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LA IDEA DEL MES té el seu origen a Uruguai en el context del Quart Diàleg del Moviment dels Focolars. Un espai d’entesa entre persones de 
diverses conviccions religioses i no religioses amb el lema "construint diàleg". La finalitat d'aquesta publicació és fer una aportació a l'ideal de 
la fraternitat universal. Actualment LA IDEA DEL MES es tradueix a deu idiomes i  es distribueix a 20 països.  

                                                           
Tenir una humanitat extraordinària 

Dos-cents setanta-sis nàufrags arriben les costes d'una illa de la Mediterrània, després de dues 

setmanes a la deriva. Estan xops, extenuats, aterrits; han experimentat la impotència davant les 

forces de la natura i han vist la mort cara a cara. Entre ells, hi ha un presoner camí de Roma, per 

sotmetre’s al judici de l'emperador. 

Aquesta crònica no està extreta d’un noticiari dels nostres dies -encara que ben bé podria ser-ho-, 

sinó que és la narració d'una experiència de l'apòstol Pau, quan era conduït a Roma. Malgrat la 

seva condició de pres, va saber confortar a tots els altres companys de desventura fins que 

atraquen en una platja de Malta. 

Allà els habitants surten a rebre’ls, els acullen al voltant d’un gran foc perquè es refacin, i després 

en tenen cura. Al cap d'uns tres mesos, a la fi de l'hivern els van donar el necessari perquè 

poguessin reprendre el viatge segurs. 

Tenir una humanitat extraordinària 

Tots els nàufrags van experimentar la humanitat càlida i concreta d'aquella població. No és una 

acollida amb presses i impersonal, sinó que sap posar-se al servei de l'hoste sense prejudicis 

culturals, religiosos o socials. Per a això és indispensable la implicació personal i de tota la 

comunitat. 

La capacitat d'acollir a l'altre forma part de l'ADN de tota persona. És una llei escrita al cor humà. 

Aquesta experiència ens permet aprendre a confiar que alguna cosa bona pot passar fins i tot en 

les pitjors circumstàncies, i reconèixer i apreciar el bé rebut a través de l'amor concret de qui es 

creua en el nostre camí. 

Tenir una humanitat extraordinària 

També nosaltres podem contribuir amb l'amor a sostenir a les famílies, construir ciutats solidàries, 

comunitats socials veritablement humanes.  

Referent a això Chiara Lubich ens diu que estimar significa acollir l'altre tal com és: amb els seus 

gustos, les seves idees, els seus defectes, la seva diversitat. Fer-li espai dins nostre, allunyant del 

nostre cor tota prevenció, judici o rebuig. [...] El nostre esforç a acceptar a l'altre, amb el desig 

d'acollir-lo amb tot el cor i establir abans o després l'amor recíproc amb ell, és la base de la 

fraternitat. 

 


