La solidaritat, un sentiment d’unitat
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Avui celebrem el dia internacional de la solidaritat humana.
Aprofitem l’ocasió per reflexionar sobre aquest concepte
que ens porta a comprometre’ns amb projectes amb una clara vocació social que milloren la vida de tantes persones.

La paraula solidaritat és molt rica
en significats, encara que, molt
sovint, només captem la idea més
superficial. Va lligada a conceptes
com cooperació, ajuda mútua i
vinculació sòlida amb els altres.
No és l’ajuda puntual, ni la caritat
mal entesa. És una experiència
d’unitat, és el sentiment d’estar unit
als altres per un vincle invisible.
La solidaritat no és l’amor en sentit

estricte. Tampoc no és l’amistat.
En la primera forma de relació, la
passió és essencial. En la segona,
cal la pràctica de la confidència i de
la mútua benvolença. Tampoc no
és la simpatia, perquè la simpatia
és una espècie d’afinitat anímica,
un sentir-se agradablement proper
a l’altre, sense haver-ho buscat,
sense esperar-ho; és com estar
unit a l’altre per la seva manera de
ser, pel seu caràcter.

La solidaritat exigeix passió, voluntat,
raó i imaginació, però aquesta passió
que exigeix no és la de l’amant que
es centra en una sola persona i per
a la qual estaria disposat a donar-ho
tot, a deixar-se matar si convingués.
La passió que nodreix i alimenta
l’impuls solidari no té un referent
concret, no es projecta cap a un tu
de carn i ossos, prèviament definit.
La solidaritat es concreta en un
projecte, en una iniciativa, que
directa i indirectament farà bé
a un col·lectiu de persones.

Es bolca cap als altres i no té
preferències, ni fa discriminacions
de cap ordre. També rep el nom
d’altruisme, perquè el seu centre de
gravetat és l’altre, però no un altre
concret, sinó qualsevol altre que
necessita ajuda. La solidaritat, doncs,
es concreta en un projecte, en una
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iniciativa, que directa i indirectament
farà bé a un col·lectiu de persones.
Sols, no ens sortim. Necessitem
cooperar, establir ponts i nexes. Això
val tant per a la petita estructura familiar
com per les grans organitzacions
que cerquen un lloc en el mercat.
Si els membres que hi participen no
col·laboren entre si, no podran vèncer
la competència. Hauran de fer pinya
i buscar solucions compartides. La
recerca insolidària i aïllada de l’èxit
personal farà brillar momentàniament
algú, però, a la fi, si la tendència es
multiplica, s’enfonsarà l’organització.

