitals, i també amb l’estratègia de 
les recomanacions: quan els Colonitzadors havien de proveir “nous chefs” en els 
llocs de “tradició” pesava prou el fet de que el “candidat” fos batejat o no… 

 
 L’estratègia del Bisbe Gorju fou anar cap els “chefs” tradicionals, 
baganwa, i preferència pel batutsi. El rei mai es féu cristià (supòs que això 
de només tenir una dona quan ell era l’Amo de “totes les vaques del país” 
no li feia cap gràcia) 
  
 Quan els “chefs”, entre ells en Baranyanka, acceptaren batejar-se, 
les “conversions” foren massives. Trenta anys després de l’arribada del  
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Bisbe Gorju, els missioners podien presumir de que, fora de la perifèria, en 
certa manera encara bastant al “marge” de la vida social de Burundi, podien 
presumir que s’havia abastat a quasi el seixanta per cent de gent batejada. 
 
 
 
 

 
Un camí qualsevol a BURUNDI 

 
 
 
 
 Un seixanta per cent estaven “batejats”. El somni del Cardenal 
Lavigerie, fundador dels Pares Blancs, s’havia accomplert a Burundi…Però 
eren “cristians”?  Sabien, com defensava Schultz, el que volia dir i fer 
“esser cristià”…? 
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ELS CATEQUISTES 
 

 Uns bons col.laboradors dels missioners foren els Catequistes. 
Auxiliars dels missioners, els catequistes foren, per llur vida, per llurs 
activitats i llur posició social, els agents eficaços de la “cristianització”.  
Abillats en sotana blanca, amb una creu llarga damunt el pit, portant una 
medalla i un rosari al coll, peus descalços  anaven per les colines…. 
 
(record encara la figura d’en Luka de Gitongo, que quan quedà vidu i en Miquel Parets 
el volia animar a dur una viudetat exemplar en continència li respongué: “Pare Miquel, 
encara la “polla” és com  un plàtan dels grossos…¡”) 

 

 
Bisbe Gorju amb Catequistes i Preveres 

 
 Els catequistes doncs, anaven per les colines a cercar la gent per a 
l’instrucció cristiana.  
 Llur comportament resultava estrany per a la població: ells no 
participaven en el culte familiar dels avantpassats, ni en el nacional de 
Kiranga. Només veien que imitaven la manera de parlar dels missioners i 
duien pel cap un “salacot” com el colonitzadors. 
 Algúns, en contacte prolongat amb els missioners, s’expressaven  en 
un francès comprensible. Sovint eren forasters a la “regió” on 
evangelitzaven -  la major part provenïen de les primeres Missions, com  
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Muyaga i Mugera. Temuts i respectats, posseïen  “la ciència del Blanc” i 
sovint també la seva severitat. Coneixien a fons el Catecisme i donaven 
més d’una galtada als ignorants i refractaris a la “cristianització”. 
 Celibataris o casats,  vivien a prop de les Sucursals o llocs de Missió, 
i estaven sempre a punt per a acompanyar el “pare” a una visita als 
habitatges de l’entorn o pels servicis litúrgics. 
 
 Per esser catequista calia haver estat escollit o escrutat jove pel 
Superior de la Missió. Aquest escollia entre els joves els que jutjava 
capaços d’aprendre bé el Catecisme, assimilar-lo i explicar-lo a la gent. 
S’havia de dintingir també per una “virtut” sòlida, pietat seriosa i 
competència en la lectura i l’escriptura, sense oblidar la maduresa de judici. 
 
 En lloc de fundar una Escola de Catequistes, massa costosa, Mn. 
Gorju preferí confiar la formació d’ells als mateixos missioners. Quan els 
consideraven suficientment “formats” se’ls confiava inclús la predicació. 
Abans d’enviar-los a altres llocs, enfora de ca-seva, s’havien de casar i 
formar una “llar exemplar”. 
 
 L’activitat del catequista era múltiple; feia de tot: sagristà, mestre, 
cuiner i criat del pare. Quatre dies per setmana havia d’assegurar 
l’ensenyament del catecisme als adults i al infants, endemés de la lectura i 
l’escriptura, càntics i cerimònies litúrgiques. 
  
 A la Sucursal, el catequista hi anava a precedir el “pare” o a sustituir-
lo. Assistía amb els auxilis espirituals als malalts i moribunds, que vivien 
lluny de la Missió.  
 
 Abans del Conveni de 1928, els catequistes feien també de “mestres” 
a les Escoles. Entre els anys 1920-1940, els catequistes, amb els mestres 
que anaren sorgint, que havien estudiat a Astrida (Rwanda) o a Seminaris 
Menors, formaven la élite social. 
 
 Els catequistes agafaren una “imatge” ambigua. Als ulls dels 
cristians eren “preveres” a les Sucursals i “notables” de la Regió.  
Pels no-cristians eren com a “enemics públics”, perquè gaudien dels favors 
dels missioners i colonitzadors, i perquè  suprimien els “culte” antic, la 
qual cosa, deien els no-cristians, feria caure la venjança de Kiranga damunt 
el país. 
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 Els “chefs” tampoc els miraven en bon ull. Eren els “favorits” dels 
missioners i estaven exclosos dels imposts que posaven les autoritats 
colonials.                                               

 
 
 Malgrat els abusos i “mala conducta” de qualcún, objecte d’escàndol 
pels cristians i motiu d’exclussió del “grup”, la majoria estigueren a l’altura 
de la situació  i deixaren un bon record dins la població. 
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ESCOLARITZACIÓ 

 
 

 
 

 L’Escola jugà un “rol” important  en l’acció missionera. La 
resistència a l’escolarització està lligada a la resistència a la cristianització. 
 A Burundi, com a Rwanda, durant molt de temps les gents, sobretot 
els més  grans, miraren amb “mal ull” les Escoles. 
 Les distàncies, el fet que anar a Escola era llevar braços a la feina d’agricultura i 
ramaderia, i el fet també que no hi veien cap profit a n’aquesta “nova Institució”, 
expliquen aquest rebuig. 
 Molts enviaven a escola els nins “malaltisos” o els més febles. Hi enviaven els 
nins dels pobres i els menys dotats per a la “feina” 
 
 Fou quan el mandat belga els hi obligà, principalment als fills dels 
chefs, quan les Escoles començaren a esser freqüentades, arribant al punt 
de mancança d’ensenyants. 
 
