
Quan la imatge de patiment es repeteix 
una vegada i una altra, quan apareix 
constantment en la petita pantalla, això 
té com a conseqüència la insensibilitat 
del ciutadà, de tal manera que l’emissor 
ha d’incrementar l’emotivitat del missatge 
per aconseguir el mateix efecte. Per 
consegüent, ha de projectar una imatge 
més dura, més impactant, més crua si 
cal que, realment, pugui fet bategar el cor 
del telespectador. I així, successivament, 
de tal manera que com més s’agreuja 

el missatge, més insensible es torna el 
receptor.

La realitat digital volatilitza la gravetat del 
sofriment i el converteix en un espectacle 
de masses. Durant un dia, unes hores tal 
volta, aquesta víctima tindrà la “sort” de ser 
titular i foto en la portada dels principals 
diaris digitals, ocuparà un espai de temps 
en el telenotícies, en la secció informativa 
de les cadenes radiofòniques i, després, 
s’esvairà en l’aire. Durant una breu fracció 
de temps esdevindrà una novetat que 
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L’autèntica solidaritat

El Dia Internacional de la solidaritat és un bon pretext per repensar 
aquesta virtut i el que significa. Una de les paraules que pateix un 

procés més accelerat de banalització en la nostra societat és el mot 
solidaritat. Convertida en espectacle televisiu, la solidaritat perd el 
significat originari i esdevé un gest puntual, activat per imatges de 

patiment emocionalment fortes.

Cap nen sense el caliu d’una llar



omplirà un forat en la graella informativa, 
però ben aviat aquesta novetat envellirà 
i el consumidor necessitarà d’una nova 
informació per omplir el buit de la secció.

En el fons, la solidaritat volàtil és una forma 
d’indiferència interrompuda emotivament 
per imatges. No és una solidaritat que neix 
de l’experiència de sentir-se sòlidament 

L’antítesi de la solidaritat és la indiferència. 
La indiferència consisteix en tancar el cor 
per no prendre els altres en consideració.

unit al patiment aliè, d’una fonda i radical 
empatia amb el destí de l’altre. El seu 
origen és una punxada en la pell que mou 
l’internauta a curar-se ràpidament la ferida, 
perquè tem que aquesta imatge acabi 
arribant-li al cor i ferir-lo de veritat.

L’antítesi de la solidaritat és la indiferència. 
La indiferència consisteix en tancar el cor 
per no prendre els altres en consideració. 
És l’actitud de qui tanca els ulls per no 
veure allò que l’envolta o s’evadeix per 
no ser tocat pels problemes dels altres. 

Com a conseqüència d’aquesta actitud, 
emergeix un ciutadà atent únicament a allò 
seu i als seus, indiferent al crit de dolor de 
la humanitat. Quan li arriba una imatge de 
dolor, sent mala consciència i ha de purgar-
la amb una petita contribució econòmica.

És fonamental reivindicar la vertadera 
solidaritat que es pot definir com la ferma i 
perseverant determinació d’entestar-se pel 
bé comú, pel bé de tots i cadascú, perquè 
tots siguem vertaderament responsables 
de tots.

La vertadera solidaritat no cerca els 
focus televisius, ni està pendent de 
les audiències, ni de la imatge o de la 
reputació. Brolla del cor i de l’experiència 
de la fonda unitat amb tots els éssers. Ser 
solidari és, en definitiva, estar disposat a 
ser ferit pels altres, a plorar amb els altres, 
a acompanyar els altres al naufragi, si 
s’escau.

Ser solidari és, en definitiva, estar 
disposat a ser ferit pels altres.


