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“Les religions en pau per la pau al món”
“Les religions en pau per la pau al món”.
Aquest és el lema de l’agenda llatinoamericana 2003. El de l’agenda 2002 era
“les cultures en diàleg”.
La presentació de l’agenda de l’any que
ve, a Cassà, el passat 29 de novembre, al
teatre Puig d’Arques, va ser un intent de
diàleg intercultural:
Després de presentar l’agenda, que es
pot adquirir a qualsevol ONG, el nombrós
públic assistent va tenir el goig de conèixer dues noves figures del món de l’espectacle, Mireia Vallés, de l’escola de
Barcelona i Brahim Ismaili, de l’escola
marroquina, tots dos veïns de Cassà, que
ens van regalar la representació del poema “Los nadies” d’Eduardo Galeano, en
la versió original castellana i en llengua
àrab, amb l’acompanyament al piano
d’Àlex Carrera; ambdues interpretacions
van deixar tothom impressionat per la seva
qualitat dramàtica.
Tot seguit, vam participar d’un interessant i llarg debat sobre la pràctica de l’Islam a casa nostra, durant el qual els convidats, “l’Imàm” Kissima Dukureh, gambià i veí de Cassà i Mohamed Fanoa, del
Marroc i veí de Llagostera (l’ Ismael ...,
també convidat, no va poder ser-hi), van
exposar, a petició dels organitzadors i del
públic, la base de les seves creences i
pràctiques religioses.
Una vegada més, vam poder veure que
els nostres companys del sud tenen una
vida religiosa intensa, especialment durant el ramadà, que ofereixen com a sacrifici a Déu i que serveix per a igualar rics
i pobres amb el mateix dejuni durant el
dia, al mateix temps que purifiquen el cos.
Va quedar clar, però, que per ser musulmà no n’hi ha prou amb practicar el
Ramàdà, sinó que cal creure en un únic
Déu, i en el seu profeta Mahoma, resar-li
almenys cinc vegades al dia, compartir el
capital i els béns materials amb les persones menys afavorides econòmicament,
mitjançant la “zaka” que consisteix en
donar-los un 2,5 % de tot (per pròpia iniciativa i en privat) i, per últim, anar a la Meca,
un cop guanyats els diners pel viatge i
quan no hi hagi fills petits ni altres circumstàncies que ho impedeixin. També cal
observar les indicacions de l’Alcorà a la
vida quotidiana.
Actes com aquest, d’apropament i diàleg entre cultures diferents, afavoreixen
la bona convivència i l’enriquiment mutu.

Xocolata per tots

NÚM. 601 - DESEMBRE 2002

El tè va servir per
donar la
benvinguda als
assistents a la
presentació; a
l'esquerra,
Mohamed Fanoa,
un dels convidats
que va participar
en l'acte.
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