 Es poden distingir dues etapes en l’evolució de les Escoles: l’Escola lligada 
als Catecumenats i l’Escola propiament dita. 
 
La Convenció per a l’ensenyament lliure, feta al Congo l’any 1906, s’aplicà 
a Rwanda-Urundi al 1925. Un pas més gran es donà al 1928 amb el 
Conveni entre l’Estat colonial i les Missions cristianes. 
 Aquest Conveni afectava a les instal.lacions, al subsidis i a 
l’exigència que el Colonitzador imposava als Chefs indígenes. Per altra 
part, els missioners es comprometien a donar, endemés de Catecisme i 
lectura, Instrucció pràctica. 

22 



 Així començava una nova etapa: l’Escola deslligada del 
Catecumenat. El Conveni era per a 20 anys, però l’existència de 
Catecumenats i Escola Pública continuà existint fins més enllà de la 
Independència del Burundi. 
 Als Catecumenats hi assistien els grans per a rebre l’instrucció 
catequètica abans d’esser admesos al baptisme. Sempre els missioners i 
després l’Església dels Bisbes natius ha exigit quatre anys d’assistència al 
Catecumenat als adults no batejats per a esser admesos al Baptisme. 
 Els nins i nines assistien a les Escoles, on rebien instrucció 
“religiosa” endemés de les altres matèries. Quan la “cristianització” assolí 
més del 60%, seguiren funcinant els Catecumenats per a donar Catequesi 
als adults no batejats encara, i “Educació de Base” als nins i nines cristians 
que no trobaven plaça a les Escoles de l’Estat sempre insuficients, sobretot 
en les regions de majoria hutu, o sigui per tot el País, excepte Bururi. 
 Els Catecumenats mai han tingut cap tipus de “subsidi”, tant en 
temps dels Colonitzadors com en el Burundi Independent. Es sostenen amb 
l’imperezwa (la dîme) que aporten els cristians. 
 
En la lluita escolar (1950), motivada perquè al Burundi bufaven també els 
vents d’Europa en torn a l’Escola No-Confessional, passà el curiós: el rei 
Mwambtsa, que mai es féu cristià, deia ben clar que no volia escoles 
laïques dins el seu regne. 
Les monges Beneterezia, els “Germans” Benejosephu, els catequistes i més 
endavant els diplomats a Astrida, i exseminaristes feren molta feina dins les 
Escoles. 
 

 
Seminari Menor de GOMA 
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ELS COLONITZADORS 
 I ELS “CHEFS” TRADICIONALS 

  
 El rei i els notables de Burundi no acolliren gens bé els alemanys. 
Amb els belgues fou una altra cosa. Els belgues cercaren l’ajut dels 
barundi, com a “portadors” i altres ajudes, per a combatre els alemanys i 
això els féu grats als “chefs” burundesos que veren en ells “uns Blancs” un 
xic més humanitàris. 
 Per altra part, els belgues mantingueren en els seus “llocs” tant el  
rei, com els baganwa i els batware. Les hi conservaren el “poder”, un poder 
fictici ja que els qui “manaven” eren ells, els belgues, els quals cercaren la 
protecció i ajuda dels missioners, fent diríem el “doble joc”: protegien els 
missioners i aquests tot contents perquè això ajudava a la missió, i trobaren 
en els missioners uns bons intermediaris per a l’entesa amb les “autoritats” 
indígenes: els missioners parlaven kirundi i predicaven els manaments, 
especialment els d’obediència. 
 
 

 
                                      devers Kayanza 
 
 Els colonitzadors enlluernaven els barundi amb les “coses tècniques” 
que d’Europa mostraven i convenceren els “chefs” que per a tenir-hi accés 
havien d’adoptar la “cultura”, anar a Escola, fer-se cristians… 

Entesa de Blancs, de sotana  i de  salacot. 
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S’arribà al punt que, els anys 30, el Govern Colonial decidí fer una 

reestructuració de les “cheferies”, reduïnt el nombre. 
A les “proves” per a escollir els nous “chefs” i ocupar les “cheferies” 

es tenia en compte si en les fitxes dels candidats figurava o no “estar 
batejat” 
 
 
 

 
    Testimoni de l’entesa: Colonitzadors-Missioners 

 
 Els missioners foren agents actius de la transformació social. 
Contribuïren fortament en el canvi de “mentalitat”. No esser cristià, 
quedar-se “pagà”, va devenir no esser civilitzat  (umusirimu), quedar-se 
“salvatge”. Cap “chef” digne d’aquest nom hauria volgut quedar-se en tal 
estat. Els pagans rars supervivents, tals com Senyamurungu, 
Mbanzamugabo i alguns altres són “exemples” dels anys 1930 que pagaren 
car llur refús a la “cristianització”. Una vertadera “caça de l’home”, a la 
qual els missioners de Muyaga no eren estranys, fou declarada contra el 
primer que,… acabà per exiliar-se…. 
 
 I malgrat tot, el mwami,  Mwambutsa,  mai es féu batejar. 
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RELIGIÓ “IMPOSADA”? 

