
54

MAGAZINE

Eudald Serra 
Si alguna cosa m’han ensenyat les xarxes soci-
als des que aquestes juguen un paper destacat 
en la nostra societat és, primer de tot, a inten-
tar separar el gra de la palla. En segon lloc, a 
comptar fins a deu i, si cal, fins a cinquanta 
abans d’escriure qualsevol bajanada de la que 
després ens en podem penedir. I en tercer lloc, 
a entendre que aquestes no sempre són un 
fidel rèflex de la realitat.

Les xarxes socials et 
connecten a qualsevol part 
del món a l’instant, a través 
d’elles circula informació de 
qualsevol tema, i les qüesti-
ons de més actualitat poden 
ser tractades des d’una for-
ma acurada i reflexiva fins a 
la més impulsiva, fora de to 
i ofensiva.

Les xarxes són mitjans 
de comunicació i expressió 
i, sovint, també es fan ser-
vir de forma irreflexiva, on 
bona part dels seus usuaris 
ens deixem portar per les re-
accions i emocions del mo-
ment que genera l’actualitat 
que ens toca més d’a prop. 

És per això que, a banda 
de saber destriar les infor-
macions que són veraces 
de les que no ho són, una 
feina lamentablement cada cop més habitual 
i complicada en xarxes com Twitter, és també 
rumiar-se bé el que es vol dir, sobretot quan 
s’està parlant d’una qüestió delicada i que pot 
ferir més d’una sensibilitat.

I no cal dir que si tot això ho hem d’intentar 
aplicar quan interactuem a les xarxes a títol 
individual, quan es fa en nom d’una institució, 
entitat, associació o un partit polític, la respon-

sabilitat hauria d’estar multiplicada per cinc.
Quan piules a Twitter, t’expresses a Face-

book o a Instagram representant un col·lectiu 
en concret, la cura que s’ha de tenir hauria 
de ser màxima, bàsicament perquè no parles 
només en nom teu sinó també en nom d’un 
grup de persones a les quals representes a 
través d’aquell compte.

És per això que, tot i haver passat ja unes 
quantes setmanes, no deixo d’estar sorprès, 

per dir-ho d’una forma suau, pel comentari 
que el Partit Popular d’Alella va penjar a les 
xarxes el passat 17 d’agost, poc després dels 
macabres atemptats de Barcelona i Cambrils, 
relacionant aquests amb el moviment inde-
pendentista a Catalunya.

D’entrada ja és xocant que aquest comen-
tari es faci en nom de tota una agrupació local 
d’un partit polític i no a nivell personal; en 

segon lloc, que s’aprofiti un fet tan tràgic i 
luctuós com un atemptat terrorista per bar-
rejar-ho amb una qüestió política d’àmbit de 
país i, per acabar, que amb aquest comentari 
es criminalitzi de forma miserable una idea o 
visió política.

I tot plegat, expressar aquesta opinió al 
cap de poc d’haver-se produït els atemptats 
on ni els nervis ni les emocions del moment 
poden ser-ne una justificació.

Però més enllà d’aques-
tes consideracions, el més 
greu de tot és que aques-
ta no és la primera vegada 
que aquesta formació polí-
tica al nostre poble té una 
sortida de to d’aquestes 
dimensions. Encara molts 
recordem la felicitació de 
Nadal penjada a Facebook 
l’any passat, presidida per 
una bandera espanyola de 
l’antic règim.

Sé que al cap de poc 
de publicar-se el comentari 
a les xarxes, aquest va ser 
eliminat i la responsable 
d’aquest partit a Alella es 
va disculpar, tot afegint, 
però, que no pensava di-
mitir del seu càrrec com li 
han demanat la resta de 
les forces polítiques repre-

sentades a l’Ajuntament.
Sempre és bo demanar disculpes i reconèi-

xer que has comès una errada, però quan no 
es tracta de la primera vegada, les disculpes 
costen molt més de creure. 

I és que una vegada, sent ben pensats, es 
pot tractar d’una relliscada, però dues, ja té 
una defensa molt més difícil. I aquí ja entraríem 
en el terreny de la mala fe. 

TASQUES DIPLOMÀTIQUES

Ja en van unes quantes


