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IMATGES

AFRICANES

Són una col.leció de IMATGES
sense cap ordre,
a no ser el fet de que, en qualque manera,
han entrat dins la meva vida.
Unes són meves, moltes “robades”
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Aquesta Creu està col.locada en el lloc
on els primers Missioners parlaren amb els
Barundi i fundaren la primera Missió,
Muyaga, 1898.
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Aquí tenim “unes” fotos que hem anat trobant
dels primers Missioners, tots Pares Blancs, que
fóren a Burundi als darrers anys del segle XIX
i els primers vint anys del segle XX.

El que hi ha al mig, podria esser el primer
Bisbe de Burundi,
Mns. Gorju.
Hi ha una foto amb els administradors belgues:
És a Kinyinya, Missió situada a prop de la
Frontera amb Tanzània.
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Primers Missioners que arribaren a Àfrica Negra

Pares Blancs natius
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Trobada de Pares Blancs amb “xefs” indígenes

Cardenal Lavigerie, Fundador dels
Pares Blancs

Pare Blanc que treballà a Burundi els anys 1920
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Missa Solemne dels Pares Blancs
Els Pares Blancs fóren els primers “missioners” que arribaren a
Burundi i, pràcticament cristianitzaren tot el País. Fou de gran ajuda el fet
que, durant els anys de la Colonització, el Bisbe de Gitega, Mns. Grauls, i
l’Administrador Belgue eren germans.
Implantaren una “cristianització” molt ben organitzada i “generosa”,
en el sentit que, quan anaren a Burundi altres “missioners”: Xaverians,
Combonians, sacerdots “Fidei-Donum”… , els hi deixaven les Missions ja
establertes i “ells” anaven a la “frontera” a fundar noves Missions.
Quan la Independència, 1962, passaven el seixanta per cent els
barundi “cristians”.
Per als Pares Blancs, Missioners de l’Àfrica, el Burundi era com llur
perla preciosa…
Ara n’hi queden pocs, entre altres coses, perquè el segon President
Jean Baptiste Bagaza, que expulsà molts missioners, expulsà sobretot
Pares Blancs.

9

BUJUMBURA
És la Capital de Burundi, uns 300.000 habitants. Situada al
racó Nord-Oest del Llac Tanganika. Els alemanys hi construïren un “post”
militar i un port l’any 1.889. Els belgues la convertiren en el Centre
Administratiu de Rwanda-Urundi. Llavors el seu nom era Usumbura.
Quan la Independència, 1.962, es convertí en la Capital del nou País i
agafà el nom de Bujumbura.
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Gran Mercat de Bujumbura

Bujumbura és el “Gran Mercat” de Burundi, ja que per ser la Capital,
tenir Port i Aeroport, és el Centre de “comunicacions” entre Burundi i
l’exterior.

A part del Gran Mercat que es veu a la foto, hi ha botigues i “Supermercats” arreu, moltes propietat de “grecs”… i, sobretot, sobretot… el
Cartier Assiàtic , barri del àrabs, ple de botigues i botiguetes, totes en
mans d’asiàtics, en les quals es pot trobar de tot, fins i tot les peces del
cotxe que t’han “robades.
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GITEGA
Gitega éstà en el centre del Burundi. Era la residència del
Mwami (el Rei). A Gitega és fundà la primera Diócesi del
Burundi, on residí el primer bisbe de Burundi, Mns. Gorgu i
després el Bisbe Grauls. Més tard es crearen dues Diócesis noves:
Bujumbura i Ngozi. De Bujumbura, al principi com a “Vicariat”,
fou Bisbe, el primer Bisbe natiu, Mns Ntuyahaga, i de Ngozi
encara un europeu, Mns. Martin., que més tard creà una nova
Diòcesi a Bururi. Es crearen més Diócesis i quatre bisbes natius: a
Bujumbura, Mns Ntuyahaga; a Ngozi, Mns. Kaburungu; a Bururi,
Mns.Bududira; a Ruyigi, Mns Ruhuna, i el primer Arquebisbe,:
Monsenyor Makarakiza, que succeí, a Gitega, al Bisbe Grauls.
Mns. Andreya Makarakiza, era muganwa. Bisbes Hutu dos:
Nestor Bihonda, primer ajudant de Gitega, fou Bisbe de Muyinga
i acabà dimitint, i Mns.Kaburungu.
Gitega és el Centre de l’Església de Burundi. Després de
Mns. Makarakiza, fou Arquebisbe Mns. Ruhuna i ara ho és Mns
Simon Ntamwana.
Ara hi ha, a Burundi, vuit Diócesis.