 
    

 
 Poques vegades s’hauran donat factors tant favorables per a la 
fundació d’una Església com els que tengueren els Pares Blancs a Burundi, 
els anys 1920-1930.  
 
 El coneixement del país, dels seus habitants i de la seva llengua, i 
llarga estància en el mateix. 
 

 Quan al 1922 arribà el primer Bisbe, Mns. Gorju, els missioners que 
hi trobà duien la majoria més de vint anys, i quasi tots a la mateixa Missió. 
El pare Leport passà trenta set anys a Muyaga, la primera missió; el pare 
Bonneau, més de vint a Mugera, la segona; i el pare Shultz quinze anys a 
Rugari, la tercera. 

 

 
Catedral de MUGERA, construïda al 1922 

 
 

 Un altre factor favorable: els Pares Blancs tenien el quasi-monopoli 
religiós, seguien el mateix programa, malgrat qualque diferència 
d’enfocament, com per exemple el que hi hagué entre el Pare Schultz, que 
pretenia una bona formació i moltes converses amb qualsevol persona 
abans de donar-li el baptisme, i el Bisbe Gorju que programava calendari 
de catecumenat i baptismes i a batejar s’ha dit si no es trobava resistència. 
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 L’obra dels Pares Blancs és d’admirar i considerar-la sobre-humana: 
vivien entre la gent, passant-se llargs dies en plena campanya, a més de 
vint kilòmetres del lloc de residència, i no tenien en aquells temps cotxes, 
qualque bicicleta, i les més de les vegades a peu, recorrien les colines de la 
missió. Tenien per  propòsit que, als sis mesos d’haver arribat, ja havien de 
conéixer suficientment la llengua per a poder escoltar “confessions”… 
 
 S’instal.laven a llocs alts, on estaven a la guarda de les malalties 
tropicals. Eren homes forts i sans. Molts dels primers Pares Blancs 
arribaren a octagenaris. El promig de temps d’estància fou de trenta anys i 
alguns depassaren els cinquanta. 
 
 El que podríem recalcar com a negatiu, és que es presentaren com a 
portadors de la religió dels dominadors,  en dos sentits: col.laboració oberta 
amb les autoritats colonitzadores, els belgues, i, sobretot per part del Bisbe 
Gorju, cercar de primera batejar els que gaudien d’autoritat tradicionalment 
dins el País, i fer-ne qualcun prevere. Així  volien fer veure a la població 
que el Catolicisme   no era només la religió “dels Blancs”. 
 
 Introducció del “diner”. 

 Els colonitzadors i els missioners introduïren els diners i canviaren 
els antics modes de “canvi”, que eren en espècie.  
Els missioner menajaven molts diners: els ben propis, els subsidis del 
Vaticà i del govern colonial, els donatius dels Amics d’Europa, tot era en 
diners. 
 La població no tenia diners. Difícilment els diners circulen en un país 
on quasi tothom produeix el que consumeix i consumeix  el que ha produït.  

 A les Missions donaven feines que pagaven amb diners i a poc a poc 
véngueren el comerciants que duien nous productes; la gent acudia  a les 
missions a cercar diners per a comprar i per a pagar els imposts que el 
colonials imposaren. La gent s’acostava a les missions i a les escoles que 
les missions construïen. 

El recolzament entre missioners i el govern colonial arribà al punt 
que en motiu de la renovació dels chefs i sub-chefs que el Colonitzador 
imposava respectant les estructures d’autoritat  tradicionals però buidant-
les de “poder”, en les renovacions que programaven per ocupar els llocs 
d’autoritat, fent “proves”, el fet de ser cristià donava “punts”…. 

 
Totes aquestes coses donaren èxit la cristianització o batejament de 

la gent, però quedaven un poc “lluny” de la “Bona Nova” de Jesús….¡ 
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Uns proverbis ens mostraran un poc com eren els valors dels 

barundi i en feran demanar-nos si la moral “cristiana-occidental” hi afegia  
gaire cosa de valor…. 
Imana isumba ingabo:  Déu està part damunt dels exèrcits 
Mostra la gran “confiança” que tenien en Déu, molta més que la que sentien els 
“europeus” que ja fa temps que hem confiat més en les nostres forces. 
    
Imana yirirwa ahandi igataha mu Burundi: Déu durant el dia es passeja 

 per tot, però a la nit es retira a Burundi 
             (Quina manera més “poètica” d’expressar l’esperança en la Providència ) 
 
Ndirira kurangwa, sindirira kuramba:   M’agradaria esser ben recordat,  
        no viure molt de temps. 

(és ben recordat el que ha passat fent el bé, o no?) 
 
 

 
                                    Centre de Kaborahe  BURUNDI 
 
Fer cristians i batejar les autoritats 
 Amb la tàctica del Bisbe Gorju, que tenia clar que s’arribaria a les 
conversions massives si s’atirava dels “chefs”, a poc a poc i, després, de 
cop en sec, les conversions arribaren i entre el 1928 i el 1930  les cifres 
canten. Vegem la taula d’algunes Missions: 

Catecúmens: 
Any  Buhonga Bukeye Busiga Kanyinya   Mugera 
1925  1.306  ---  4.631  3.724     6.924 
1929  15.799  9.220  15.546  1.261     13.890 
1932  9.130  5.741  6.353  4.750     10.103 
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 A tots aquests llocs, la conversió del muganwa o del “chef” mututsi o 
muhutu precedí a l’assistència “massiva” als Catecumenats. 
 Diverses motivacions expliquen la “conversió” dels “chefs”. Mn. 
Gorju dóna com a primera la imitació, el desig d’esser com els altres, la 
reflexió i “els sacrifici heròic” de  tants notables batutsi, no tants bahutu 
féu pensar els altres: “si aquests sí, per què no, jo” 
 
 Hi ha que tenir en compte que dins el contexte “interlacustre”, la 
ideología de la “monarquia sagrada” causava no haver-hi distinció entre la 
política i la religió. El rei era “chef” polític i “chef” religiós… 
 Si bé, a Burundi, el rei no arribà a fer-se cristià mai, es féu amic dels 
missioners i els notables descobriren o pensaren que era “convenient” 
adoptar la nova religió perquè era la “religió dels poderosos” aleshores.  
 Fet “cristià” el chef, les masses s’abordaren als Catecumenats. 
 
