
QUÉ ESTEM DISPOSATS A DONAR? 

Hi ha qui ho donaria tot, n’hi ha d’altres que són menys despresos, hi ha 
qui no té res seu i a l’altre extrem ens trobem amb qui, per no donar, no 
et dóna ni el bon dia. 

Podríem per una classificació de les coses que som capaços de donar? 
Donem sempre o només quan ens ho demanen? Donem a qui ho necessita 
o a qui ens cau bé? Donar es pot associar a caritat? 

Sigui com sigui, avui ens veiem aquí per a parlar i debatre una estona 
sobre dos conceptes antagònics com son la generositat (el que donem) 
front a l’egoisme (allò que no estem disposats a donar). A la societat 
actual sembla que aquestes dicotomies cada cop es fan més evidents i es 
mostren com a dues realitats que conviuen i que s’arrelen en el 
comportament dels individus. 

Si d’una banda ens queixem de que ens tornem cada cop més 
individualistes, on es rendeix culte a l’èxit personal, a l’enriquiment 
econòmic, al tenir una casa més gran, un cotxe més luxós o portar una 
roba més a la moda, per altre costat ens trobem que hi abunden 
iniciatives que tendeixen a ajudar a qui menys té i/o a qui més ho 
necessita i cada cop se sent més a parlar del compromís cap els menys 
afavorits a través d’actuacions a títol personal, associatiu o empresarial. 

L’egoisme (egocentrisme) com a contraposició a la generositat és la lluita 
entre la persona individual i el seu entorn (natural i social). Quan 
l’atenció va únicament en direcció al “jo”, el resultats poden esdevenir 
francament dolents per partida doble: 

- passem per sobre de tot el que ens envolta (de les persones i de la 
natura) 

- al final un mateix acaba quedant-se sol. 

No m’agradaria deixar passar l’oportunitat de transmetre un missatge 
que, en la meva opinió, no tindríem d’oblidar mai: Cal donar sense 
esperar res a canvi, donar pel plaer de donar; oblidem-nos de les frases 
fetes que hem sentit des de la nostra infància com “tal faràs, tal 
trobaràs” o “manos que no dais, ¿qué esperais?” 

Tiana, 30 d’abril de 2008.


