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Parròquia

L’ANY EUROPEU DEL VOLUNTARIAT

Una bandada d’un centenar de flamencs volava, allà 
a l’Àfrica, per sobre d’un petit poblat a la vora del 
desert. Venien de lluny, com cada any, feia setma-
nes que volaven i cercaven aigua. Però aquell estiu 
era més sec i més calorós que cap altre, molt ca-
lorós; els rius i els llacs eren secs. Les forces dels 
flamencs anaven minvant: si no trobaven aigua, mo-
ririen de set.

Deixaren el poblat i van començar a travessar el 
desert. Aleshores s’aixecà una tempesta de vent i 
sorra que esgotà les poques forces dels flamencs. 
Van caure sobre la sorra del desert, gairebé tan ar-
dent com el sol que tenien al damunt.

La gent del poblat, en veure la desgràcia, es van 
veure impotents per a ajudar-los. Gairebé no tenien 
aigua ni per a ells mateixos i, si no els en donaven, 
era impossible evitar que es morissin tots sota el 
sol.

La notícia es va escampar de boca en boca, fins 
i tot va aparèixer la televisió per fer reportatges. 
Tots lamentaven el fet, però ningú no movia un dit 
per cercar solucions. Tanmateix, un vailet anomenat 
Yumbé va decidir fer alguna cosa. Ell sabia que, a 
tres quilòmetres del lloc on els flamencs havien cai-
gut, hi havia un petit oasi on encara hi havia aigua. 
Si no s’hagués aixecat la tempesta, els flamencs hi 
haurien arribat.

En Yumbé agafà un flamenc en braços i, camina 
que caminaràs, el va portar a l’oasi. Després n’agafà 
un altre i va fer el mateix. I així, una vegada i una al-
tra, en Yumbé va anar portant flamencs a l’oasi.

Un home, en veure el que feia, li va dir:
—Però , noi, què fas?
—Doncs, salvar flamencs —va contestar en Yumbé.
L’home, amb una veu i un posat molt seriosos, digué:
—No t’adones que això és impossible? N’hi ha 

molts que agonitzen sobre la sorra. No aconseguiràs 
res salvant-ne uns quants. L’esforç que hi poses no 
val la pena. Estàs acabant les forces; vés-te’n a casa 
i no gastis les energies i la salut inútilment.

El Yumbé se’l mirà i va contestar:
—Veniu amb mi a l’oasi i pregunteu als flamencs 

que estan bevent aigua si el meu esforç és inútil.
El noi continuà la seva tasca, va agafar el vuitè fla-

menc i se’n va anar cap a l’oasi. L’home va quedar 
molt sorprès amb l’actitud i la resposta del noi i, des-
prés de pensar-hi, va decidir fer el mateix. Va agafar 
un flamenc en braços i es va encaminar cap a l’oasi.

Dues persones es veuen més que una i van cridar 
l’atenció dels curiosos. Aviat van ser tres, després 

set, després deu... Moltes persones van decidir fer 
el mateix que en Yumbé. Van caminar tot el dia i tota 
la nit i, a trenc d’alba, tots els flamencs eren a l’oasi. 
Ni un de sol no va morir de set. Tota la bandada es 
va salvar gràcies a un vailet que va començar salvant 
un flamenc.

* * *
Aquest conte africà ens il·lustra molt bé el que és 

el voluntariat del qual enguany celebrem un any es-
pecialment dedicat a ell. El voluntari és l’home o la 
dona que, lliurement, per una opció ètica, personal, 
gratuïta, que no espera recompensa, dedica part del 
seu temps als altres. Ho fa per amor, per altruisme. 
Vol donar resposta a necessitats, a problemes i inte-
ressos socials, i vol fer-ho amb un compromís ferm, 
seriós, durador.

El voluntari no és únicament aquell que té valors, 
sinó el qui els posa en pràctica; no tan sols té bons 
sentiments, fa. Amb tot, no és possible ser volun-
tari sense una ànima, uns valors; però ell els posa 
en pràctica, i no ho fa pel seu compte, separat dels 
altres; l’eficàcia que demana aquest treball fa neces-
sària l’organització. Lluny de la improvisació i l’es-
pontaneïtat, el voluntari busca la unió de forces i, si 
pot, busca pertànyer a organitzacions, associacions 
o fundacions que li facilitin l’actuació i hi donin conti-
nuïtat, si ell, o ella, ho ha de deixar.

Tant de bo que fer de voluntari sigui un horitzó a 
dibuixar en cadascuna de les nostres vides!

AGRUPACIÓ DE PARRÒQUIES DE VERGES,
PARLAVÀ, ULTRAMORT, CANET I FONOLLERES