 Quan els missioners donen una explicació de llur èxit, apel.len a la 
“gràcia”. La gràcia de Déu és per a ells la raó determinant de la ràpida 
“cristianització del Burundi”. 
 
 Altres historiadors consideren “la pressió social” exercida sobre els 
conciutadans el que explica la “conversió”. Tant a Burundi com a Rwanda, 
diuen que el canvi “religiós” és degut a un fet “purament polític”. Ho miren 
només des del raonament. 
 El fet és que l’acció dels Colonitzadors i els Missioners posaren la societat 
burundesa en una “situació nova “ a la qual  no li quedava altre remei per a 
“sobreviure” que adoptar la religió dels poderosos, dels vencedors. 
 
 Entre una “cosa i l’altra”, cal dir que el cristianisme responia a 
certes aspiracions fonamentals del Murundi i de sa Societat. 
 
 La presència i feina dels Missioners donava: més seguretat 
econòmica,  més dignitat,  més salut,  més promoció social i una nova 
sacralitat més humanitària. 
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AVANTATGES… 
 INCONVENIENTS… 

EN LA CRISTIANITZACIÓ 
 
 
 
Seguretat econòmica 
 
 Els missioners arribaren a Burundi al mateix temps que l’economia 
monetària, abans desconeguts els diners en les relacions d’intercanvi. 
 
 Els missioners que tenien diners, gaudien d’un prestigi davant la 
població. Amb els diners els barundi poren comprar productes nous i 
necessaris per a la vida material: sal, vestits, materials de construcció… i 
objectes apreciats. Inclús podien comprar vaques, bicicletes, i els “chefs”, 
cotxes. 
 Els anys 1930, els missioners es sorprengueren veient com els 
“chefs” especulaven amb el preu del cafè. 
 
 No faltaren “chefs” que estorsionaren els “paisans” exigint-lis diners 
per a comprar-se un “cotxe” o vestits europeus. 
 
 Tots aquests “bens” estaven, segons el pensar de la gent, en mans 
dels Blancs, i per tant els missioners, els Catequistes o els seus treballadors 
en disposaven… 

Un antic “boy” de la Missió de Bukeye guardà un record inoblidable del pare 
Michellod que li donà una feina pagada. Del qual deia: “ndacamurya” (encara el me 
menjo) volent dir: “encara visc d’ell”. 
 
 Els missioners sempre procuraren donar feina al màxim possible de 
persones, a la cuina, a la neteja, als jardins, a petites granges… 

Quí trobava feina a ca els Pares es considerava un afortunat. 
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Primer cotxe que arribà a BURUNDI 1926 

 
     
La dignitat 
 El dia del Bateig es feia una gran festa amb moltes olles de cervesa. 
Tota la família es reunia  i, quan tot estava a punt, el mushingantahe 
batejat prenia la paraula i deia: “tots els bashenzi (pagans) que surtin”.  Els 
veïnats, familiars i altres quedaven exclosos de la “festa”. 

 Si abans eren els cristians els “exclosos” de la cervesa quan 
començaven, en les cristianitzacions massives, els exclosos eren els encara 
pagans. Dins una societat homogènea en la qual l’honor és un valor 
esencial,  era dur esser considerat apartat. 

El cristianisme s’estengué així  per tot els país. Ho deia amb 
aquestes paraules un mushingantahe: “és un fet…els “pares” són per tot”. 

  
 La cristianització generà, als començamets,  “divisió”, exclusió d’uns o dels altres i 
coacció sempre…per a major Glòria de Déu. 

 
En quant a les dones fou encara més significatiu. Considerades 

tradicionalment com a persones de “l’interior”,  no podien anar ni a fer la 
cort al rei…. Amb el cristianisme elles podien parlar, al Catecumenat, on 
eren preguntades i responien, podien esser catequistes, podien llegir a les 
celebracions. Reberen el “dret a la paraula” i una dignitat ni somniada 
abans. 

El matrimoni “monógam” que el cristianisme exigia les hi donà 
també molta dignitat. No havien de compartir la “llar” amb altres, la dona 
començà a esser madona de la casa. 

 
Endemés, el Cristianisme predicava l’igualdat de tots i la fratrernitat,  
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i això, dins una societat que admetia la desigualdat significava donar 
dignitat a tothom. 

 
 
 
La salut 
 Els anys 1920-1940 veren a Burundi moltes malalties 
desconegudes…la medicina “tradicional” es veia impotent davant aquests 
mals. 
 Els missioners en  canvi, anaven preparats en “medicina”. Bastants 
eren endemés “infermers” i sabien i tenien medicaments “adaptats”. Amb 
els ajudants i mitjants posats a “plaça” pel sistema medical belga feren 
recular les “malalties”, i guanyaren molts adeptes a la “nova religió”. Hi ha 
una vertadera relació entre el nombre de “cures” i les “conversions” a la 
nova fe. 
 La mateixa paraula gukira passà a significar: curar-se, estar salvat, 
esser ric…els testimonis d’aquests temps són eloqüents. Tenim aquí un 
 exemple d’un tal Ntakiratsa: “el pare Dastroy vengué a casa. Mon pare estava 
malalt de lumbago i ma mare de reume, jo ja era “medallada”. Li oferírem un bon 
anyell..i digué a mon pare: No, torna prendre el teu anyell, tu has estimat a Déu. Jo 
també t’estim”. Li donà un “remei” contra el lumbago i es curà. Després d’això, les 
meves germanes començaren a assistir a la “Instrucció”. 
 
