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De quina solidaritat parlem?
La paraula solidaritat està de moda: periodistes,
polítics, educadors, ONG, publicistes… parlen
sovint de ser solidaris; però quan tots parlem de
practicar la solidaritat o de sentir-nos solidaris,
què volem dir?, a què ens referim?

El terme solidaritat, a la pràctica, té moltes ver-
sions i a dia d’avui, en la nostra so cietat rica i opu-
lenta del Nord, hi ha models de solidaritat molt
diferents, que responen a diferències importants
conceptuals sobre aquest terme.

Reflexionarem en aquest tema sobre el con-
cepte de solidaritat i reflectirem els di ferents
models que se’ns proposen o imposen.

Concepte
Etimològicament, la paraula solidaritat deriva

de dues arrels diferents. Per una part, vindria del
terme numismàtic llatí solidum, nom que rebia la
moneda patró del sistema monetari que donava
unitat, estabilitat i cohesió, en vincular tot el siste-
ma fi nancer i comercial de l’imperi romà. El soli-
dum equivaldria al que avui representa l’euro per a
la consolidació de la UE (o el dòlar per als EUA i la
resta del món).
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L’altra arrel prové del món de la física, i faria derivar la paraula solidaritat del terme
sòlid, com a contraposició als estats líquid o gasós. Entès així, el terme solidaritat faria
referència a una actitud o situació estable i permanent per la qual et trobes fusionat, unit
a l’altre, com solidificat amb l’altre; sentir-se cohesionat i formant part de la mateixa reali-
tat, com el conglomerat que distingeix del gra l’arena o una societat d’una multitud.

Nivells de solidaritat
L’autor francès André Comté Spon-

ville1 parla de solidaritat objetiva i subje-
tiva. De fineix l’objetiva com “el fet d’una
cohesió, d’una interdependència, d’una
comunitat d’interesos o de destí. Ser
solidaris és pertànyer a un mateix conjunt i compartir, per con-
següent, una mateixa història”. La subjetiva la defineix com
“un estat de l’ànima: no és més que el sentiment o l’afirmació
de la interdependència”.

Aquesta dualitat de comunitat d’interesos (solidaritat obje-
tiva) i de presa de conciència d’aquesta comunitat (solidaritat
subjetiva) queda perfectament reflectida en la descripció for-
mulada per Joan Pau II2, quan afirmà: “La solidaritat no és un
sentiment difús i superficial pels mals que pateixen les perso-
nes properes o llunyanes; al contrari: és la determinació ferma i
perseverant [solidaritat subjetiva] de treballar pel bé comú, és
a dir, pel bé de tots i de cadascú, perquè tots som responsa-
bles de tots” (solidaridad objetiva)2.

Models
Baixant a un terreny menys teòric i més pràctic, Luis Alfonso

Aranguren3, en un quadre molt aclaridor –el resumeixo al final
del tema–, ens proposa diferents nivells o models de solidaritat.

1- En un primer nivell tindríem la solidaritat per necessitat. Res-
pon a un “egoisme intel·ligent”: ja que el nostre model ecosuïcida
és insostenible i a més a més inviable a escala universal, caldrà
posar-se d’acord, per ser responsables en el nostre consum i soli-
daris amb els països empobrits, perquè en això ens hi va la vida. 

1 COMTÉ-SPONVILLE ANDRÉ: “Pequeño tratado de las grandes virtudes”, Ed. Espasa, Madrid, 1998
2 JUAN PABLO II:  encíclica “Sollicitudo Rei Socialis”
3 ARANGUREN, LUÍS ALFONSO: “Reinventar la solidaridad. Voluntariado y educación”, Ed. PPC, Madrid, 1998.
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La por d’un esclat revolucionari a escala mundial, a una espècie de big-bang social
de dimensions planetàries, ens aconsellaria repartir algunes porcions del nostre pas-
tís abans que els famèlics de la Terra ens ho arrabassin tot o que ens estavellem o ens
enfonsem tots junts, perquè tots viatgem en el mateix vaixell o en el mateix avió. (Per
altra part, com diu Susan George, no tenim set planetes de recanvi.)

