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Es pot ser cristià a l'Iraq?
Aquesta va ser la pregunta que va respondre el periodista Jaume Vives en el
primer Cafè Youcat del curs 2015-2016
27 Octubre, 2015 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Amb l’inici del nou curs, el Cafè Youcat, una de les principals iniciatives de la Delegació de
Joventut, va tornar amb més força que mai. Un diumenge de cafè i reﬂexió al claustre de
Santa Anna que cada vegada guanya més adeptes.
“Avui comencem la quarta etapa del Cafè Youcat, una temporada amb nous temes, noves
preguntes i nous personatges que ens vindran a parlar. Un espai per continuar trobant-se
amb un cafè i preguntar-nos aquells dubtes que té la gent al carrer”, va apuntar Mn. Bruno
Bérchez, Delegat Diocesà de Joventut de l’Arquebisbat de Barcelona.
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Enguany es tractarà la família, la conversió des de una vessant psicològica, l’encíclica del
Papa Francesc, el New Age, o un tema sempre atractiu com la ideologia de gènere i les seves
conseqüències. Aquest any el Papa Francesc ha encarregat una doble missió: per una banda
mostrar el rostre misericordiós de Déu a tots els joves de la diòcesi. D’altra banda, mentre
cada vegada estem més connectats pel mòbil, els desconnectats de la societat augmenten:
pobres, discapacitats, o immigrants. En aquesta línia el Cafè Youcat va tractar sobre els
cristians perseguits a l’Irak.
Es pot ser cristià a l’Iraq?
El periodista Jaume Vives ha estat el primer convidat d’enguany. Després d’una experiència
en primera persona a l’Iraq, va respondre a la pregunta del dia: es pot ser cristià avui a en
aquest país majoritàriament musulmà? “Es pot ser cristià a l’Iraq si estàs disposat a perdre
de la vida per tal de no perdre a Crist. Hi ha gent que ha estat disposada a perdre tot el que
considerem important: una casa, feina, estabilitat econòmica per la seva fe”, va respondre el
periodista Jaume Vives.
Aquest estiu, set joves, entre ells el periodista autor de llibres com “La mesa del rey”,
“Pobres pobres: 8 días viviendo en la calle’ o “Viaje al horror del Estado Islámico”, van estar
a l’Iraq amb aquests cristians, els quals els van explicar les seves històries. “Ara la idea és
fer un documental explicant què han viscut aquests cristians, com estan vivint ara i quin
futur els espera”, va apuntar Jaume Vives.
Durant la xerrada es van explicar les experiències límit d’aquests cristians perseguits per
l’estat islàmic, testimonis de perdó colpidors que van voler transmetre a tots els assistents
unes idees molt concretes. “Veure la capacitat de perdó que tenen tots aquests cristians cap
els assassins dels seus ﬁlls, els violadors de les seves ﬁlles, a les persones que els hi ha tret
la seva casa, i tot i així sempre et reben amb un somriure i et diuen que mai s’han sentit
abandonats per Déu”, va afegir.
Un exemple per a tots
El torn de preguntes va servir per acabar de conèixer la situacions d’uns cristians que han
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hagut de fugir al Kurdistan per no ser assassinats per l’estat islàmic. Els assistents van
extreure moltes conclusions. La Judit, una de les participants considera que “alguns punts
com el que ens animava a preguntar-nos el perquè dels patiments és molt interessant, ja que
no ens adonem que en altres països com a Líbia hi ha guerra i estan molt pitjor que
nosaltres”. Per altra banda el Dani, també assistent al Youcat, creu que “aquests cristians
són un exemple de com hem de viure el nostre dia a dia. Aquestes persones que ho tenen tot
a perdre no renuncien a la seva fe”.
El Youcat descansa ara ﬁns el proper 22 de novembre, un dia especial, ja que el Cardenal
Sistach serà el protagonista d’un cafè que analitzarà el canvi que estan patint actualment les
famílies. Un punt de vista interessant després de l’experiència de l’arquebisbe de Barcelona
en el Sínode de bisbes que es va celebrar a Roma.

|3