 A davant la gent els missioners tenien un pas més bo i segur que els 
“baphumu”: “curanderos” tradicionals. La “salvació” que els fills del 
Cardenal Lavigerie ensenyaven tenia la força de curació del cos i de 
l’esperit i guanyava, a marxes forçades, adeptes. 
  
 Els missioners eren testimonis impotents davant les violències 
colonials, però els veien per altra part que protegien tot el que podien els 
cristians. 
  
 En certa manera indirectament o directament  la labor sanitària dels missioners 
contribuí a la ràpida cristianització. 
 
 L’Església tenia un poder adquisitiu de remeis  i ajudes vingudes  d’Europa, en 
tots els terrenys. Poder  que ha seguint mantenint quan la Independència política  del 
País, i quan l’autojerarquia de l’Església: tots els Bisbes del Burundi són ara natius i 
missioners europeus en queden pocs, però tots els Bisbes de Burundi tenen amics a 
Europa i l’Església catòlica segueix essent la Institució del Burundi que més ajudes reb 
de l’extranger. 
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Un Hospital a la Diòcesi de GITEGA 

 
 
 

 
 

La promoció social 
 Esser cristià era ben vist, inclús quan encara estaven en minoria. Els 
cristians gaudien d’una consideració davant llurs compatriotes. Per la 
lectura i l’escriptura apreses al Catecumenat tenien un saber valoritzat. 
 En el nivell semàntic es féu un canvi: del terme umusirimu (civilitzat), 
es passà a parlar en la “dicotomía”: umushenzi/umukristu (pagà-cristià). El 
terme umushenzi  es tornà un terme pejoratiu i injuriós. En sesultà una 
desvalorització del terme “pagà”. 
 Es notava també amb l’us dels noms per a cridar les persones: no es 
deia ja només el nom kirundi, com kagabo, gahutu, kantimba…sinó que les 
persones eren designades amb nous noms: Ndereya Ndereyimana (Adreu 
Educat per Déu), Karori Karorero (Carles L’Exemplar)…. 
 
 
 Esser cristià contribuí a la valorització social. 
 Què hi havia de fe o de conveniència? 
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Una nova sacralitat  
 Els missioners saberen muntar i enrevoltar la nova fe de ritus, 
persones, llocs i temps sagrats, perquè els barundi no enyorassin els ritus 
pagans de Kiranga i els baphumu, molt arrelat en la gent del Burundi. 
 A totes les persones que es dintingien els donaren nom i carácter 
sagrat: els preveres, abapatri, abavyeyi; als religiosos i religioses, 
abihebeye Imana; als Catequistes, abalimu… 
 
 Llocs, tots els temples eren consagrats. A Mugera muntaren un 
“Santuari” a la Mare de Déu, semblant a Lourdes, i promogueren el 
carácter curatiu de les fonts d’aigua calenta que hi ha a prop de Mugera. 
 Fomentaren els ritus de benediccions amb l’aigua, la benedicció de 
Rams, la Vetlla de Pasqua, amb la Llum i l’Aigua: l’immersió del Ciri 
Pasqual dins l’Aigua nova, el Foc nou… eren uns vertaders sustitutius dels  
ritus que feien els “baphumu”. 
 Els temps sagrat de la Quaresma, coincidía en la temporada de 
pluges en que no era necessari treballar els camps, i era molt adient per a la 
preparació de la collita espiriual: Baptisme dels nous cristians a Pasqua i la 
collita material de les mongetes, que florien esplendoroses el mes de maig. 
 La recepció del Baptisme per un adult, amb les corresponents 
“promesses de Fe” era una nova “investidura”, un nou bushingantahe: 
esser cristià. Cap rapat i vestit blanc el dia del Baptisme i olla de cervesa 
pels amics i parents a la Casa, cervesa a voler. 
 
 Cal dir, en honor a la veritat, que els Pares Blancs, Missioners de 
Nostra  Senyora d’Àfrica, a Burundi en saberen.   No buidaren l’esperit 
dels barundi  ni imposaren una cosa nova. Més aviat feren un canvi 
“transformatiu” in meliorem. 
 
Dues cançons ens mostraran el sentiment religiós que s’anava tenint: 
 
Umusi umwe, tuzoja mw’ijuru  un  dia anirem al cel 
Tunezerwe, tubane na Mungu  som feliços, viurem amb Déu 
 
 
Nzoja iwe mw’ijuru    aniré al cel, ca ella 
nzoja hafi ya mawe,    estiré a prop de la mare 
ubu ni mbe ngorwe,    encara que ara sofresc 
Mariya azompoza    Maria em consolarà 
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UNES   REFLEXIONS 
 

 No és amb ànim de fer una “crítica” a l’obra dels Pares Blancs, ni 
tampoc amb ànim de lamentacions sobre el que podria haver estat i no fou, 
sinó simplement apuntar unes “reflexions” que, a partir de la lectura dels 
fets i realitzacions que a Burundi es dugueren a terme, ens mostrin un poc 
més o millor com són i com eren les coses. 
 