A partir de la presa de conciència dels límits del nostre model, es tractaria de ges-
tionar els riscos mediambientals, demogràfics o de manca de recursos…, si és que els
opulents volem mantenir el nostre nivell i estil de vida.

La tècnica de gestió de riscos es faria en forma descendent, des dels governs,
amb la modalitat de les raquítiques AOD (ajudes oficials al desenvolupament); o sigui,
allò del 0,7 que molt pocs països estàn acomplint.

Avantatges: no està gens malament que els governs i els ciutadans dels països del
Nord frenin el malbaratament de recursos, practiquin un consum responsable, esti -
guin atents al canvi climàtic, gestionin els riscos per al medi ambient i es preocupin
pel probable esclat social dels més pobres. Les mobilitzacions ciutadanes a favor del
0,7 i les campanyes de moltes ONG han generat consciència ciutadana, i la resposta
de moltes institucions públiques o privades, d’àmbit local, regional o nacional, s’ha
traduït en un augment del cofinançament de projectes, elaboració d’agendes i pro-
grames amb pressupostos concrets, documents amb plans directius de solidaritat i
cooperació internacional, creació de plataformes o consells municipals de solidaritat,
etc.

Desavantatges: pot haver-hi molta xerrameca, belles promeses i somriures per a
la fo to del polític de torn. No sempre es compleix allò promès, o bé es realitza amb
molta morositat a l’hora de pagar. Per altra part, les raquítiques ajudes oficials al de -
senvolupament (AOD) no sempre responen a les necessitats i urgències objectives
del país destinatari. Amb freqüència són utilitzades o
desviades per les autoritats corruptes, o senzillament
són subvencions encobertes a empreses multinacionals
del país d’origen per afavorir l’expansió de les seves
pròpies companyies filials al país re ceptor, o que el
govern destinatari estigui obligat a invertir aquests
diners a comprar materials o recanvis d’empreses dels
governs donants. 

2- En segon lloc tindríem la solidaritat com a espec-
tacle, o la que jo anomeno de butaca, o la del màrque-
ting amb causa.

Totes tenen en comú que són fórmules de solidari-
tat que han estat apropiades per al mercat: és la solida-
ritat convertida en article de consum, que està de moda
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i que a més a més ven. Parlo de la mercantilització de la solidaritat, de l’oportunisme
del ne goci solidari. És, sobretot, l’oferta d’una solidaritat còmoda: la solidaritat de
sofà o de butaca, sense moure’ns de casa, sense esforç, sense que li costi res. 

És la solidaritat de fer clic al ratolí de l’ordenador, la de la cibercompassió, la que
pa ga per Internet o truca per telèfon. Es tracta de donar de menjar al ciberpobre, al
famèlic virtual, de qui no tens cap més notícia sinó a través de la pantalla. No és una
persona; no és algú a qui puguis escoltar, parlar, somriure, tocar, olorar o compartir. És
la caritat sense esforç; una manera molt senzilleta i bonica d’exercir la nostra solidari-
tat i, de passada, de sentir-nos bé.

Una altra forma bastant questionable és el màrqueting amb causa: associar-nos al
su permercat de la solidaritat, a la botiga dels bons sentiments, al festival i deliri con-
sumista: compra, no paris, afarta’t, fes anar la Visa…, però fes-ho amb un somriure i
pensant en els altres. Omple fins a sobreeixir el cistell, porta el teu carro de la compra
amb productes d’un valor afegit solidari, que et faran sentir bé amb tu mateix, ja que
així creus que estàs contribuint a la transformació del món. (No importa que donem
corda a un model de desenvolupament insostenible, que fem el joc a l’orgia consu-
mista i a un model de dependència compulsiva de les compres, o que augmentem els
beneficis d’empreses èticament impresentables…)

La solidaritat espectacle n’és una altra modalitat, ja una mica passada de moda,
però que, de tant en tant encara recupera el glamur. Amb freqüència té la participa-
ció de figures llegendàries, famosos (que a més a més veuen incrementada la seva fa -
ma de famosos) que ens fan veure que són solidaris, perquè convoquen la gent a ser
solidaris. La veritat és que no s’és solidari, sinó que tan sols es consumeix solidaritat.

