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        Teià 03 de novembre del 2021 

 

FUNDACIÓ ROVIRALTA 
Barcelona 
 
A l’atenció de Maria Andreu 

 
                                        PROJECTE KALAMBENOR 
 
FINANÇAMENT OBTINGUT aquí. 
 
Després de la presentació del Projecte:  2/06/2020 
 

Sr. Marc Iturri      200 € 
Sr. Joan Andreu Macià  ...........    ......150 € 
Sra. Josse Matarrodona    300 € 
Sr. Jordi Riera .......   .............      ........     . 550 € 
Sra. Tonia Calmet     150 € 
Sr. Joan Andreu Macià  .....................100 € 
        ______ 
   TOTAL particulars         1.450 €     

 
 Amics d’ak benn       200 € 
 Fundació Roviralta                    3.000 € 
 
El 2 de novembre del 2021 
 
 Càritas Parroquial de la Selva del Camp   4.000 € 
        ________ 
    TOTAL Entitats  7.200 € 
 
Kër Taizé-Ak benn també ha contribuït amb diners, materials i suports 
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Transcripció de les informacions donades. 

 
 

Estalviem tres pàgines de impressions sobre les extenses famílies, el bestiar i 

tot de coses entranyables que en Cristí explicava aquest agost quan va visitar, 

Cagnout, Oukout i M’Lomp. 
 

 

 

“Ara ja passo al que era inesperat quan jo estava a Kalambenor a finals de 
juliol, és a dir, la vinguda d’un germà (Kilian) en aquelles terres i a més 

acompanyat per en René Mane que va viure dos anys a Kër Taizé, i per l’Alain. 

Varen tornar molt contents a Dakar. En Kilian encara en parla després d’haver 

escrit les seves impressions a la Comunitat. En René té ganes de tornar-hi. 

Crec que ja us vaig dir que a Oukout els cristians (les cristianes) son menys 
de l’1%. Tot i amb això els tres varen fer una pregària (mal anunciada per 

cert) a M’Lomp, una a Cagnout i una amb dones a Oukout” 

 

“I ara em toca a dir com veig Kalambenor. El vaig imaginar, el vàrem treballar 
i després l’hem somniat. Jo el veia dels meus propis ulls, suposo que també 

vosaltres. 

 

Fa 27 anys que sóc al Senegal ...n’he imaginat i n’he somniat tantes de 
coses... i cada vegada he hagut d’acceptar que el que jo hagués fet amb una 

carícia  (o amb cura per a utilitzar un mot més corrent en el món del treball) 

s’ha fet a cops de martell. I tal vegada m’he sorprès davant una obra d’art. 

Uns no saben donar cops de martell, d’altres els saben donar forts i amb 
gràcia. Penso en els Fayé, penso en l’Issa, però també en altres que no heu 

conegut. 

 

Doncs bé, primera impressió: “Cops de martell” i potser amb poca gràcia!! 

Com que estimo aquesta terra no acabo d convèncer-me mai que m’estic 
preparant a una decepció: “No pot ser que sigui com tu vols, Cristí !” No, jo no 

m’ho vull creure, ho crec! 

 

Vaig arribar doncs a Kalambenor-Cagnout i després a Kalambenor Oukout i 
vaig sentir un fort “cop de martell”. Però no vaig perdre el somriure. Més tard 

vaig anar dient: Ay!!  Avui i ja quan estava a la Casamance, tenia i tinc la 

certesa que Kalambenor serà interessant i que arribarà més lluny del que jo 

vaig imaginar. Les cases no seran com les que trobem en tal o tal lloc o hotel, 
construïdes per especialistes, fins i tot per artistes. No seran les cases del cap 

d’en Cristí: seran les cases de Kalambenor que sabran transpirar i fer respirar 

l’aire de Cagnout i d’Oukout. Seran les cases del món concret casamancès! 

Com amb l’infant esperat, Kalambenor no serà l’infant somniat, serè l’infant 

estimat.” 

http://www.ak-benn.eu/
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“ Em demanes, Jordi, factures de les casetes. Ja et vam dir que aquesta gent 

no en fa de factures. 

 
Pous no n’hem fet dos sinó un (a Cagnout). A més a més aviat hi haurà una 

aixeta d’aigua corrent com és el cas de Oukout. 

 

A casa nostra hi va haver el debat de si convenia o no cobrir les casetes amb 
palla. Érem favorables a la palla, però resulta que la palla és rara i caríssima. 

Tothom posa zinc. Em va semblar, doncs, evident que si volíem desmarcar-

nos del marc turístic també calia vetllar a no fer cases “turístiques”. 

 
Fins aquí una novel·la sui generis” 

 

       Cristí 
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