12

Nins de Burundi
Els nins del Burundi són molts,
. En moren molts, i més en neixen.
Molts són “explotats”

Burundi, zona de Ruyigi
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Mns. Simon Ntamwana, l’actual Arquebisbe de Gitega.
Ho és des del 1997 en que substituí a Mns. Joaquín Ruhuna,
assessinat el setembre de 1996. Abans havia estat Arquebisbe
Mns. Makarakiza.
El primer Bisbe de Burundi fou Mns Gorju, poc temps;
després, durant molts, d’anys Mns. Grauls, abdós Pares Blancs.

Gitega: Festa religiosa
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Gitega Gran Festa religiosa

Ordenació Sacerdotal a la Catedral de Gitega

Bisbes actuals de Burundi amb el Papa
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Mercat de Gitega
Gitega és la capital de la Província del mateix nom. A Gitega residia
tradicionalment el mwami de Burundi. Actualment, endemés del
Governador, hi resideix l’Arquebisbe. Gitega és per tant el Centre del
l’Església.
Es poden distinguir Gitega-Mushasha, on hi ha l’Archeveché, i
Gitega-Vile, on es troben, entre moltes altres “coses”, “botiguetes” com
aquestes de la foto. Són botigues, regentades normalment per “moros”, on
s’hi pot trobar de tot, des d’una roda de bicicleta, sabó, oli de pauma,… o
peces de roba fina.
A Gitega-Vile hi ha un gran Hospital.
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Burundi: una imatge molt freqüent: casetes de fang.

Bugarama
És el punt més alt on passa la carretera asfaltada, creuer entre les carreteres
que vénen de Bujumbura, Kayanza (frontera amb Rwanda) i Gitega.
(Llàstima que la foto sigui tan petita)

Colines de Burundi
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Paisatge típic de Burundi, que podria esser anomenat, com Rwanda
País de les Mil Colines, totes cobertes de plataners, i, davall dels plataners,
les casetes de fang on viu la majoria de gent.
.
De fet, a Rwanda s’adelantaren i al millor Hotel de Kigali li posaren
per nom: Hotel Mille Colines. A Burundi per contra, en certa manera en
pla de revanja, posaren al millor Hotel el nom de: Source du Nile. Era la
reivindicació de que la Font del Nil, cercada des de temps antics per
geógrafs i exploradors, es troba a Burundi i no a Rwanda, com cregueren
algúns exploradors.

Mallorquins dins el menjador de NYABIRABA .Burundi

Parròquia de GITONGO (75 Aniversari)
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Nairobi

Hi vaig esser al maig de 1975. Era una gran Ciutat, aquesta foto,
agafada de qualque pàgina “aliena” ho demostra. Capital de Kenya,
contava ja aleshores en dos milions d’habitants. Quan la visitàrem
quedarem admirats per la majestuositat de llurs edificis i tinguérem la
impressió que tenia més “modernitat” que les ciutats espanyoles.
Després vaig passar per Nairobi en diverses ocasions, a voltes només
per l’Aeroport, punt d’enllaç entre l’Àfrica Equatorial i els altres països
del Món sencer. De Nairobi partien avions cada dia cap a Europa, Amèrica
i Àsia.
Hi vaig passar moments difícils, l’any 1978, amb els “taxis” que
fallaven en bateria, i per causa del retrassos d’avió en el 2000.
L’aeroport de Nairobi ha estat per a mi el darrer, pràcticament, on he
passat hores d’espera llarga i enutjosa.
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SERENGETI
És un Parc natural o reserva, situat al Nord de Tanzània, no lluny del
Kilimanjaro. Té una extensió de 150 kilómetres en una direcció i 300 en
l’altra. Hi passàrem una nit juntament amb altres cinc companys al maig de
1975. Per les fotos es veu que està poblat d’animals salvatges. De lleó no
en vérem cap. Sí molts de búfals.
Els “animals” es poden veure al matí i a l’horabaixa:
Al matí, quan van a cercar lloc on trobar menjar, aigua… i fresca.
A l’horabaixa, quan recorren la Sabana per a anar a cercar el lloc per
passar la nit.
De nit no es mouen i en ple sol tampoc, o sia que des de devers les 9
hores fins a les setze hores no són vistables pels camins que travessen la
Sabana. A Àfrica no hi Selves, o sia vegetació molt atapida, sinó Sabanes,
grans extensions on creix l’herba la temporada de pluges i arbres bastant
clarejats.
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Serengeti