Si a més l’espectacle és de rock, molt millor: decibels i euros s’uneixen a favor de
la causa. Es tracta de fer molt soroll i participar, per-
què d’aquesta manera sóc solidari o m’ho crec (que
el cantant de torn s’hagi gastat una pasta gansa
venint en el seu jet par ticular no és que sigui un
exemple d’austeritat o de molta generositat amb
els pobres…, però això són menudalles: l’impor-
tant és que l’artista, pobret (?), ja ha do nat la seva
veu i els seus decibels per la bona causa).

En totes aquestes modalidats ens trobem
davant del que Lipovestky anomena “altruisme
sense dolor”4, que parteix de la idea que entén que

4 Esmentat per FERRAN POLO MORRAL, en el capítol intitulat
“Concepto de solidaridad” (que ha inspirat bona part d'aquest article )
en el seu llibre: “Cap a un currículum per a una ciutadania global” , Ed.
Intermon Oxfam, Barcelona, nov. 2004, pàg. 65. 
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aquí no hi ha conflictes socials, en tot cas, desgràcies més o menys ocasionals. Per
tant, muntem un concert o un espectacle que ens faci plaer i que ens satisfaci però
sense veure’ns implicats en cap tipus d’obligació, de sacrifici o de responsabilitat. A
costa de ser solidaris hem aconseguit la quadratura del cercle: a la societat civil ja no
li fa falta sortir al carrer i expressar-se; n’hi ha prou d’assistir als espectacles que se’ns
ofrereixen a canvi de res (en tot cas, rascar-se una mica la butxaca i passar per la taqui-
lla).

Avantatges: per a persones que normalment no es plantejen ser solidàries, aques-
ta forma fàcil de consumir solidaritat pot ser una oportunitat per contribuir a una bona
causa i per acostar-se a un drama humà o tragèdia que està tenint ressò mediàtic. 

Algunes organitzacions veuen en aquestes fórmules una possibilitat de recaptar
fons per a una causa solidària. Pot ser un primer pas cap a formes més compromeses
d’implicació i solidaritat.

Desavantatges: solen ser detergents de la mala consciència. Consumint aquest
tipus de solidaritat certes persones netegen i alleugereixen el seu sentimient de cul-
pabilitat davant les víctimes d’una tragèdia o tenen la sensació de fer alguna cosa. La
ve ritat és que es fa amb una enorme llunyania de la crua realitat, sense qüestionar-se
les causes profundes, ni formes més compromeses d’implicació personal.

En alguns casos preval l’esforç organizatiu per sobre del resultat i les despeses de
la realització de l’espectacle quasi ni compensen la recaptació. O es dóna la contra-
dicció de pretendre ajudar els pobres des de l’ostentació i la malversació dels mitjans
emprats.

3- El tercer model va molt unit a l’anterior. És la solidaritat com a campanya pun-
tual o d’emergències. És a dir, la proposta de cooperació com a ajuda humanitària.

A recer del procés globalitzador i del discurs
neoliberal, els projectes seriosos de cooperació i
programes de desenvolupament autosostinguts han
donat pas a aquest nou paradigma. Ja no es parla
de cooperació, de programes a mitjà o llarg termini;
es parla més d’intervencions humanitàries, d’accions
humanitàries, de campanyes d’emergència.

Es tracta d’actuacions puntuals amb tàctiques
humanitàries, en una línia de descarregar els governs
o els polítics de les seves responsabilitats, i així anem
cap a una privatització del treball humanitari. Amb
aquest model es demana la col·laboració del volun-
tariat, que a més a més de resultar més barat, ser-
veix també com coartada per amagar la irresponsa-
bilitat i la manca d’implicació i de pressupostos per
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part dels po lítics en temes de benestar social. Existeix un propòsit clar de manipular o
instrumentalitzar les ONG, que en alguns casos comptats poden fer el joc de com-
parses o d’auxiliars en estratègies conqueridores o de neteja ètnica.

