
 
 

 VOLUNTARIAT  I  ONGS A LA  CRUÏLLA  D’UN MOMENT  COMPLEXE 
 
Per Jaume Comellas 
 
 
 

Punt de referència 1.--   L’Ajuntament de Barcelona comunica oficialment a Punt de 

Referència, que la nostra ciutat ha estat escollida Capital Europea del Voluntariat per aquest 

anys 2014. 

 

Punt de referència 2.-- En una reunió de voluntaris d’una important instància dedicada a 

l’atenció de la pobresa, algú certifica: “El nostre èxit és el testimoni exacte del fracàs de la 

nostra societat”. 

 

Punt de referència 3.-- El Hadj Mamadou Moussa, activista en el camp del  desenvolupament 

social al seu país, Mauritània a l’àmbit de l’agricultura, diu en un reportatge publicat a El País 

(7 gener d’enguany):  “Si donem menjar, les famílies  es queden amb els braços plegats i diuen: 

“Dóna’m, dóna’m, dóna’m” i no surten de la pobresa encara que posseeixin la terra”. 

 

Punt de referència 4--  El meu amic Antoni Dalmau, militant i en el seu temps destacat dirigent 

del PSC, ex president de la Diputació de Barcelona, d’ideologia  convencionalment 

progressista, en un llunyà article publicat a El Punt/Avui, llençà un dur al·legat contra les ONG i 

el seu  funcionament sense especificar noms i sense diferenciació de  tipologies, en una visió 

generalista i generalitzadora argumentalment impecable des del seu criteri 

 
És fàcil d’imaginar-se que el lector que tingui la bona voluntat de continuar llegint aquest escrit 

es deu trobar en un cert estat de confusió atesa la heterogeneïtat de les referències que acabo 

d’exposar. Però tanmateix crec que aquest estat de confusió constitueix una imatge precisa del 

moment que es viu, ara mateix, en el camp de l’atenció als desvalguts des d’instàncies privades 

i de la cobertura dels buits peremptoris d’atenció a les persones expulsades del sistema. 

 

I si hi ha un estat de confusió és per la raó immediata, però no única, de que l’evolució del 

sistema, entès en la imatge universal, ha traspassat els límits d’una certa i prèvia capacitat 

d’auto-control per,  tot el contrari, desbocar-se en el precipici del buit ètic més afròs i de la 

selva moral més abjecte, més perversa, més insensible i més voraç; buit  en la qual només 



tenen capacitat –compte, no dret-, de sobreviure els més forts. I aquí sobreviure s’ha 

d’entendre com imposar-se, anorrear, explotar, aniquilar... els outsiders; aquests, que només i 

exclusivament compten per al sistema justament per a ajudar a greixar-lo des de la seva 

explotació insaciable. 

 

L’onada gegant és empesa pel corrent capitalista –o si ho voleu liberal-, que actua sense 

contrafort sistèmic, -no ho són en absolut els sistemes de les economies emergents -, i sense 

un mínim de magma ideològic  contra pesador amb bones dosis d’assumpció global. D’aquest 

doll imparable és filla una realitat, -la Realitat-, que no m’entretindré a comentar car ens la 

trobem a cada moment del dia a cada racó del nostre entorn i de l’entorn universal. La 

conjunció de l’afebliment del component ideològic i del component polític front el monstre 

econòmic devorador és a l’arrel més profunda del què estic exposant  

 

La Medicina ens ha ensenyat a que sovint hi ha  malalties que comporten els seus anticossos i 

de fet és ben sabut que algunes vacunes eficaces han sorgit a partir de virus o bacteris 

excretats per la mateixa afecció.  

 

La proliferació d’institucions i instàncies que estan sorgint arreu, de manera cada dia més 

intensa, que actuen en  àmbits d’una varietat tipològica il·limitada i que abasten realitats que 

se’ns presenten sovint en forma de noves descobertes impensables,  podria ser imatge d’una 

florida d’anticossos que la mateixa Malaltia/Realitat, en majúscules, està engendrant per a 

oposar contraforts espontanis i naturals de resistència a ella mateixa. I aquí sorgeix una 

qüestió punyent: ¿totes aquestes  organitzacions i instàncies són realment anticossos naturals, 

i per tant sanitosos i terapèutics,  o bé algunes d’elles s’aprofiten de la feblesa del cos i  ajuden 

a infectar-lo encara més en benefici espuri a l’exposat com a justificació? Aquest és un terreny 

relliscós en el que, la mateixa complexa realitat afavoreix, o pot afavorir, un totum revolotum, 

que com pot enterbolir les aigües i  robar-les-hi la irrenunciable transparència. 

 

Una altra pregunta seria fins a quin punt tots aquests  anticossos  que s’estan generant són 

ben tractats sense discutir intencionalitats pels qui han de dirigir el seu procés vers la curació 

de les malalties i n’asseguren la màxima eficàcia. 

 

Una altra qüestió, molt important, és si l’atenció exclusiva i individualitzada a l’espès aplec 

d’arbres/instàncies que actuen isoladament impedeix veure la totalitat del bosc, o sigui la seva 



radicalitat més pregona, vasta i profunda, i això distregui d’atendre l’arrel de la 

Malaltia/Sistema, font i origen de totes. 

 

I posats a enfilar qüestions, derivada de l’anterior i en relació i contraposició també amb les 

altres, caldria preguntar-se si atendre exclusivament aquest mal origen  tan complexe, tan 

estructural i tan immens, ens ha de desviar l’atenció del nostre arbre o jardí particular, que 

sofreix unes urgències inajornables.   

En aquest sentit, tornem a l’afirmació del dirigent maurità de que no cal donar menjar sinó 

ensenyar a pescar; es tracta, com és sobradament sabut,  d’una de les veritats que ha estat 

més universalment acceptada a l’àmbit que ens ocupa. I tanmateix, ara, en la situació actual, 

en l’abisme i en la transgressió radical a la que ens estem referint, no es pot considerar 

absoluta perquè aquest trencament de barreres; l’eliminació de  l’auto-control del sistema 

citat abans, sovint mena a que calgui abans socórrer -donar pa-, per garantir les mínimes 

energies necessàries per aprendre a pescar.   

 

Sóc conscient que jo mateix m’he ficat en un atzucac, en un carreró sense sortida. La situació 

és tan greu i tan complexa que mentre s’acumulen preguntes angoixants i filadores, falta llum 

que il·lumini  respostes  definitives. Respostes que, altrament,  

amb molta seguretat no existeixen. Les úniques respostes segures i definitives potser només es 

troben en el si més pregon de cadascuna de les persones sensibles que actuen generosament: 

en el si també d’unes iniciatives que nascudes en base a uns principis originaris èticament 

impecables,  es mantenen fidels als mateixos i s’esforcen per seguir generosament el seu full 

de ruta i per assolir els seus objectius; tanmateix no amb el cap cot i mirada curta, sinó també 

obertament sensibles, crítics, amatents i denunciadors de la profunditat de les causes més 

autèntiques de la Malaltia/Sistema. 

 

I posats en aquests tessitura, que cadascú pensi la seva.  No és de matèria per a un reflexió 

profunda  i rica del que ha d’estar mancada la Capitalitat europea del  Voluntariat que s’acaba 

d’encetar. Caldrà esperar els resultats. 

 


