Cap nen sense el caliu d’una llar

Gratitud a les mares

Per Francesc Torralba
Vicepresident d’Aldees Infantils SOS CATALUNYA
L’u de maig és el dia de la mare, la persona a qui devem la vida.
La gratitud amb la mare és un acte de justícia. Tanmateix, no
tothom ha tingut la sort de tenir mare. Hi ha famílies en què no
hi ha vincle entre mare i fills. Aquests contextos donen sentit a
la tasca d’Aldees Infantils SOS: fem que els infants sense suport
familiar puguin créixer sentint-se estimats i respectats.

E

l dia u de maig celebrem el dia de la
mare. És una jornada especialment
idònia per conrear la virtut de la gratitud.
El melic ens revela el nostre lligam amb
la mare. Sense ella, no hauríem estat
gestats, ni hauríem estat parits. Ella ens
va nodrir amb la seva llet i ens va protegir
de la intempèrie amb els seus braços.
Agrair a les mares tot allò que han fet
per nosaltres és un acte de justícia.
Cal fer-ho mentre la mare és viva i pot
gaudir d’aquest reconeixement. Quan ja

és enterrada o bé està tan malalta que
no reconeix els seus propis fills, tot és
en debades. Per això, avui, és un dia
adequat per enviar-li aquest missatge
de gratitud. Sense ella, no hi seríem.
Hi ha, però, fills que no coneixen les seves
mares i també mares que no coneixen els
seus fills. Han estat separats d’elles per
múltiples raons i senten la seva absència.
N’hi ha que han experimentat la mort
de la mare essent encara nens, com és
el cas de Hermann Gmeiner. Aquesta

buidor deixa una profunda petjada en
ells. Hi ha mares que han de fer de
mare i de pare a la vegada, perquè la
figura paterna és absent o bé perquè
s’ha desentès del procés educatiu.
N’hi ha que han de defensar els seus

Agrair a les mares tot allò que
han fet per nosaltres és un acte
de justícia
fills de la violència que els seus pares
despleguen a la llar o bé que són
objecte de la violència vicària. Se’ls fa
mal a ells, per, així, fer mal a la mare.
Des d’Aldees Infantils SOS vetllem
perquè tot infant disposi d’una comunitat
càlida d’acollida, un entorn segur i estable,
envoltat de persones que l’eduquen i
l’ajuden a desenvolupar-se. No podem
substituir totalment la figura de la mare.
L’anomenada mare SOS no és la mare
biològica, ni tampoc una mare adoptiva.
És una professional de referència que
dona tot el seu amor perquè un infant no

Des d’Aldees Infantils SOS
volem reconstruir el lligam
entre la mare biològica i el fill.
Volem que sigui un lligam segur,
estable, saludable i alliberador.
se senti sol, ni desemparat en el món.
Aquest sentiment d’orfenesa que va
viure Hermann Gmeiner és el que el va
empènyer a crear aquesta organització.
És això el que li va permetre posarse en la pell d’infants orfes com ell.
Des d’Aldees Infantils SOS volem
reconstruir el lligam entre la mare
biològica i el fill. Volem que sigui un
lligam segur, estable, saludable i
alliberador. Per això cal educar les
mares biològiques i facilitar un entorn
adequat a l’infant perquè, durant el seu
temps d’absència, visqui amb la màxima
tranquil·litat la seva condició d’infant.

