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Generem solucions

Amistats: 

necessàries? 

Cada cop hi ha més gent que viu sola i que 
manté poques relacions -intenses, però espo-
ràdiques-. A alguns d’ells els coneixem com 
a personatges de sèries, com els de Cites, de 
TV3. Barreja entre comèdia i drama sobre 
“primeres trobades” de diferents parelles que 
s’han conegut via Internet. Vides i relacions 
ben variades en un context contemporani. 
L’amistat i relacionabilitat entre persones ha 
estat sempre atraient. Hi reflexionem prou? 

Què són les amistats? Si admetéssim, 
erròniament, que tot contacte d’una xarxa 
social és una “amistat”, en podríem tenir 
desenes de milers. Malauradament no tin-
drem pas més d’alguna desena o potser un 
centenar d’amics. Una primera referència 
a l’amistat ja apareix al diàleg Lisis (Plató, 
s. IV aC), fruit de la seva experiència amb 
Sòcrates. Per a Plató l’origen de l’amistat 
rau en l’afany de completar-se un mateix: 
qui es cregués perfecte o qui fos tan igno-
rant de no adonar-se de la pròpia man-
cança, no en voldrà pas, d’amics. Defenia 
ell aleshores una amistat “interessada”? 
Res d’això! Tan Aristòtil com Ciceró afir-
men que la utilitat i profit, així com el 
plaer de l’amistat, són només una conse-
qüència positiva que se’n deriva. L’amistat 
autèntica es basa en la bondat (Aristòtil) i, 
per Ciceró. “l’amistat no és filla de la utili-
tat, sinó la utilitat de l’amistat”.

El mot grec philia, traduït per «amistat», 
designa una sentiment de lligam amb d’al-
tres: una intimitat encara allunyada del clàs-
sic tema de l’atracció sexual). Com que a 
l’amistat ningú no hi està obligat, Epicur no 
el considera un plaer “natural i necessari”. 
Els epicuris es plantegen: no aniria més bé, 
per ser feliç, viure sense amics i, per tant, 
sense problemes? Mai m’ha agradat aquesta 
gent: lloen la correspondència i gratificació 
que ens els qui ens fan la vida plaent, plena-
ment humana, però sempre calculant-ho (un 
plaer “moderat”, no compromès al cent per 
cent). Em rebenta aquest punt d’egoisme. 
Avui dia, l’amistat s’ha vinculat força amb 
l’autoestima, la llibertat sense compromís, el 
respecte, l’intercanvi d’afecte i companyia, 

una reciprocitat de bona voluntat envers l’al-
tre. Però, malauradament, ja no es considera 
“virtut” sinó, com a molt, un allò de “voler 
el bé d’un altre”, una manera superior d’es-
timar-se dignament un mateix.

L’autèntica amistat està en crisi: per què? 
Sembla que ens faci por tenir amics i ami-
gues. Preveiem potser que, quan s’acabi, ens 
doldrà? Ens atabala que derivi cap a enamo-
rament, intimitat i, conseqüentment, “com-
promís” que ens faci trencar amb altres inti-
mitats, vicis o amb la comoditat de la solitud? 
O potser –en una societat complexa- no 
trobem amb qui compartir tot de debò?

És l’hora de proposar solucions. Només 

Amb dorsal

El 9 de novembre de 1989 Alemanya dei
xava enrere un episodi traumàtic. El mur 
que separava la part occidental, així com 
el Berlín capitalista i democràtic, va col
lapsar. Va ser l’avantsala de l’esfondra
ment de l’URSS, un moment de trans
ició mundial però especialment sentit 
al país germànic. Calia reunir el país i la 
capital. Sargir un estat escapçat en dos 
sistemes, dos mons. La tasca no era fàcil 
i l’esport s’anunciava com un instrument 
potent. Aleshores, en 38 anys, el país va 
tornar a competir unit. El potencial astro
nòmic de l’extingida RDA, que tot just 
havia aconseguit 102 medalles en els jocs 
olímpics de Seul 88, més la força eco
nòmica de la RFA, prometien el naixe
ment d’una nova superpotència que s’ha
via de fer notar sobre el terreny de joc. 
La realitat, però, ha demostrat, que res 
no ha passat com s’havia previst. Alema
nya exceleix en moltes àrees, cert, capi
taneja política i econòmicament Europa i 
destaca en molts esports. Els èxits espor
tius però són cosa de l’oest, de l’Alema
nya Federal. La reunificació del país amb 
prou feines s’ha traduït esportivament 
parlant. El decalatge econòmic n’és una 
causa important. No és menys destacable 
que el joc brut produït durant l’època del 
teló d’acer no s’ha mantingut. Els atletes 
de l’Alemanya oriental anaven, ras i curt, 
dopats. El fet provat és tant evident que 
avui el país sencer passa sense destacar 
en les competicions internacionals quan 
abans era l’estrella. Les principals lligues 
són també cosa de l’antiga RFA. En futbol, 
només dos equips de divuit formaven part 
de l’extingida RDA. A l’altra gran lliga 
del país, la d’handbol, tan sols en són 3. A 
Alemanya les marques de la separació són 
encara palpables i l’esport així ho reflexa. 
Només hi ha un esport que s’ha beneficiat 
de la situació. Les carreteres de l’est del 
país, menys urbà i industrial, han vist créi
xer gegants com Jan Ullrich, André Grei
pel, Tony Martin o John Degenkolb. 
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tres micro- propostes, ben pràctiques: a) 
cada persona que ens creuem es mereix la 
nostra atenció..., siguem afectuosos i des-
prés... ja veurem!; b) ser o sentir-se corres-
post pels sentiments d’un altre és bonic, 
però no “instrumentalitzem” les “relaci-
ons” segons el seu “rendiment”; i c) sobre-
tot, considerem: hi ha algú que cregui que 
pot arribar a ser feliç tot sol? Aristòtil, i força 
d’altres, no ho admetrien pas. La felicitat de 
l’egoista no és dircil d’intuir, però sempre 
s’esquerda. Obrim-nos, fem fàcil a d’altres 
el camí de l’amistat. Tot i l’acurada distinció 
aristotèlica de l’amistat – com utilitat, plaer 
i virtut -, quan tens un amic o amiga saps que 
“no hi ha un altre fi que l’amistat mateixa”: 
cal allunyar el “càlcul” i la frivolitat.  
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