Es parla d’humanitarització dels problemes com una fórmula edulcorada de ges-
tionar conflictes, que permet fugir de la responsabilitat de l’acció de la política per-
què la substitueix.

S’arriba a crear un màrqueting dels bons sentiments, i així, una foto d’un marine
americà (o espanyol) bressolant un infant converteix una guerra depredadora, il·legal
i injusta en una intervenció filantròpica d’ajuda i alliberament, que ens vol vendre la
imatge d’un imperialisme filantròpic, en un context d’espectacle mediàtic, on els sol-
dats sembla que han canviat l’uniforme caqui pel color blanc amb sanefes blaves de
las germanetes dels pobres de la beata Mare Teresa de Calcuta.

Moltes campanyes d’emergència accentuen les desgràcies des dels mitjans de co -
municació per obtenir una resposta immediata a una situació d’urgència. En alguns
ca sos es pot caure en una autèntica pornografia de la fam, en una forma indigna i in -
dignant de tractar la pobresa i la dignitat de les víctimes de la catàstrofe. 

En alguns reportatges sobre un desastre sembla que es competeixi per veure qui
transmet la foto més macabra, el personatge més esquelètic o la situació més patèti-
ca. I se’ns venen repetidament les fotos d’aquests nens negrets o de l’Índia amb el
ventre molt inflat, d’ulls enormes i bellíssims, amb un núvol de mosques als llagrimals,
sense força ni tan sols per espantar-les…

La saturació d’aquestes imatges fa que al final l’espectador se senti més culpable
que responsable, o que davant l’enormitat de la tragèdia se senti paralitzat, sense es -
perança, incapaç de fer un pas i implicar-se en una línia de compromís i acció. 

Es parla de la sequera o de les llagostes com a causes quan no són sinó detonants
d’una situació molt més complexa i profunda…

Per més que els informatius o altres mitjans ens segrestrin o manipulin la veritat, al -
guna cosa ens diu que els efectes catastròfics per a la població empobrida per un ter-
ratrèmol, la sequera o un tifó no respon només al fet que són desastres naturals (com si
el canvi climàtic no tingués res a veure amb l’incompliment del protocol de Kyoto);
com tampoc la fam no respon només a la sequera o les llagostes, o al poc es forç de la
població, i en canvi sí que té molt a veure amb el model imposat per les multinacionals
o els organismes internacionals (BM, FMI, OMC, G-8…) per al pagament del deute
e(x)tern; té també molt a veure amb el repartiment de la propietat (les do nes, que tre-
ballen majoritàriament al camp, només són propietàries de l’1% de totes les terres de
conreu de tot el món); o amb les regles del joc de l’“intercanvi desigual” de què parla
Samir Amin; amb les subvencions per a l’exportació o el dúmping que practiquem els
països del Nord; o amb els aranzels, molt elevats, amb què gravem els productes del
Sud i que torpedinen qualsevol intent d’exportació i de consolidació de les fràgils eco-
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nomies emergents; o tenen a veure amb la pèrdua de la sobirania alimentària, quan els
camperols del Sud estàn obligats a conrear a les plantacions neocolonials (a canvi de
salaris miserables i preus tirats) les matèries primeres que interessen al Nord (cotó,
cafè, sucre, tabac, cacau, làtex…) en lloc dels aliments que abans asseguraven una
mínima alimentació (i així, paradoxalment, els que més moren de ga na són els antics
camperols que treballaven la terra o que països amb exportacions ré cord pateixin
també fam récord); i té molt a veure amb la nostra indiferència, amb el nostre estil de
vida i amb el nostre model de creixement insostenible. 

