Cap nen sense el caliu d’una llar

La guerra segons Hermann Gmeiner
Per Francesc Torralba
Vicepresident d’Aldees Infantils SOS CATALUNYA
El dia de la revetlla de Sant Joan celebrem l’aniversari del
naixement Hermann Gmeiner, el fundador d’Aldees Infantils
SOS. Un dels seus escrits ens va reflexionar sobre la destrucció
que genera la guerra, una reflexió plenament vàlida en plena
guerra d’Ucraïna en què els morts s’amunteguen cada dia.

E

l dia 23 de juny, dia de la revetlla de
sant Joan a Catalunya, celebrem
de nou l’aniversari del naixement de
Hermann Gmeiner, el fundador d’Aldees
Infantils SOS i el nostre referent a l’hora
d’educar i acollir els infants en situació
de vulnerabilitat.
Ja hem celebrat el centenari del seu
naixement i des de l’Acadèmia que
porta el seu nom amb seu a Innsbruck
es realitzen cada any seminaris sobre el
seu llegat i la seva aportació al món de
la infància. És un dels grans referents

socials del segle XX i ens enorgulleix
formar part de la seva organització.
A Catalunya va ser introduïda gràcies a
Montserrat Andreu. Justament aquest
any 2022, celebrarem els cinquanta
anys de la primera Aldea InfantilSOS
(sant Feliu de Codines) a tot Espanya.
Montserrat Andreu, dona culta i audaç,
parlava alemany i això li va permetre
establir una bona relació amb Hermann
Gmeiner i portar la seva visió a casa
nostra. Li hem d’estar profundament
agraïts.

Entre els escrits de Gmeiner n’hi ha un
que es refereix directament a la guerra.
És bo recordar-lo en el context que estem
vivint, perquè la seva reflexió no ha
perdut vigència, ans tot el contrari. Escriu
l’activista austríac: “Cal esborrar d’una
vegada per totes del nostre patrimoni
cultural la vella dita que ‘la guerra és
el mare de totes les coses’, ja que en
realitat és una destrucció despietada
del món que Déu ens ha confiat. I també
estem obligats a dir-li a la joventut que
la guerra no es pot dipositar cap tipus
d’il·lusió o esperança. La guerra és el
mitjà més inapropiat que pugui hom

“Cal esborrar del nostre patrimoni
cultural la vella dita que ‘la guerra és
el mare de totes les coses’’”
imaginar-se per satisfer somnis o desigs
de qualsevol tipus. Tot al contrari,
basant-nos en la nostra experiència,
podem afirmar rotundament que el mitjà

Hermann Gmeiner, que va viure
el desastre de la Segona Guerra
Mundial, ens exhorta a deixarnos portar per la força creadora de
l’amor com alternativa a l’odi que
alimenta la guerra.
que millors resultats ha donat en la
reconstrucció del món destrossat per la
guerra és l’amor”.
Citant el filòsof presocràtic, Heràclit,
Hermann Gmeiner, que va viure el
desastre de la Segona Guerra Mundial,
ens exhorta a deixar-nos portar per la
força creadora de l’amor com alternativa
a l’odi que alimenta la guerra. Un
pensament estimulant que cal tenir en
compte mentre la guerra provocada per
Rússia contra Ucraïna va apilant morts
a banda i banda.