Mallorquins dins el SERENGETI
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NGORONGORO

El Ngorongoro, que per cert té un nom molt africà, és una reserva
natural, declarada per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat.
És un Parc situat dins el cràter d’un volcà, també al Nord de
Tanzània, en el qual hi conviuen les “feres”, la foto mostra una guarda de
lleons assoleiats, juntament amb persones humanes: els Masai, segurament
els homes que viuen una vida més “primitiva” en tot l’Àfrica.
Al maig de 1975 hi anàrem, després de sortir del Serengeti, però no
hi poguérem devallar… trobàrem un dia de pluja.
Només s’hi pot anar amb “jeeps” expressament equipats. El dia que
hi fórem…. Els jeeps no sortien.
Ens hem hagut de conformar amb imatges preses per altres…
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Tenim aquí una bella panoràmica de la reserva natural Ngorongoro,
que no poguérem visitar al 1975, per causa de la pluja.
Ens haguérem de coformar en haver arribat just a devora l’estació
dels jeeps.

Havíem sortit del NGORONGORO

23

NAIROBI: Gratacels i Parlament
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Mwanza
És la segona ciutat de Tanzània i té el privilegi d’estar a la vora del
LLAC per antonomàsia, el Llac Victòria, el més gran del Món. Hi
passàrem, al 1975, entre l’anar i tornar, tres nits. Hi visquérem una cosa
impensable i inesperada: una Processó del Corpus, al punt del migdia.
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Mombasa
Aquí tenim el més característic de Mombasa: els arcs de la
principal Avinguda, que volen imitar els “queixals” d’elefant.
Mombasa és la segona ciutat de Kenya i endemés és Port de mar.
Està edificada damunt una Illa, encara que no te n’adonis, degut a la
quantitat de ponts que l’uneixen a la terra ferma, i fan també que la ciutat
es prollongi més enllà de l’Illa.
L’Illa de Mombasa fou, juntament amb l’Illa de Zanzíbar, els grans
mercats de negres venuts com a esclaus i embarcats cap a les Amèriques.
Sembla més una ciutat musulmana que africana. Només veus àrabs
abillats amb el turbant i un cotxe de luxe.

Altres imatges de Mombasa:
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Plaça i Gran Mercat de Mombasa
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Aquestes imatges són del Parc Manyara més petit però més maco
que el Serengeti.
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Aquí tenim el Centre del Manyara, el seu Llac del mateix nom, que
sol estar ple d’aus blanques i precioses.

Malindi: Són unes platges a la vora de l’Oceà Índic, situades a un
centenar de kilómetres al Nord de Mombasa.
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Són al.lots del Burundi, crec que devers la regió de Nyanza Lac, al Sud del
País, devora el Llac Tanganika.

Un racó del Burundi
La caseta té teules
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Source du Nile