És evident que cal construir un altre món possible i un altre model de desenvolu-
pament sostenible, on no es tracti de produir més sinó de repartir millor; en el qual no
es busqui tant acaparar com compartir; que substitueixi l’obsessió de la competitivi-
tat per l’esforç en la col·laboració; que gestioni els recursos –escassos i limitats– a co -
brir la necessitat veritable de molts i no a obtenir el màxim benefici per a uns quants;
que prefereixi la recerca de la qualitat sobre la quantitat, la recerca del millor i no del
màxim. En fi, un model de desenvolupament que no “segresti el planeta”, com denun-
cia l’MST del Brasil, que no confongui qualsevol tipus de creixement amb progrés, en
definitiva: que ens faci passar del més és millor per a mi al suficient és millor per a tot-
hom (com proposen els grups ecologistes).

Avantatges: no hi ha cap dubte que els destinataris d’aquestes campanyes veuen
alleujada, en part, la seva tragèdia, i normalment es dóna una certa resposta ràpida i
urgent a un drama concret, però sense questionar ni resoldre les causes estructurals
profundes ni els processos o decisions (polítiques o militars) que han portat a tal situa-
ció.

Desavantatges: en molts casos d’emergència es busca més una solidaritat com-
pulsiva que la permanent i profunda; una emotivi-
tat ètica i estètica més que una responsabilitat serio-
sa, una resposta afectiva més que efectiva. I amb
freqüència, es confon efectivitat amb efectisme (fer
alguna cosa per sortir a la foto). Interessa la descul-
pabilització de l’agent i l’alleujament temporal del
desti natari. El que més es fa és un seguiment eco-
nòmic i rarament es posa en marxa un procés amb
continuïtat i futur.

La majoria de campanyes d’emergència sobre
la fam o els desastres naturals es fan seguint el
mateix clixé: total absència de debat sobre aquests
conflictes, d’anàlisi sobre les causes profundes i
estructurals o de denúncia sobre la responsabilitat
històrica del Primer Món…



4- El quart model és la solidaritat com a cooperació. Aquest model pot ser extraor -
dinàriament positiu, sempre que no es caigui en actituds paternalistes o assistencia-
listes (que imposen lògiques i patrons estrictament occidentals); sempre que la major
part de la iniciativa i la gestió es faci des del Sud; sempre que no siguin només pegats;
sempre que vagin al fons de la realitat, a les arrels dels problemes (per tal de canviar
les estructures injustes que els provoquen), i sempre que sigui recíproca, és a dir, en la
qual tots, Nord i Sud, donin i rebin, i les actituds i transformacions d’hàbits i conduc-
tes siguin vàlides tant per al Nord com per al Sud.

Els projectes o programes han de ser molt respectuosos amb la cultura i els pro-
cessos de desenvolupament de les contraparts del Sud. Finançar no significa manar.
Es tracta d’acompanyar, treballar en equip, amb objetius factibles, concrets i avalua-
bles. És molt important que les ONG del Nord no es converteixin en simples oficines
re captadores de diners, sinó en impulsores de campanyes de sensibilització, cons-
cienciació i educació en valors, que expliquin al Nord els motius i les raons de la seva
ac tuació al Sud. Han de ser despertadors ètics de la seva societat i altaveus i porta-
veus del Sud.

Avantatges: els projectes de desenvolupament o els programes a mitjà i llarg ter-
mini; amb criteris de pertinença, eficiència i eficàcia, amb viabilitat i autosostenibilitat,
amb impacte de gènere i respecte al medi ambient i la biodiversitat; amb implicació
de les contraparts; amb participació i avaluació democràtiques, etcètera, ja siguin de
promoció educativa, sanitària, agrícola, nutricional, social o de protecció i promoció
de la dona, poden ser estupendes formes de solidaritat i veritables projectes de futur
i amb futur.

Desavantatges: perill que la solidaritat es limiti al seguiment quantitatiu dels pro-
jectes, sense acompanyar realment els moviments
socials de base que els van impulsar al Sud ni sense
qüestionar ni canviar l’estil de vida personal o el
model de vida insostenible del Nord.