 Els Pares Blancs, coratjosos i entregats missioners, eren “fills de la 
seva època i de la seva teologia: l’únic que els importava i cercaven era 
batejar i  implantar l’Església a Burundi  (extra Ecclesia nulla salus), i força 
que ho conseguiren: en seixanta anys pogueren proclamar que a Burundi 
l’Església abastava al seixanta per cent de la població i que floreixia un 
clergat i congregacions religioses indígenes que es podrien fer càrreg 
d’aquesta Església. 
 
 Els Colonitzadors, uns pocs anys alemanys i, després, llarg temps els 
belgues cercaven implantar la cultura “europea” perquè pensaven que era 
l’única bona i vàlida…però, què més cercaven concretament a Burundi….? 
 Potser esperaven trobar a Rwanda-Urundi “mà d’obra” a baix preu 
per a les mines del Congo….quí sap ? 
 
 El fet és que, entre uns i altres, imposaren als Barundi una “situació” 
en la qual el “camí planer” era fer-se cristians. 
 

 Dues idees o consignes sonaren  seriosament: Una, representada pel 
“pare” Schultz, el que importa és ensenyar. 

 L’altra, entre els colonitzadors: fora élites, fora problemes… 
  

 El que es féu fou tot el contrari a aquestes idees: s’imposar una 
religió-cultura extrangera i es crearen “élites” al màxim.   
 
 Es podria afergir-hi també una altra: important és aprendre 
d’aquesta gent, perquè el Burundi era un poble pobre, però era un poble 
savi.  4.000 Proverbis, recollits pel pare Rodegem, avalen llur saviesa. 
 
 Tenien una gran fe en Déu: Imana, providencial per a la vida i pel 
País, i una religió on hi havia un intermediari entre Imana i els homes:  
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Kiranga, amb els seus ritus i culte, enrevoltats d’alegria, compartiment i 
confiança. 
 
 Imana no era el mateix Déu Pare dels cristians, Déu de tots els 
homes, no només dels Barundi o dels Blancs…? 
 
 Jesucrist no era un intermediari entre Déu i els homes, superior a 
Kiranga, només “intermediari” dels barundi, …? 

 
 Per què Imana fou considerat com un “Ídol” i Kiranga com “un 
dimoni”…? 
 
 Colonitzadors i missioners implantaren la “Plataforma”: un gran 
Edifici: Església, edificis Secundaris: Escoles i Hospitals, els diners i 
treballs remunerats, però no per a ensenyar i curar , sinó per a captar 
“adeptes” a l’única i vertadera Cultura”. 
 
 Els barundi aprengueren a llegir i escriure però tornaren ganduls i 
lladronets, és a dir, com que havien d’anar a escola per a aprendre a llegir, 
deixaven de cultivar, i quan ja tenien estudis cercaven feines remunerades 
amb “salari”.  
 
 Per altra part, la seva moral es fonamentava en el sentit de l’honor: la 
bona reputació davant els altres. Els missioners no tingueren en compte el 
seu “honor” i els inculcaren, com a fonament de la conducta moral el 
sentiment de “culpabilitat”, de pecat. Pobra gent…¡ endemés de pobres i 
salvatges, ara pecadors….Talment just el que féu Jesús de Natzaret, però al 
contrari.  
 Davant el “Blanc” que no donava valor als seus valors i es mostrava 
superabundant amb els seus, calia una cosa: robar-li. Si els barundi deien: 
igisuma n’igifashwa (lladre és el que li troben),  no ho digueren mai però 
segurament tots pensaven: robar a un blanc no és esser lladre….(Quànts 
de treballadors, cuiners, secretaris, guardians…etc. robaren  a les Missions i perderen el 
seu lloc de feina….¡   No crec que cap però sentís que hagués fet res malfet…) 
 
 Ensenyar-lis a millorar la “seva agricultura”, la “seva ramaderia”, la 
seva alimentació, els seus mètodes curatius…. No instal.lar “plataformes” 
que funcionaven baix la direcció d’un agrònom europeu, però que ells mai 
aprendrien a fer altra cosa que no fos exclamar: ·n’agatangaza…¡   
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 El Burundi, País pobre,  el convertiren en un país “dependent”, la 
qual cosa vol dir subdesenvolupat.   
 

 

 
BURUNDI: imatge freqüent, casetes de fang 

 
 
Nyangayivuza 
 En els anys 1930-1940 es donaren a Burundi uns certs diríem 
“messianismes”, o sigui persones que animaren grups de “protesta” contra 
colonitzadors, missioners i “chefs” barundi quan s’havien fet “cristians” 
 Kanyarupfunzo, Runyota, i la dona Inamujandi que apel.laven a la 
“cultura tradicional” que veien “erosionada”.  Els colonitzadors els 
tancaren tots a la presó, ja que feien la seva “protesta” amb mitjans 
violents. 
 
 En canvi en sortí un que fundà un moviment “pacifista”, 
Nyangayivuza. El seu nom era Bishahu i era fill  d’un mupfumu. Pels 
contactes amb catequistes es sentí atret pel cristianisme i fou batejat l’any 
1950. Feia temps que d’una ferida a una cama havia de jeure quasi sempre i 
s’aficionà a tocar la inanga (un instrument murudi semblant a una cítara de 
poques cordes). D’aquí el seu “sobrenom” Nyangayivuza (la cítara que sona 
sola). Sonava la cítara i cantava cançons en les quals evocava els valors 
tradicionals que Burundi havia perdut. Tingué ressò i molts anaven a 
escoltar-lo. Parlava de conviure els valors tradicionals amb les veritats 
cristianes.  
 Les autoritats, missioners i colonials, s’alarmaren del seu èxit i el 
tancaren a la presó al 1954, on al poc temps morí. 
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MOSTRES   DEL QUE  HI  HA  

I  S’HA  FET 
 
 
 

 
MUTOYI   (Burundi) 

Gran Fàbrica de “bloquets” i materials de construcció 
 

 
 

 
Nyabiraba, treballadors de la Cooperativa 

Aprengueren a vendre i dur “controls” 
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MUTOYI,  forn de coure teules. A Mutoyi s’hi establiren missioners, 
 italians,  durant molts anys i feren moltes coses, en agricultura, ramaderia 
tallers, fabricació de formatge, construcció. Massa a “lo gros” per aquella 
gent .  Cada setmana duien “verdura fresca” a cal President. 
 