Aquesta foto és d’un “segell” que vol reproduir el que finalment s’ha
considerat la Font del Nil, Si us fixau, pareix una “pixerada”…
El riu Nil, el gran Nil, el riu més llarg d’Àfrica, i podríem dir el riu
més important de la nostra Història, ja que a la vora del Nil surgí la primera
gran Cultura del Món Antic, l’Egipte de les Pirámides.
Ja Ptolomeo (s.II) es demanà on estaria la font del Nil. Més
endavant, segle XIX, grans exploradors, Burton, Speke, i finalment
Livingstone, la cercaren i pensaren si estaria en el Llac Victòria, o més al
Sud, per devers Rwanda…
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Aquí tenim la foto que situa la font del Nil a Rwanda, amb un
cartell i tot.
Però, finalment, al 1934, Buckhart Waldecker arribà a la seguretat
que la “famosa” font del Nil es troba a Burundi. Concretament a Gasumo,
Rutovu, província de Bururi.
Hi ha la seva lògica….
El Burundi està situat en el que es nomena La Crête du Congo-Nile,
És a dir “la Cresta” del Congo-Nil. La major part del País del Burundi està
a una altitud de 1.400 metres sobre el nivell del mar, o sigui alt, i l’aigua de
totes les fonts i rius de la part Oest van a parar al riu Congo, que
desemboca en l’Atlàntic. En canvi, les aigües de fonts i rius de la part Est
van a parar al Nil, que finalment desemboca en el Mediterrani.
Clar que abans d’arribar al que és pròpiament el Nil, passaran per
molts de rius i llacs.
A Burundi hi ha els rius Ruvyronsa i Ruvubu, que s’uneixen a un
punt i donen, els llacs Cohoha, i al riu i llac Akagera, i del Akagera
arriben al Llac Victòria, on comença el que es nomena el Nil Blanc.
Es pot dir que el Nil passa pels paísos africans: Burundi, Rwanda,
Uganda, Tanzània, Sudàn i Egipte.
Ara bé, la font del Nil està allà on es troba la corrent d’aigua més al
Sud… i aquest lloc és a Gasumo (Burundi), per petita que sigui aquesta
font.
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A devora la font s’ha edificat aquesta petita pirámide on hi ha
col.locada una petita placa en la inscripció en llatí: “In memoriam
omnium…que des d’en Ptolomeo a Livingstone cercaren la Font del Nil”
Vaig visitar el lloc al septembre de 1976.

Source du Nil
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Llac Victòria
Aquest “mapa” ens mostra bé la geografia del Llac Victòria i com el
se distribueixen els tres gran Paísos africans: Uganda, Tanzània i Kenya.
El Llac Victòria és el més gran del Món. Té una superficie de 68.100
Kilómetres quadrats; 300 kilómetres de longitud i 250 kilómetres
d’amplària. El seu perímetre és 2.200 kilómetres. Està situat damunt
l’Equador.
Deu el seu nom a la gran Reina Victòria d’Anglaterra, que ho era
quan un anglès el descobrí. Els anglesos colonitzaren aquestes terres fins
als anys 1960. No obstant la Independència que tots els paísos africans
tenen ja, ha conservat el nom, oficialment, que li daren els anglesos.

34

Soldats del Burundi
Els soldats han estat els que han comandat sempre a Burundi. Han
pegat “Cops d’Estat” i han assessinat els rebelds. Durant anys, els soldats
han estat tots de l’ètnia tutsi.

Llac Kivu
a Rwanda
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El Llac Kivu a Rwanda

Panoràmica del Llac Kivu
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Tsavo
El Tsavo és un Parc que es troba al Sud de Kenya. És gran i hi ha
sobretot elefants. No s’ha conservat sencer com a “reserva”. Carreteres i
línies de ferrocarril el travessen.

Karuzi
Karuzi és una província de Burundi. Cal destacar el “colorit” dels
vestits de les dones , fin i tot guardant cabres
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Akagera (Rwanda)
Akagera dóna nom a un riu, que aquí veim, i també a un Parc natural,
reserva d’animals salvatges. Hi vaig esser al 1979 i hi vaig veure lleons.

Aquesta foto està feta l’any 1975. Èrem devora el Llac Victòria.
.
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Dins el Jardí de la Missió de Nyabikere (Burundi), any 1998. Hi vaig
treballar tres anys.
Al fons es veu el campanar de l’Església.

Mallorquins, espanyols i barundi
Mubimbi (Burundi) 1975
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Fusters a la Carpintería de Nyabikere (Burundi). Saben fer bones portes i
altres “mobles”.

La Granja de Nyabikere (Burundi). Hi havia vaques, cabres, porcs , conills
.
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Missa a la Sucursal de Shombo.
Shombo era una Sucursal gran de Nyabikere i la que estava lluny si hi
volies anar pel camí ample. A Shombo fou allà on vaig començar a veure
bellumes dins el meu ull.
Actualment Shombo s’ha convertit en Parròquia autóctona.
Les Sucursals grans de Nyabikere eren: Maramvya, Gatonde,
Shombo, Rusi, Rabiro, Mutara i Gisimbawaga.