5- El cinquè model: la solidaritat com a trobada.
Com a model alternatiu al que hauríem d’estendre,
compatible amb el model anterior –al qual perfec-
ciona i complementa–, Aranguren ens proposa
aquest cinquè nivell: la solidaritat com a trobada,
que té a veure amb pensar i viure d’una altra mane-
ra.

Pensar d’una altra manera significa informar-se
i formar-se. Significa conèixer i ana litzar la realitat
amb objectivitat, per perforar la superficie edulco-
rada que ens ve nen i descobrir la manca d’humani-

152 Catorzenes Jornades de la Societat Andorrana de Ciències 



153Els valors de la societat andorrana avui

tat, justícia i equitat de moltes situacions, i descobrir així el cost ecològic i social del
que anomenem progrés.

Viure d’una altra manera significa convertir la solidaritat en un pilar bàsic del propi
projecte de vida, del model de vida personal de qui pretén ser i viure com a persona
solidària de veritat.

La solidaritat com a trobada significa viure l’experiència de topar-se amb el dolor
i la injustícia i no quedar-se indiferent. Sense cap dubte, el millor és el partenariat;
l’experiència del voluntari cooperant, la vivència directa de treballar no només pel
Tercer Món, sinó des del Tercer Món i amb el Tercer Món.

I si la presència física no és possible, sempre ens queda la possibilidad de la proxi -
mi tat afectiva, la capacitat de posar-se en la pell de l’altre, l’empatia de col·locar-se en
el lloc de l’altre, sabent que no quedar-se indiferent significa, en darrera instància,
pensar i viure d’una altra manera.

Com diu Aranguren, “La sensibilització no és l’escalfament de motors per a una ac -
ció puntual; sinó que significa deixar-se afectar, i fer-ho cordialment, per la realitat, i
això sense que la realitat, per més cruel i injusta que se’ns presenti, ens desbordi; sense
que la injustícia ens amargui l’existència […]. Només hi haurà veritable solidaritat quan
reconeguem en l’altre la seva dignitat ferida, maltractada, humiliada i si guem capaços
d’escoltar-lo.”5

Avantatges: aquesta solidaritat de trobada ens porta a aproximar-nos als que es -
tan més necessitats i pròxims al Nord o amb els que viuen en la distància (però no dis-
tants) en pobles del Sud.

En aquesta perspectiva, els projectes no són finalitats per si mateixos, sinó mit-
jans per al desenvolupament i el progrés humà dels que hi participen. Els cooperants
no van a salvar ni a ensenyar a ningú. Van a acompanyar, a participar en un procés
d’apre nentatge mutu i recíproc. Els destinataris són els veritables protagonistes i els
subjectes dels seus processos de lluita per allò que és just, per la resolució dels seus
problemes i per l’assoliment de la seva autonomia personal i col·lectiva.

Desavantatges: després de viure el xoc de topar-se amb una realitat en ocasions
inimaginable per als que vivim a la societat dels satisfets, costa readaptar-se a la nor-
malitat del Nord. S’ha d’aprendre a redimensionar la pròpia vida, sense ser un bitxo
rar, però tampoc sense caure en el còmode conformisme o, pitjor encara: caure en la
indiferència. 

Convindrà trobar en la realitat quotidiana de cadascú fórmules i respostes per
realitzar canvis en la intervenció amb les persones que ens envolten: en la família, en
el barri, en el lloc de treball... Sense que l’obsessió pel quotidià ens faci perdre de
vista la lluita pel canvi de les estructures profundes que provoquen les situacions d’in-

5 Esmentat a FERRAN POÑO, o.c., pàg. 66.
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justícia que descobrim al Sud i que també existei-
xen al Nord.

Solidaritat barata i solidaritat cara
Però tot això té un preu. És la solidaritat cara,

molt diferent de la solidaritat barata. Aquesta darre-
ra no requereix cap esforç; és la de la moral indolo-
ra, sentimentalista, que prioritza l’agitació sobre la
convicció, que només serveix per tranquil·litzar
consciències i desculpabilitzar l’actor; que busca
efectes ràpids i espectaculars, en lloc de processos
lents però autèntics.

