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Ressons de la festa intercultural
El dia 13 de juliol vàrem organitzar una
festa intercultural amb música africana i
menjar marroquí. Anava destinada a qualsevol que volgués menjar cus-cus, beure
sangumé, escoltar percussió amb ritmes
africans o ballar al ritme de les cançons
gambianes., pel mòdic preu d’1 euro.
La festa s’havia de fer al parc de l’estació, però a causa del mal temps es va traslladar al pavelló polivalent. L’assistència
va desbordar totes les previsions, hi havia molts blancs (de Cassà i de fora), molts
gambians, mauritans, senegalesos, alguns marroquins i algun sahrauí.
El cus-cus, obra de la Bintu, era boníssim i ens en va faltar. La música, a càrrec
del grup de Banyoles «Wagadougou» i del
grup local «Mullybwanji», va fer ressonar
les parets del pavelló i semblava que posés ales als peus de les noies gambianes
que varen sortir a ballar. Petits i grans varen gaudir d’aquesta trobada multicultural
i festiva.
Volem donar les gràcies a totes les persones i col.lectius que amb la seva
col.laboració desinteressada varen fer
possible la festa.
Hem recollit algunes impressions dels
assistents (els africans ens ho han expressat alguns en català, altres en castellà i
altres en sarahule, però ho hem traduït tot
al català):
«Ho he passat molt bé, feia molts anys
que no sortia a ballar i avui no he parat, ha
estat molt divertit. A l’Àfrica fem moltes festes amb aquesta música.» Nyanya
«Feia temps que no s’havien trobat les
dues cultures a Cassà. Les noies africanes que no surten mai s’hi varen aprofitar
i s’ho varen passar molt bé. Els nois surten
més i per això no ballaven. ..Als més joves
aquesta música ja no els agrada tant...Ha
sigut molt maco veure tants negres i blancs
junts en una festa, crec que feia falta i espero que ho repetim aviat» Ismael.
“A mi em va agradar molt la música que
feien els catalans, s’assembla molt a la
música del meu país. Els nois africans tocaven música mauritana, s’assembla una
mica a la de Gàmbia. El cus-cus que vàrem
menjar és de Mauritània o Marroc, però no
pas de Gàmbia, era molt bo”. Amara
“Aquesta festa, crec que és una eina més
per tal de conèixer la diversitat, per estimar-la i respectar-la; això sí, sempre i quan
serveixi per ampliar i aprofundir la convic-
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Adults i infants van participar de la jornada
ció que tots els éssers humans som iguals
en dignitat i drets”. Peio
"Poques vegades quan surts amb la família un vespre tornes amb la sensació
que ha estat una vetllada rodona. Aquell
dissabte dia 13, tant els nanos com nosaltres, vam gaudir d’una bona estona, vam
escoltar contes, vam menjar cus-cus (que
per cert estava boníssim) als nens els va
encantar el Sangume i vam menjar coques
casolanes. Ens ho vam passar bé escoltant i mirant els grups africà Wagadougou
i català Mullybwanji i la gent que ballava
mentre els nanos corrien i jugaven amb
so de fons de les percussions. També la
part instructiva va ser molt important: una

de les nostres funcions com a pares és
instruir-nos i trametre als nens que prop
nostre hi ha moltes maneres de viure i
moltes cultures, els hem d’ensenyar que
la nostra opció no és l'única ni la millor,
i hem d’intentar donar-los les eines i experiències perquè ells puguin triar com
volen viure. Tot això per 1 euro cadascú.
Per passar-t’ho bé només cal ser on vols
i amb gent que vol el mateix que tu. Aprofito per felicitar i animar al grup de percussió local, ens va agradar molt". Carme
“Nosaltres no vàrem pas escoltar la música, perquè jugàvem amb les nenes africanes. Són molt carinyoses i porten uns
vestits molt macos” AG i AA
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