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Donar gratuïtament 
 

      Escrivia Chiara Lubich a l'octubre de 2006: "Al llarg de tota la vida se'ns convida a donar. 

Donar als pobres, a qui demana, a qui necessita un préstec. Donar de menjar a qui te gana, 

abric a qui té fred. Donar gratuïtament ... A l'instint egoista d'acaparar s'oposa la 

generositat; al pensar únicament en les necessitats d'un mateix, el preocupar-se de l'altre; a 

la cultura de posseir, la de donar. Aquesta nova IDEA DEL MES pot ajudar-nos a redescobrir 

el valor de cadascuna de les nostres accions: des de les tasques domèstiques, del camp o de 

la feina fins l'acompliment de tràmits administratius, els deures escolars o les 

responsabilitats en el camp civil, polític i social. Tot pot transformar-se en servei atent i 

sol·lícit. L'amor ens dóna ulls nous per intuir el que els altres necessiten i atendre'ls amb 

creativitat i generositat ". 
 

      Tal com explica Vergence, una jove del Congo: "Anava a l'escola i tenia molta gana. Pel 

camí em vaig trobar amb el meu oncle, que em va donar diners per comprar-me un entrepà, 

però una mica més enllà vaig veure un home molt pobre. De seguida se’m va acudir donar-li 

els diners. L'amiga que venia amb mi em va dir que no ho fes, que pensés en mi mateixa. 

Però jo em vaig dir: jo demà tindré què menjar, però, i ell?. Així doncs, li vaig donar els 

diners per a l'entrepà i vaig experimentar una gran alegria al cor ". 
 

      La lògica nova consisteix en rebre per compartir, mai acumular per a un mateix. És una 

invitació a tots a reconèixer el que hem rebut: energies, talents, capacitats, béns materials i 

posar-lo al servei dels altres. 

 

      Segons l'economista Luigino Bruni, "La gratuïtat és una dimensió que pot acompanyar 

qualsevol acció. Però aquesta no és el que entenem com 'gratis' sinó més aviat a l’inrevés, ja 

que la gratuïtat no és un preu igual a zero, sinó un preu infinit, al qual només podem 

respondre amb un altre acte de gratuïtat ". 
 

      La gratuïtat supera la lògica del mercat, del consumisme i l'individualisme i crida a 

compartir, a socialitzar, a la fraternitat, a la cultura del donar. L'experiència confirma que 

l'amor desinteressat és una veritable provocació de conseqüències positives i inesperades, 

que s'expandeixen a tota la societat. 
 

      Així va succeir a Filipines amb una iniciativa començada en 1983. En aquell moment la 

situació política i social del país era molt difícil i molts buscaven una solució positiva. Entre 

ells, un grup de joves que van decidir donar la seva aportació de manera creativa: dels seus 

armaris van treure tot el que no necessitaven. Van vendre la roba i amb el que van obtenir 

van posar en marxa a una iniciativa social anomenada Bukas Palad, que en la llengua local  
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significa "A mans plenes". Donar gratuïtament, va ser des de llavors el motor d'aquesta 

activitat. A aquesta iniciativa es van sumar alguns metges que van oferir la seva contribució 

professional de forma desinteressada, i molts altres que van saber obrir el cor, els braços i 

les portes de les seves cases.  

Així va néixer i s'ha desenvolupat una gran acció social a favor dels més pobres que a dia 

d'avui ofereix els seus serveis a diverses ciutats de Filipines. L'objectiu més important que 

s’ha aconseguit ha estat que els propis destinataris del projecte són els protagonistes de la 

seva recuperació. 


