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REFUGIATS 

Aquests dies no podem deixar de pensar en els milers de refugiats que intenten arribar 

a una «terra promesa» on puguin viure en pau i amb dignitat. Les imatges de la TV o 

dels diaris d’aquestes corrues de persones de totes les edats són impactants, i vulguem 

o no vulguem, ens avergonyeixen una mica a tots plegats. Segons dades fidedignes, el 

nombre de persones que el 2014 es trobaven desplaçades del seu lloc d’origen a causa 

de persecucions, conflictes,  violència generalitzada o violació de drets humans era de 

59,5 milions. Però aquest nombre ha augmentat, en bona part a causa de la guerra de 

Síria. Un informe d’Amnistia Internacional del mes de juny de 2015,  diu que gairebé 

quatre milions de dones, homes i nens s’havien vist obligats a abandonar el país, amb 

la qual cosa ha estat considerada una de les més grans crisis de refugiats de la 

història. El 51% de les persones refugiades són menors de 18 anys.  

El proppassat diumenge, dia 13 de setembre, a Sant Joan de les Abadesses, vaig tenir 

ocasió de poder estar una bona estona, missa i dinar inclòs, amb un grup de monges 

seglars (dones consagrades a Déu)  iraquianes i un mossèn, que viuen a Bagdad, i que 

aquests dies són en el nostre país per tal de poder reposar una mica de la tensió que 

viuen cada dia. Bagdad es la capital d’Iraq, i la ciutat més gran del país. 

El mossèn que els acompanyava, un mossèn argentí, missioner a Bagdad, i l’únic que 

parlava el castellà,  ens va transmetre tot un seguit de vivències, de les quals us faig 

compartir les que més recordo: El terrorisme islàmic desapareixeria de seguida si no es 

proporcionés armes als terroristes i s’aturés la compra de petroli a aquests països, però 

això no interessa als grans poders econòmics i polítics; a Bagdad hi ha una vintena 

d’atemptats setmanals, els atemptats ja han esdevingut un fet habitual, per això quan 

explota una bomba ja no se’n fa cas, a no ser que hom es trobi a prop dels fets; 

impressiona molt veure pels carrers un gran nombre de gent mutilada a causa d’un 

atemptat, no hi ha prou hospitals equipats per atendre’ls adequadament; és pitjor ser 

refugiat en el mateix país que no pas ser refugiat en un altre país, en el propi país no 

hi ha cap possibilitat de trobar treball; sorprèn la bona harmonia que hi ha en els 

camps de refugiats, malgrat la forta tensió que famílies senceres estan vivint; la fe 

cristiana és d’una gran ajuda, reconeixen els refugiats, els dóna fortalesa, i això que 

tota aquesta gent no tenen res, només la roba que porten a sobre; els nens són els qui 

es regeneren més aviat en aquesta situació tràgica, no així els adults i els ancians; és 

trist constatar que els refugiats només són notícia quan els mitjans de comunicació ho 

decideixen, quan els mitjans de comunicació callen, la tragèdia «desapareix», com si 

els refugiats ja no existissin...  

I, per acabar, la cara amable de la notícia. Aquest grup de monges seglars de Bagdad 

han quedat meravellades per tot el que han vist a Barcelona: la Sagrada Família, el 



Tibidabo, la catedral, etc. i a Sant Joan de les Abadesses han quedat gratament 

impressionades per l’experiència que hi han viscut el dia de la festa major: l’acolliment 

que se’ls ha donat, la simpatia que els han manifestat els santjoanins, la netedat dels 

carrers de la vila, els arbres, les muntanyes i les flors dels balcons, la missa solemne 

que s’ha celebrat en el monestir, les sardanes i, sobretot, els gegants.  

Per un dia, Sant Joan de les Abadesses ha fet feliç un grup de persones que desitgen 

tornar a  Bagdad per a compartir goigs, esperances i pors amb els seus conciutadans 

iraquians.   

El mossèn 

______________________________________________________________________ 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 24: per Mercedes (mare) i Mercedes 

(filla) i la seva família; dissabte, dia 26: per Miquel Arumí, difunt; diumenge, dia 

27: pel poble de Viladrau.   

INFORMACIONS  

INICIACIÓ A LA LECTURA DE LA BÍBLIA  

LA BÍBLIA CRISTIANA 

La diferència fonamental amb la Bíblia jueva és que la Bíblia cristiana afegeix un 

conjunt de llibres que rep el nom de Nou Testament.  

La tradició cristiana, a diferència de la tradició jueva,  ha classificat els llibres de 

l’Antic Testament  en quatre grans grups i per aquest ordre:  

Els cinc llibres del «Pentateuc»: Gènesi, Èxode, Levític, Nombres i Deuteronomi.  

Els setze llibres anomenats «Històrics»: Josuè, Jutges, Rut, primer i segon llibre 

de Samuel;  primer i segon llibre dels  Reis; primer i segon llibre de  les Cròniques, 

Esdres, Nehemies, Tobit, Judit, Ester, primer i segon llibre dels Macabeus.  

Els set llibres anomenats «Poètics i sapiencials»: Job, Salms, Proverbis, Cohèlet 

(o Eclesiastès), Càntic dels Càntics, Saviesa i Siràcida.  

I, finalment, divuit llibres «Profètics»: Isaïes, Jeremies, Lamentacions, Baruc, 

Ezequiel, Daniel, Osees, Joel, Amós, Abdies, Jonàs, Miquees, Nahum, Habacuc, 

Sofonies, Ageu, Zacaries, Malaquies. En total, 46 llibres.  

El Nou Testament està format pels quatre evangelis, els Actes dels Apòstols, les 

cartes dels Apòstols i el llibre de l’Apocalipsi. En total, 27 llibres.  

 