Paisatge típic de BURUNDI

41

Aquí ens feim enfora en l’espai i el temps:
Devant la Mesquita de Mombasa, any 1975

Grup de Catequistes

Llac Cohoha, BURUNDI
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Recollint fruits

Burundi.
Un pobre treballador de “tafaris”. Els tafaris són com a “totxos”
d’argila, amb els quals es fan les construccions. D’argila “cuita”les bones..
Molta gent encara té llurs casetes fetes amb argila només torrada al
sol.
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Kigali Capital de Rwanda

Hi vaig esser l’any 1979. Era unba ciutat tranquil.la i més petita que
la capital de Burundi, Bujumbura. Havia estat creada quan la
Independencia, ja que durant la Colonització, els belgues controlaven
Rwanda des de Bujumbura i el centre religiós important era i és a Butare.
Crearen una ciutat nova per a tenir la Capital al Centre del País.
Era una ciutat tranquil.la quan la vaig visitar, any 1979.
Al 1994 fou escenari de molta sang, entre hutu i tutsi.
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Regió dels Grans Llacs.
Lloc de tants conflictes sagnants darrerament.
A part d’una guerra que Tanzània féu contra Uganda per a derrocar el,
diríem “orangutà”, Idi-Amin-Dadà, guerra en certa manera “justa” ja que
serví per a alliberar Uganda de la “tirania” d’un monstre que fou molts
d’anys President. Fou devers l’any 1980. I a part també d’una altra guerra
interior al Zaire, aquest era el nom que va tenir de 1971 a 1997, l’actual
República Democràtica del Congo, per a derrocar un altre “tirà”, MobutuSeSe-Seko, les guerres cruels començaren devers la meitat o abans dels
anys 1990.
A Burundi, morí assessinat el primer President elegit
democràticament, el hutu Ndayaye, i començà un conflicte d’assessinats
entre tutsi i hutu…. Al 1994 moriren en el mateix “accident”… , l’avió va
caure, el President de Rwanda i el President de Burundi, abdós hutu… Els
tutsi rwandesos, que s’havien preparat durant trenta anys a Uganda,
invadiren el País i fou gros: hutu que mataven tutsi i tutsi invassors que
fèien matx matant hutu . Potser arribaren al dos milions les persones
matades… I el tutsi continuen matant hutu… fugitius al veïnat Congo…
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Juvenal Habyarimana, fou President de Rwanda
des de la Independència fins al 1994. Morí en “accident”
d’aviació, possiblement provocat

Idi Amin Dadà President d’Uganda molt de temps.
La seva força bruta féu que els anglesos li
encomenassin “missions” difícils. Per això tenia un alt
Grau militar. Fou un “tirà”.

Josep Kabila, President del Zaire
després de Mobutu. Retornà el nom
al País: R.D. del Congo,
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Melchior Ndayaye, primer President
demócrata del BURUNDI. Morí assessinat
pels soldats l’octubre de 1993.

Julius Nyerere ,el
Mwalimu. President de
Tanzània molts d’anys.
No era militar, sinó
Mestre

Mobutu Sese Seko, President del Zaire.
Un vertader “tirà”. Fou derrocat al 1997.
Morí a un País del Nord d’Africa. Diuen que no
es trobà cap capellà que volgues dir una missa per a ell

Paul Kagame.Amo de Rwanda després
de la guerra de 1994. Causant de la mort de molts hutu.
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Pierre Nkurunziza
President actual del Burundi,
Elegit democràticament al 2005
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Balladors de Burundi

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 són ells, els balladors els que marquen
el ritme als tamborers
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Burundi un mercat
Aquest mercat sembla ser a Bujumbura, capital, però els mercats
eren mitja vida al Burundi. N’hi havia per tot i tots els dies de la setmana.
Cada dia, hi havia qualque “mercadet” aprop.
Hi havia llocs que sempre estaven de mercat. Allà on, els “moros”
sobretot, tenien botigues: capitals de Província, Comunes, i llocs claus
especials… Gishubi, aprop de Nyabiraba,
Mutaho, devora Gitongo,
Rusi… però a la gent li agradava recórrer els “mercadets” que es muntaven
a altres llocs, sempre el mateix dia de la setmana…

