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CONXITA TARRUELL i LLONCH
Seguint el rastre de Nelson Mandela
Pagès Editors, 2015, 126 pàg.

RAIMON PANIKKAR
Diàleg intercultural i interreligiós
Fragmenta Editorial, 2015, 308 pàg.

Agustí Codinach

El jesuïta Pau Vidal
explica el seu treball
al Sudan del Sud

Moment de la xerrada al Casal Loiola de Barcelona.
Carme Munté
Una bona colla de familiars, amics i
persones vinculades amb el Casal Loiola de Barcelona es van aplegar el 30
de juny per compartir les experiències
de Pau Vidal. Aquest jesuïta català fa
un any que es troba compartint les
vicissituds del poble exiliat al Sudan
del Sud, concretament a la zona de
Maban. Els projectes del Servei Jesuïta
als Refugiats a la zona tenen com a
prioritat «que el temps d’exili no sigui
en va». Per això un dels objectius són
les activitats amb els joves. Després
de les experiències prèvies a Libèria i
Kènia, el jesuïta Pau Vidal es troba ara
a Sudan del Sud, un país que va aconse-

guir la independència l’any 2011. Des
del 2013, però, es viu una situació de
guerra civil. A la zona de Maban tant
s’hi poden trobar persones que fugen
dels conflictes al Sudan del Nord com
desplaçats interns del mateix Sudan del
Sud. «En total, són 130.000 refugiats en
quatre camps», explica Pau Vidal, alhora que precisa que el Servei Jesuïta als
Refugiats tant atén els refugiats com
la mateixa població local. «No hi ha
diferència entre la situació que es viu
al camp de refugiats i la que es viu al
poble», afegeix. Les activitats del Servei
Jesuïta als Refugiats estan relacionades
amb l’educació, l’acompanyament als
més vulnerables, l’educació per a joves
i el treball pastoral.

«Vaig voler seguir un itinerari, recorrent els llocs per on Nelson Mandela va passar. Per a mi és un referent,
lluitador per una justícia social, una
persona que valoro per la seva fortalesa i el seu missatge de reconciliació»,
explica en el pròleg la professora, activista cultural i escriptora Conxita Tarruell. L’autora medita sobre la trajectòria política i personal de Mandela i
del seu esperit de reconciliació.

IVÁN S. TURGUÉNEV
Padres e hijos
Alba Editorial, 2015, 284 pàg.

La trobada entre les religions i entre les cultures és avui un fet ineludible. L’obertura és part de l’essència
mateixa del diàleg. El diàleg intercultural i interreligiós, pel fet d’ajudarnos a descobrir l’«altre» en nosaltres
mateixos, contribueix a la realització
personal i a la fecundació mútua de
les tradicions humanes, que ja no es
poden permetre viure en un estat
d’isolació o de guerra.

VICENT MARQUÉS
Les millors coques catalanes
Cossetània Edicions, 2015, 190 pàg.

Campaments d’estiu del MCJ-MUEC

Redacció
«Les Benaurances de l’Evangeli ens
donen felicitat, i volem ser “sal i llum”
als nostres ambients.» Aquesta podria
ser la conclusió dels quatre dies de
campaments d’estiu que els joves de
diferents parròquies de la diòcesi de
Barcelona van celebrar a Sant Martí
Sesgueioles. Va haver-hi espais de
festa i joc, de reflexió i pregària, tot al
voltant de les Benaurances. Els més de

60 nois i noies d’entre 13 i 18 anys van
assumir les tasques diàries com una
activitat més de servei als altres. No
endebades la campanya d’enguany
del moviment duia el títol de «serem
feliços en l’amistat i el servei». Els joves del MCJ-MUEC (moviment diocesà
de Joves d’Acció Catòlica) es troben
regularment a les seves parròquies en
grups que segueixen l’esperit de revisió de vida i les propostes de reflexió
i formació del Moviment.

Aquest llibre d’Iván S. Turguénev
—un dels tres colossos de la narrativa
russa, juntament amb Dostoievski i
Tolstoi—, que va ser escrit el 1862,
parla de la problemàtica del conflicte
entre els terratinents i una pagesia insatisfeta amb les seves condicions sociolaborals. La Rússia que es reflecteix
en aquestes pàgines rep clarament la
influència europea de França, Anglaterra i Alemanya.

En el món de la cuina catalana les
coques ocupen un lloc privilegiat. A
la Mediterrània hi ha coques per tot
arreu, les més conegudes de les quals
són les pizzes italianes, però nosaltres
també en tenim, de totes menes i amb
molta més varietat. N’hi ha de recapte, de ceba, de sobrassada, d’espinacs,
de pèsols... En aquest llibre n’hi ha dos
centenars, entre coques i panades,
tradicionals i ben vives encara.