 
IMVUNJA 
 Parlaré aquí d’una cosa o més  ben dit d’uns “bitxets” que hi havia pel Burundi i 
que ens donaven moltes  “molèsties”: les imvunja. Eren tant petits que no es veien 
fins que havien fet o causat el seu efecte. Tant petits com la punta d’una agulla, es 
ficaven als peus, especialment als peus i  en aquests quasi sempre davall els dits, i no te 
n’adonaves fins que hi duien ja un parell de dies. Senties picor i et trobaves amb 
l’imvunja, un puntet negre com la punta d’una agulla que anava supurant un “pus” 
groguenc que anava creixent i podia formar con una bolleta del tamany d’una llentia si 
no el te treies aviat. Treure-les era molt simple: amb la punta  d’una agulla tancadora 
anaves enrevoltant i sortia la bolleta groga amb el puntet negra, sense fer gens de sang 
si el que la treia tenia manya. Ells, els barundi en tenien de manya ferm. Sempre duien 
l’agulla tancadora i amb un no-res la te llevaven. El mal era quan et descobries la 
imvunja o les imvunja a mitja nit i et trobaves totsol, perquè un mateix tenia difícil 
treure-la-se de davall el dit del peu i llavors sí que et feies sang per a alliberar-te de la 
maleïda imvunja. 
 Eren com un misteri: Sempre anaven a parar als dits del peu, maldament 
duguessis sabates tancades i calcetins,  fora d’alguna “despistada” que s’aturava devers 
el taló. A Gitongo n’hi havia més que a Nyabiraba, i quan vaig estar per Nyabikere, 
vint anys després, mai vaig sentir parlar d’imvunja. Era  la zona o el temps…? 
 Contaré ara unes fetes curioses sobre les imvunja. Contaven que els primers 
temps missioners, un Pare Blanc volgué fer l’heroicitat de partir cap a Europa amb una 
imvunja al peu perquè els metges trobassin el mode o una vacuna per a defensar-se 
d’aquests bitxets. En aquell temps havien de fer el viatge en cotxe i vaixell i, per tant, 
llarg…Durant el viatge l’imvunja anà creixent i creixent…i qua arribà a Europa li 
provocà la mort al pobre missioner. 
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 Hi havia un capellà natiu que cada vespre es banyava els peus amb petroli per a 
matar les imvumja.  I ni així i tot se’n podia alliberar. 
 El que contaré ara és ben cert, encara que no ho sembli. 
 Primera: un mallorquí que vivia a Madrid vingué a passar dues setmanes a 
Burundi on hi tenia un germà. Passades les dues setmanes se’n tornà a Madrid i als pocs 
dies sentí picor a un peu. Vegé que hi tenia una bòfiga  tota blanca amb un puntet al 
mig.  Anà al metge i aquest es trobà apurat perquè mai havia vist una cosa com aquella. 
Li digué que hauria d’ingressar a la Clínica perquè calia una intervenció quirúrgica. 
Quan ja el preparaven per a anestesiar-lo, creuríeu que hi havia per allà, casualment, na 
Tereseta, una monja asturiana que treballava a Ntita, i que havia anat a  fer un curs de 
“comare”. Es topà amb la “feta” i demanà al madrileny-mallorquí si havia estat per 
qualque país africà. Quan aquell li contestà que acabava d’arribar de Burundi…. ella 
demanà permís al metge i una agulla tancadora i davant la boca badada de metges i 
infermeres, en dos minuts li arrabassà la imvunja sense una gota de sang…. 
 
 Segona: la imvunja de Monsenyor Grauls. 
 Contava en Jaume, el Capità, que un dia el Senyor Arquebisbe de Gitega cridà el 
boy (criat negre). Anaren dins la cambra Mns. Grauls digué al boy: “sent una picor per 
aquí al darrera…vols mirar si veus res…¡”   Es tombà de panxa damunt el llit i es baixà 
els calçons, anques  a l’aire…. El boy li trobà una imvunja devora el forat del cul….¡ 
 
 Un diá a mi se me n’aferrà una també a un lloc “sagrat”. No ho vaig contar mai a 
ningú. La me vaig treure totsol. Tant sols ho vaig contar a n’en Jaume per carta. La seva 
resposta fou aquesta: “en la lluita contra les imvunja t’haurem de donar una 
“condecoració” més alta que al Bisbe Grauls…¡” 
 
 

 
Karuzi , Província de Burundi, la seva ramaderia: una guarda de cabres 
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Carretera de Rwanda a Burundi.  

