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Agustín Goytisolo va triar estimar 
Déu a través de l’amor als seus ger-
mans i germanes. La mort no pot es-
borrar el seu record al cor d’aquells a 
qui va estimar i servir. El seu amor per 
Déu el va portar a la Companyia de 
Jesús el 27 de setembre del 1954. Amb 
només 32 anys, el 1968, va esdevenir 
missioner en un dels països africans 
més pobres del món: el Txad, on va 
dedicar la seva joventut als camperols 
durant 38 anys.

Allà queda immortalitzat per una 
obra grandiosa: els graners comunita-
ris. Commogut davant d’aquests homes 
i dones que es morien de fam, es va 
comprometre a organitzar-los perquè 
es produís el miracle de la multiplicació 
dels pans. Els va fer comprendre la ne-
cessitat de guardar part de la collita per 
pal·liar la fam durant la sequera. Cada 
pagès aportava una petita quantitat de 
collita que el pare Agustí guardava en 
graners que ell mateix havia construït. 
Així va alimentar milers de persones 
al Txad durant més de 30 anys. Avui 
aquests graners formen part de la 
mentalitat dels pagesos i el nom de 
l’Agustín hi està associat per sempre.

Als 70 anys, edat de la saviesa, 
va arribar a Burkina i es va dedicar a 
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i donar la vida 
l’apostolat que toca el cor dels homes 
en la seva relació amb Déu: l’apostolat 
espiritual. Enmig del seu compromís 
amb el ministeri dels Exercicis Espiri-
tuals, es va sentir commogut per la po-
bresa que contemplava a l’entorn del 
Centre Espiritual i es va comprometre 
a alleujar els pobres i a donar-los es-
perança. Va crear l’Associació de Vo-
luntaris de l’Esperança, per ajudar els 
malalts de sida. Amb més de mil be-
neficiaris l’any, aquesta associació ha 
permès als seus membres recuperar la 
dignitat i la força. Durant la seva últi-
ma visita a Burkina Faso el 2019, es va 
mostrar sensible als efectes negatius 
de la contaminació de l’entorn. Com a 
home d’acció, inicia el moviment Aigua 
Burkina, per promoure un entorn salu-
dable. Just després de l’anunci de la 
seva mort, hem rebut al centre a més 
de 500 persones per donar-nos el con-
dol i el testimoni de tot el bé que l’«avi 
Agustín», com li diuen afectuosament 
a Burkina, va fer en cada un. Va ser 
pare d’una multitud de pobres durant 
50 anys a l’Àfrica. Tots aquests homes 
i dones d’Àfrica li reten homenatge i 
ens recorden que, si triem la vida amb 
Déu, ens fem fecunds i donem vida allà 
on anem.

Agustín Goytisolo 
va ser pare d’una 
multitud de pobres 
durant 50 anys 
a l’Àfrica


