
 No és fàcil atansar-se al 
món interior d’algú, sobretot 
en una personalitat com 
Hermann Gmeiner que amb 
prou feines ens ha deixat res 
escrit. Es fa difícil entrar en el 
seu motor interior, en allò que 
donava sentit a la seva vida, 
en la font de la seva acció. 
Només si ens capbussem en 
les seves cartes, en els seus 
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escrits autobiogràfics i en les 
entrevistes que va concedir al 
llarg de la seva vida ens podem 
fer una idea aproximada de 
qui era de veritat, què és el 
que creia i esperava. Mentre 
no fem aquest exercici 
d’endinsament, només 
coneixem la persona des de 
fora que és el mateix que no 
conèixer-la. 

Cap nen sense el caliu d’una llar

El dia 23 de juny, revetlla de sant Joan, commemorem el naixement 
de Hermann Gmeiner (1919-1986), fundador d’Aldees Infantils SOS. 
Darrere d’un gran activista, hi ha un ésser humà amb una profun-

da espiritualitat. Ho veiem en figures com Mahatma Gandhi, Martin 
Luther King, Nelson Mandela o Teresa de Calcuta. Hermann Gmeiner 

és conegut per la seva obra, una obra estesa a més de cent trenta 
països del món que acull a milers d’infants en situació de risc i de 

vulnerabilitat, però pocs coneixen la seva espiritualitat, el fons de la 
seva persona, allò que el va moure i impulsar a fer el que va fer. 



 Vull destacar dues 
intuïcions de Hermann 
Gmeiner que expressen 
nítidament la seva 
espiritualitat, una espiritualitat 
d’arrel cristiana i per això 
mateix oberta de mires 
i universal. Segons el 
fundador d’Aldees Infantils 
SOS, l’ésser humà es 
realitza quan intenta elevar-
se per sobre de si mateix, 
quan transcendeix els seus 
interessos, es desempallega 
de l’egoisme i es dona a si 
mateix a una obra més gran 
i més duradora que ella. Això 

Mentre no fem aquest exercici 
d’endinsament, només conei-

xem la persona des de fora que 
és el mateix que no conèixer-la. 

és, justament, el que va fer 
Hermann Gmeiner en la seva 
vida. 
 Nodrit de la fe cristiana, 
Hermann Gmeiner és un 
defensor de la fraternitat 
universal entre tots els 
éssers humans més enllà de 
colors, llengües i pertinences 

El seu és un testimoni contra 
la indiferència i la passivitat. 
Per això qualifica l’egoisme 

d’absurd i d’insensat. 

nacionals. Diu que la nostra 
missió com a membres 
d’Aldees Infantils SOS és 
ajudar els infants abandonats 
de tot el món perquè creiem 
que tots els homes del 
món són germans i per 
això mateix responsables 
els uns dels altres. El seu 
és un testimoni contra la 
indiferència i la passivitat. 
Per això qualifica l’egoisme 
d’absurd i d’insensat. 
 Hem d’evitar de caure 
en el culte a la personalitat, 
perquè tot ésser humà, 
també Hermann Gmeiner 
tenia limitacions i defectes, 
però a la vegada, hem de 
reconèixer la seva aportació, 
el seu valor, la seva riquesa 
interior i preguntar-nos quina 
és la nostra espiritualitat, 
què és el que ens empeny 
a donar el nostre talent, la 
nostra energia, en definitiva, 
la nostra vida, als més petits. 