La solidaritat cara és la que coneix a l’avança
quant costa, ja que s’ha pres seriosament la condi-
ció asimètrica del Nord i del Sud; la que sap que
existeixen dos mons molt diferents: el món dels que
mengen i el dels que no mengen; el món dels que
els sobra quasi tot i el dels que els falta quasi tot.

La solidaritat cara és la que juga contra els inte-
ressos de la nostra societat opulenta del Nord: la dels satisfets, la de l’abundància, la
del benestar, el confort, el malbaratament i l’esgotament dels recursos.

Sense cap dubte, aquesta proposta solidària afecta els hàbits i les concepcions
més arrelades entre nosaltres, perquè ens demana canviar el nostre estil de vida, de
suïcidar-nos com a Primer Món, per tal que pugui sobreviure humanament el Tercer
Món.

Aquesta solidaritat és cara perquè significa nedar contracorrent; perquè proposa
–no imposa– un quadre de valors molt diferents dels que repetidament ens proposen
els mitjans de comunicació social de la nostra societat de consum. És a dir:

– compromís i col·laboració enfront d’indiferència i passotisme;
– justícia i equitat enfront d’injustícia i desigualtat; 
– comunitat i solidaritat en lloc d’individualisme i egoisme;
– austeritat i cooperació enfront d’hedonisme i competitivitat; 
– inclusió i integració en lloc d’exclusió o reclusió, i 
– consum responsable en lloc de l’orgia i deliri consumista.

Aquesta solidaritat cara s’ha pres seriosament el que suggeria M. Ghandi: “Occi-
dent haurà d’aprendre a viure molt més senzillament perquè molta gent senzillament
pugui sobreviure.”

O com ha fet seu el discurs del bisbe Pere Casaldàliga: “Només en la mesura en
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què el Primer Món deixi de ser Primer
Món podrà ajudar el Tercer Món.”

O com diu Aranguren: “Hem de pas-
sar del més és millor per a mi al suficient és
millor per a tothom”. Es tracta d’antepo-
sar les necessitats socials a les necessitats
individuals i de sumar-se a totes les inicia-
tives que curullen l’esquerda entre el Nord i el Sud. 

En resum: caldrà caminar cap a la civilització de l’austeritat compartida de què
parla el teòleg de l’alliberament Jon Sobrino, el mateix que defineix la solidaritat amb
una imatge molt casolana, quasi litúrgica: “La solidaritat és la taula compartida; és la
taula que iguala els iguals; és la taula que construeix la família humana.” I que ens re -
corda molt la poètica definició de solidaritat del bisbe Casaldàliga: “La solidaritat és
la tendresa dels pobles.”

Per tant, s’hauria de viure aquesta solidaritat compartida no com una renúncia o
un càstig diví, sinó com un exercici d’autoalliberament (quantes coses que no necesi-
tem!).

Hem vist distints nivells o models de solidaritat. Per a alguns no val la pena ni aixe-
car-se de la butaca. Evidentment, uns altres pensem en una forma més transformadora
i activa de ser solidaris. Potser a alguns ens ve de gust aixecar-nos de la butaca o del
sofà. És possible que per a alguns la cibercompassió, clicar per Internet o pagar amb
la Visa al supermercat representin formes de solidaritat que són la millor manera de
transformar el món cap a alguna cosa més justa, equitativa i solidària. 

Alguns preferim col·laborar amb el nostre temps i el nostre esforç en projectes au -
tosostenibles, i en autèntiques solucions de futur i amb futur. 

T’hi apuntes?

Bibliografia i webs
Per aprofundir o ampliar aquests temes de solidaritat i voluntariat, suggerim com a lectures bàsiques (han
inspirat en bona part aquest article):
LUIS ALFONSO ARANGUREN GONZALO Reinventar la solidaridad. Voluntariado y educación. Madrid: Ed. PPC,

1998.
ORIOL RÀFOLS (i equip PlaJiS) Educar en la justicia i la solidaritat. Barcelona: Edebé, 2004. (Amb un CD i

abundant bibliografia de recursos, jocs, webs, etc.) 

