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«LA CUA DE LA FAM»

Aquests  dies  passats  alguns  diaris  han  publicat  una  fotografia 
extraordinàriament impactant:  una gran quantitat de gent fent cua 
per recollir menjar en el camp de refugiats palestins de Yarmouk, a 
Síria.  La  fotografia  que,  en  un  diari  en  llengua  catalana  va 
acompanyada d’aquest títol «La cua de la fam», trenca el cor. Es veu 
tot  un  carrer  amb  cases  ensorrades,  és  de  suposar  que  pels 
bombardejos,  i  després la gent, grans i joves, apilotada al mig del 
carrer esperant que els donin menjar. 

Una vegada més, davant d’aquestes imatges, no ens podem estar de 
pensar en la Declaració Universal dels Drets Humans (1948) que, en 
l’article 25,  diu que «Tota persona té dret a un nivell de vida que 
asseguri  la  seva  salut,  el  seu  benestar  i  el  de  la  seva  família, 
especialment  quant  a  alimentació,  a  vestit,  a  vivenda,  a  atenció 
mèdica i als necessaris serveis socials (...)». Els refugiats palestins 
que  es  veuen  a  la  fotografia  estan  molt  lluny  de  poder  gaudir 
actualment d’aquest dret humà. 

Quan veiem fotografies com aquesta de seguida pensem: «Això no 
pot ser, no hi ha dret!». És la reacció primària davant del sofriment 
de  moltíssimes  persones  que  són  lluny  de  casa  nostra,  que  no 
coneixem, però que són persones i, per tant, amb la mateixa dignitat 
que nosaltres i amb els mateixos drets i deures. Davant d’aquesta 
fotografia, escau recordar unes paraules del Papa Francesc en la seva 
exhortació apostòlica «La joia de l’Evangeli». Diu el Papa: «Demano a 
Déu que creixi el nombre de polítics capaços d’entrar en un autèntic 
diàleg  que  s’orienti  eficaçment  a  guarir  les  arrels  profundes  i  no 
l’aparença dels mals del nostre món! La política, tan denigrada, és 
una  altíssima  vocació,  és  una  de  les  formes  més  precioses  de  la 
caritat, perquè busca el bé comú. (...) Prego al Senyor que ens regali 
més polítics que pateixin de debò per la societat, pel poble, per la 
vida  dels  pobres!  És  imperiós  que  els  governants  i  els  poders 
financers  aixequin  la  mirada  i  ampliïn  les  seves  perspectives,  que 



procurin que hi hagi treball digne, educació i cura de  la salut per a 
tots els ciutadans». (n. 205) 

Durant  el  temps  de  Quaresma  tenim  una  bona  ocasió  per  a 
solidaritzar-nos de cor amb tot el patiment que hi ha en el món, i 
pensar a pregar per tota aquesta gent pobra de debò i,  si pot ser, 
ajudar-los també econòmicament. En el nostre món hi ha mil milions 
de persones que passen fam i dos mil cinc-cents milions de persones 
que viuen en la pobresa. A nosaltres, de moment, ens sobren moltes 
coses i moltes comoditats. A aquests refugiats de la fotografia, i als 
altres  milions  de  pobres  del  món,  els  falta  tot  i  els  falta  el  més 
important:  que  se’ls  reconegui  la  dignitat  de  persones,  primera 
condició i la més indispensable perquè fotografies com aquestes no es 
puguin repetir. 

El mossèn       

_________________________________________________

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES:  dimecres, dia 19: per la intenció del 
qui ha fet l’almoina; dijous, dia 20: pels difunts de la parròquia; 
dissabte,  dia  22: pels  difunts  de  la  família  Arumí  i  Riera; 
diumenge, dia 23: pel poble de Viladrau.

SOLEMNITAT DE SANT JOSEP: dimecres, dia 19, amb motiu de la 
solemnitat  de  sant  Josep,  celebrarem la  missa  a les  19,35 a  la 
capella del Santíssim Sagrament.  Tots els qui pugueu, sou pregats de 
participar-hi. 

PREGÀRIA DELS FIDELS:   dissabte,  dia  22  pregarem per  Joan 
Arxé i Mitjavila, difunt; el diumenge, dia 23 pregarem per Carme 
Almeda i Massaguer i Francisco Llorà i Llosada, difunts. 

INFORMACIONS

CADA DIVENDRES, VIACRUCIS:  recordem que cada divendres, a 
un quart de vuit del vespre, a la capella del Santíssim Sagrament, 
se celebra el viacrucis.

FORMACIÓ  CRISTIANA PER  A  ADULTS:  El  dissabte,  dia  29, 
farem la sessió de formació a la mateixa hora de sempre i en el lloc 
de sempre: a un quart de set del vespre, a la rectoria. Tothom hi 
és convidat. 



  