Bandera del Burundi
Les tres estrelles signifiquen el seu lema:
Ubumwe, ibikorwa, amajambere.
(Unitat, treball, progrés)
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Arusha
Arusha és una ciutat hermosa del Nord de Tanzània, no lluny de la
frontera amb Kenya. Construïda en estil molt anglès és un plàcida ciutat.
A Arusha tingueren lloc durant uns anys, entre el 1998 i el 2001, les
Coversacions per a la Pau a Burundi, on es reunien els representants dels
distints “grups” polítics que s’havien format a Burundi, després del Cop
d’Estat de Buyoya l’any 1996. els tutsi al poder, els hutu demócrates i els
grups que continuaven la lluita armada, comentent atemptats un dia sí i
l’altre també.
Els primers temps feia d’àrbitre l’antic President de Tanzània, el
Mwalimu Julius Nyerere.
Quan aquest morí de malaltia, a una Clínica de Londres, el substituí
el famós Nestor Mandela, de Sud-Àfrica.
Gràcies a aquestes “Conversacions” s’arribà a un Pla de Pau, que
culminà en noves Eleccions democràtiques, l’any 2005.
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MASAI
Els Masai eren una raça o unes “tribus” especials. Vivien a les regions del
Nord de Tanzània i Sud de Kenya, fora de les aglomeracions d’altres
persones, ni a les ciutats ni a les poblacions, sinó, diguéssim, dins les
“garrigues” . També eren els que vivien dins el Ngorongoro, el Cràter
habitat per feres o animals salvatges.
Una característica seva eren el “penjaroll” que tenien a les orelles,
conseguit a bases de fer-s’hi un tallet ja de petits i aficar-s’hi trossets de
tronc, més grossos conforme creixien. Ja crescuts el penjaroll podia tenir
mig pam. L’ornaven amb fils de colors. La indumentària amb que es
vestien no et permetia conéixer si eren mascles o femelles.
Deien que s’alimentaven especialment bevent llet de somera.
Tinguérem ocasió de veure’ls quan anàvem cap al Manyara, l’any 1975. No
els agradava que els fotografiassis…
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Aquesta és una foto típicament a la “europea”.

Llac Cohoha, BURUNDI
Els de dins la barqueta són mallorquins
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Pigmeus (batwa)es dediquen a treballar l’argila

Un vertader missioner
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Equip de futbol de Nyabiraba. BURUNDI
No hi falta “entrenador” ni directius.

Tambors típics del BURUNDI
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Aquests tambors de la foto són de Gitega, centre tradicional del
Burundi, on hi estava el mwami (rei) i a on s’establiren els primers
“missioners”. Gitega fou Seu del primer Bisbat del Burundi. Actualment
que les Diócesis o Bisbats són vuit, Gitega és l’Archidiòcesi.
Pel que fa als tambors es pot veure que s’elaboren d’un tronc d’arbre
molt gruixat, que buiden per dins i el cobreixen amb una pell de vaca o
cabra. Ressonen molt bé.
Per a sonar-los els recolzen en terra o els duen fent equilibri, en
saben, damunt el cap i els van tocant amb les dues mans.

Catequesi a l’aire lliure a Gitega
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Rwanda
Sembla una plantació de tè
N’hi ha diverses a Rwanda

Aquesta foto petita és una Plantació de tè
KAYANZA (Burundi)
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Aquí som a Burundi
Aquesta umugore (dona) sembla recollir fulletes de tè.
A una Plantació de tè de Burundi.

Dones del Burundi
Les dones a Burundi són les que fan més feina de cultiu,
endemés de criar nins…. però sempre destaca
el “colorit” de llur indumentària
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Catarates de MPINGA (Burundi)

Escut del Burundi
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Nyanza Lac
És al Llac Tanganika, al Sud del BURUNDI

Camp de desplaçats,( BURUNDI)
Durant la guerra de 1993-1994
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Dispensari de GATONDE
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.