També es poden consultar:
L’editorial de la Federació Catalana de Voluntariat Social (vinculat a l’Institut Català del Voluntariat) té una
col·lecció molt didàctica de petits llibrets intitulada Valors per viure entre els qual recomanem: 
EDUARDO ROMERO La solidaritat. Barcelona: Ed. Claret, 1995.
FRANCESC TORRALBA La generositat. Barcelona: Ed. Claret, 1995.
PEDRO ALBARRACÍN La gratuïtat. Barcelona: Ed. Claret, 1995.
JOSEP M. ESQUIROL La justícia. Barcelona: Ed. Claret, 1995.
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Editats per la Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España (www.ppve.org; ppve@arrakis.es)
en la col·lecció A fuego lento, recomanem: 
LUIS A. ARANGUREN GONZALO Los itinerarios educativos del voluntariado. Madrid, 2002.
JULLY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Acompañamiento en la acción. Madrid, 2002.
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ HERNÁNDEZ Motivaciones de la persona voluntaria. Madrid, 2002.
Altres títols recomanats:
HERDER CÁMARA Pobreza, abundancia y solidaridad. Madrid: Ed. Zero, 1970.
LLUÍS DE SEBASTIÁN Mundo rico, mundo pobre. Santander: Ed. Sal Térrea, 1993.
LUIS A. ARANGUREN GONZALO La cartografía del voluntariado. Madrid: Ed. PPC, 2000.
PAOLO FREIRE Política y educación. Madrid: Ed. S. XXI, 1996.
AA DD (SETEM) Guía del viaje solidario. Salvat Editores, 2000. (Per a cooperació de curta o llarga durada.)
YOLANDA LÓPEZ IGLESIAS Generositat? Sí, gràcies. Barcelona: Ed. Edebé, 2003 (col. “Construïm el món”, núm. 7).

Per a més informació a Internet:
www.federació.net (Federació Catalana del Voluntariat)
www.pangea.org/fcongd (Federació Catalana d’ONGD)
www.ppve.org (Plataforma para la Formación del Voluntariado en España)
www.enedate.org (Unicef)
www.webdepastoral.salesians.info (Pastoral Social de los Salesianos)

Eduard Moreu i Malaret, 
professor, vicepresident de Soldebo (Solidaris amb el 

Desenvolupament Bolivià) i excap d’estudis del col·legi Sant Ermengol

Enquesta o preguntes per aprofundir personalment o per debatre en equip

A. Davant la desigualtat, la injustícia, el patiment… sorgeix la necessitat d’una resposta.
Contesta (al més concretament possible)
1. Què puc fer?
2. Què vull fer?
3. Com ho podria fer?

B. El temps és el més escàs, el més car i, paradoxalment, el més fàcil de donar. Al fi nal, la solidaritat és
tant aportar recursos com dedicar temps. Tots podem ser so lidaris perquè tots tenim una mica de
diners, temps i energia per donar als altres.
Contesta (al més concretament possible)
1. Quins moments del dia, de la setmana o de l’any dedico o estic disposat a dedicar als altres?
2. En quines activitats crec que podria optimitzar el meu temps i les meves habilitats?
3. Quina quantitat concreta de diners destino o estic disposat a dedicar puntualment o periòdicament a
solidaritat?

C. El principi de reciprocitat (tots som responsables de tots) és el principi de la solidaritat.
Contesta (al més concretament possible)
1. En què necessito jo els altres?
2. Quines persones concretes em dediquen més el seu temps o atenció?
3. Quines persones concretes em necessiten i quines atencions els dedico?

D. Comenta aquestes frases:
1. “El més important és cuidar els teus, i deixa’t de rucades!“
2. “Sí, la solidaritat és molt bonica… Però la solidaritat ben entesa comença per un mateix.”
3. “La solidaritat ben entesa comença on acaba el jo, comença el tu i sorgeix el nosaltres. On ja no existeix
el meu ni el teu, sinó el nostre.”