Encara n’hi ha bastantes així, plenes de famg 
 
 

 
 

 
 Fusters a la Carpintería de Nyabikere (Burundi). Saben fer bones portes  
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La Granja de Nyabikere (Burundi).  La poden fer funcionar ells mateixos 
 
Aquí tenim una “mostra” de l’Enquesta que féu Mvuyekure: 
 
Misheli Ntancuti, 60 anys, cultivador, a Katumba, 23-08-82 
 El baptisme, jo el vaig cercar jo mateix. Jo volia ana a l’escola, però els pares 
d’aleshores ho refusaren, en pretexte que jo ja era massa gran llavors que jo no ho era. 
Després, vaig esser batejat. Vaig néixer al 1922. Vaig esser batejat  molt jove. Jo 
cercava el baptisme  perquè jo desitjava Imana. 
 A l’època, hi hazvia el Pare Yakobo Neyensi (Neyens), els Pares Vanduruwe 
(Van der Wee), Hogoteri (Van Hooghten) , Farini (Farine). Aquest darrer em donà el 
sagrament del matrimoni. 
 -De tots aquests pares, quín apreciaves més? 
 - Jo estimava el pare Neyens perquè un dia, ell me donà un petit vestit per a dur, 
jo encara no tenia vestit. Vertaderament era molt gentil. Pel contrari, guarda una certa 
rancúnia contra un  pare que me rebutjà a l’escola quan jo ho desitjava. Els al.lots de la 
meva edat eren a l’escola.  Per què jo no? 
 -Què era el que els cristians de la vostra època tenien més que els  altres? 
 - Ells eren respectats  per tot allà on passaven . No eren molts però eren 
respectats… 
 - La gent, vos obligava a batejar-vos? 
 -  Hi havia una certa  obligació perquè el baganwa empenyien la gent a anar a 
instruir-se i fer-se batejar. . els que tenien dues dones els n’hi feien deixar una… 
 - Còm vos consideravne els catgequistes? 
 - Bé, perquè observaven els que ens ensenyaven. Jo, per exemple, vaig llegir 
l’Evangeli quan encar no tenia edat per fer-ho. Ens ensenyaven això però no ens 
ensenyaven a escriure. Quan rebies la “medalla” la rebies gratuïtament. Com els 
abashenzi (els pagans) els convidaven a veni però no els donaven res.…-Em record que 
quan havíem rebut el baptisme, ens feien una gran festa… 
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Els catequistes, els banynama  (consellers) ,  tots ens feien obsequis. 
 
 - Per què si els vostres avantpassats coneixien Imana, creieu que el Déu dels 
cristians era nou? 
 - Ells conéixien Imana però no la seva paraula….No havien trobat qui els parlàs 
d’Ell 
 - Què sentires el dia del teu baptisme? 
 - Vaig experimentar una gran alegria, superior a l’alegria habitual… 

 
 

                                
 
 
 
 

 
 

Tamborers de Burundi 
 

 Els balladors, abatamba, juntament amb el tamborers, abavuze 
ingoma,  són els vertaders animadors de les “Festes”, tan polítiques com 
religioses. 
 En una Celebració festiva mai hi falten. I els balladors dins l’Església 
donen “brillantor”  fora mida a qualsevol festa religiosa solemne. 
 Lo dels tamborers és molt curiós: quan toquen el tambor sempre hi 
ha un o més balladors que dancen i marquen el pas. 
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Treballador de “tafari” 

 
 
 
 
 
 

 
          Pigmeus  (batwa) 
es dediquen a treballar l’argila com sempre 
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Una festa a l’estil “kirundi tradicional” 

 
 
 

 
 

 

 
TEZA, plantació de tè  a BURUNDI 
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                  Una plantació de te, a KAYANZA (Burundi) 
 
Les plantacions de tè són un vertader “progrés” pel Burundi. El que no 
queda clar és …per a quí són els beneficis…¡ 

 
 

 

 
Aquesta umugore (dona)  recolleix fulletes de tè. 

A una Plantació de tè de Burundi. 
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Nyanza Lac 

És al Llac Tanganika, al Sud del BURUNDI 
 

 
 
 

 
 

Dispensari de GATONDE 
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 A Burundi hi ha pocs Hospitals:  a Bujumbura, a algunes Capitals de 
Província, Gitega per de prompte, i a qualque Missió, però sí molts de 
Dispensaris. 
  
 La diferència entre Hospital i Dispensari està, sobretot, que en els  
Hospitals hi ha metges, i als Dispensaris només infermeres, això sí, al 
manco hi ha d’haver una “infermera diplomada”, perquè el Dispensari 
pugui actuar com a tal. 
 
 Hi ha Dispensaris de l’Estat, on quasi tot el “personal” és natiu o 
potser qualcú d’ajudes extrangeres  “oficials”,  i Dispensaris de l’Església 
on hi treballen infermeres natives i “missioneres”. 
 
 Mutaho que era un Dispensari on hi treballaren molts d’anys 
monges mallorquines, era de l’Estat.  Gatonde és un Dispensari de 
l’Església. 

 
 
 
 

 
                Orfelinat de MUHANGE (Ruyigi) 
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Riu entre Burundi, Rwanda i Tanzàni 

 
 

 
 

Hospital de Ruyigi 
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BURUNDI    Maré (gran bassiot) sembrat durant l’estiu 

 
 

 
   Fàbrica de cervesa PRIMUS (estil europeu) 

   A prop de Gitega 
La beguda nacional del Burundi era i és la cervesa o “vi” de banana. Però quan tastaren 
la cervesa feta a l’”europea” les hi agradà mols sobretot als “évolues” perquè era més 
cara. La creació de fàbriques de PRIMUS (nom de marca) fou necessària i exitosa. 
. 
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Carretera a BUTARE (Astrida) 

 

 
                          Bwayi croad   (mercat de “sorgo”)    Nord de BURUNDI 
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AKANYARU, riu que comença a BURUNDI   i  arriba 
a  RWANDA.  És a continuació del  RUVUBU i arriba al  

 KAGERA,  segueix per tant el camí del  NIL 
 
 
 
 

 
Una caseta bufona, però de fang i herba habitatge 

dels Barundi 
GASURA,    Burundi 
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Plataforma de la Missió Cristiana 

 
 
 
 
  

 

 
Llac Tanganika, a Bujumbura 

el sol se pon i surt per a tots 
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