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Mudança
El flamboyant ens fa l’ullet.
Amb una veu fluixeta, la notícia cau com un tro d’estiu: l’edifici que acull KÉR TAIZÉ
s’ha de tirar a terra. KËR TAIZÉ i AK BENN s’hauran de traslladar.
Sí, ho hem escrit bé “KËR TAIZË” perquè
un “kër” (Can) és més que un edifici.
El cor d’Ak Benn podrà batre en un altre
lloc; la vida de KËR TAIZÉ hi esdevindrà
abundant.

Com ho deia un jove: “La casa es destruirà,
però per res del món no ens prendrà tot allò
que hem après allà: Ci sa xol la sa ëleg nekk
. (El futur està en tu)”
Doncs sí! A uns cent metres a vol d’ocell de la
casa antiga, NAZARETH esdevé NAZARETHKËR TAIZË-AK BENN. Un futur vigorós
s’albira!

Mentre estem escrivint aquestes paraules, la casa antiga ja està destruïda. Però
abans de ser tallat, el flamboyant ens ha fet un ric somriure de vermell brillant com
el foc. No és pas un semàfor vermell car res no fa el senyal “d’stop” si es tracta d’AK
BENN !

Vers el nord, el sud, l’orient i l’occident
Amb camions, amb taxis, amb carros, amb carretons i sobre el cap
L’IFAN (Institut fondamental pour l’Afrique noire) ha estat així objecte d’una
important donació d’Ak Benn de la qual els nostres joves n’estan orgullosos. Per citar
només alguns dels objectes donats: El crani i altres ossos de la balena (potser algun
dia la podran identificar) ; l’orca magnífica ; un dofí...amb totes les seves dents i els
ossets de les oïdes. Potser d’aquí uns anys els nostres infants tornaran a treballar
amb tot això!

Oferts per gent, trobats en les nostres sortides, des de les
marietes al crani d’una balena
Llibres escolars, novel·les, i
tresors impresos que un voldria
tenir sempre al costat, ara són
a les biblioteques de les
escoles pies i al centre IBSI a
Kër Massar. Durant la
mudança, bastants animadors i
adolescents han descobert
l’existència d’un objecte rar... i
fantàstic: EL LLIBRE! (Els
voldrien llegir tots en “una nit”.
Una, no pas mil!)

Un mamut amagat sota una fulla
Com ho ha dit un excel·lent pedagog de Dakar: “KËR TAIZÉ era com un mamut
amagat sota una fulla !” I si bé és veritat que la major part d’aquest mamut s’ha
quedat a KËR TAIZÉ – AK BENN, molts bells vegetals (un camió !) han anat cap al sud
a Kalambenor (en tornarem a parlar), però també a casa de veïns que volien una mica
més de verd en els seus patis. Per a les seves cases, han escollit el Kalanchoé per les
seves virtuts.

Els Scouts del Senegal han volgut acollir
en el seu centre de Mbour l’exposició
“Tenir cura de la natura i de l’home”
(« Prendre soin de la nature et de
l’humain »)

Es vesteix amb plàstics
El que ha esdevingut un molt bon amic, home apassionat per l’ecologia, per les
plantes, però sobretot per les relacions i per la gent, aquest amic, president de
SÉNÉGAL PROPRE (Senegal net) es diu Modou Fall. Deixa anar la seva passió pel
medi ambient com ho faria un doll d’aigua a pressió que meravella la mirada dels

infants i desperta les seves oïdes. Modou s’omple de imaginació si es tracta de dir el
que el ser humà val. Per això es vesteix amb plàstics per desvetllar millor i sacsejar,
sempre amablement, la gent habituada a fer el de sempre i acomodada.

Modou de Guédiawaye va clausurar la nostra
exposició que començava amb SA MAJESTÉ LE
CO2 Ell ha estat el darrer a inclinar-se sota el tub
d’escapament! (Mireu la foto.) Calia continuar el joc
mentre que nosaltres permetem al gas regnar
sobre nosaltres ! Després l’exposició explicava
l’ASTORAMENT per la diversitat i la riquesa de la
vida. Vida que meravella Modou.

En el seu camp de permacultura a Guédiawaye, es podrà admirar entre altres,
“l’arbre de carbasses”...agafat de KËR TAIZÉ.

Els murs se’ls abandona
-

no són més que sorra i ciment

–

la natura i el ser humà són l’astorament de la vida
Tornem a NAZARETH : Per ser precisos; KÉR TAIZÉ – AK BENN hi són des de
mitjans de juny, al carrer GY 485, parcel·la 33 (també a Leona, Grand Yoff)
Aquestes línies les hem escrit a finals
d’octubre quan encara moltes de les
coses del 10% que ens havíem guardat
encara no estan ben classificades i
posades a lloc.
(ai! Les classificacions quan no es tracta
del futbol !) També, intentem encara
acostumar-nos a aquesta casa gran que
compartim amb l’Associació APEF que
acull joves del carrer.
La capella, al pis, és gran. És senzilla i bella.
Dia rere dia, KËR TAIZÉ ha recuperat els infants de la casa antiga. Han retrobat el
camí d’AK BENN. A 2/4 de 5, els antics de KËR TAIZÉ i els nous veïns es
descobreixen i en poc temps s’han creat noves amistats, i es creen nous lligams.
La lupa binocular: més que un joc
En lloc del mòbil, els xavals toquen
la vida, deixen el que és virtual i es
barallen amb el que és real: “Cristí,
he tornat a perdre la bestiola”
Cap problema!

La fraternitat: un repte
Sortir del barri
A AK BENN entenem que els infants
s’han d’entrenar per comprendre el món
i dominar la geografia. No pels
intercanvis mundialitzats, sinó per
aprendre que som TOTS GERMANS I
GERMANES (Fratelli tutti). Però
aquest coneixement del món comença
per la ciutat i els barris de Dakar.
SORTIR DEL BARRI ha estat sempre
una prioritat a AK BENN.

Les trobades dels divendres
Mentre que les pors s’allunyen ja
que les màscares cauen ; que el
medi ambient està aquí ; que la
terra crida el seu clam ; que
l’ecologia integral demana la
nostra atenció amb urgència
;...per mirar de respondre-hi les
“TROBADES DELS DIVENDRES”
a KËR TAIZÉ es tornen a fer. S’inscriuen dins la plataforma LAUDATO SI “Lan la?”
Vine els divendres a les 9 del vespre. Tu sabràs, tu veuràs, sempre t’esperem!
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