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MONOGRÀFIC L’AMISTAT

Amics més enllà
del Facebook

FOTO: SERGIO RUIZ

Sigui virtual o presencial, l’amistat segueix sent un dels valors més
indispensables en la nostra dimensió més profunda i també en la
més quotidiana. I ja se sap que no hi ha veritable amistat sense
amor, per això fem coincidir aquest número amb Sant Jordi.

ARTICLE INTRODUCTORI D’ALBERT BOTTA: “ÉS ÚTIL L'AMISTAT TOVA DE LA SOCIETAT LÍQUIDA?” · ENTREVISTA A ANTONI
BOLINCHES, LLICENCIAT EN PSICOLOGIA, FILOSOFIA I EDUCACIÓ: "TOTS ELS QUE ENS ENVOLTEN SÓN POTENCIALS AMICS"

QUIM BRUGUÉ
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“HEM ACOSTUMAT ELS
CIUTADANS A VIURE
COM UNS NOUS RICS”
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PEL MAIG, CADA
SETMANA UNA
ACTIVITAT

AL CENTRE DE CONGRESSOS TECNOCAMPUS MATARÓ
3 de maig, 19h - Joan Antoni Melé, Triodos Bank.
19 maig, 19h - Cristian Rovira, Grupo Sifu. «Emprendre o morir».
A LA SALA ACTES CAIXA LAIETANA (C/S.TERESA, 63. MATARÓ).
28 maig, 10h - IV Jornada Valors: «La comunicació».

sumari

5 Democràcia
participativa

MONOGRÀFIC

L’amistat en l’era Facebook
SERGIO RUIZ/VALORS

Quim Brugué, exdirector
general de Participació
Ciutadana de la Generalitat,
admet un excés de cultiu dels
beneficis de la democràcia
participativa. Podeu recuperar
la seva intervenció al Valors a
peu de carrer a
revistavalors.podcast.es, dins
el programa dedicat al valor de
la participació.
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“El temps ha
arribat...”

La columnista Irene Alerm, a la
seva secció A la intempèrie,
reflexiona sobre la dificultat de
viure amb tranquil·litat i
serenitat el temps que vivim.
El mes d’abril el relacionem automàticament amb Sant Jordi, és a dir amb
l’estimació i amb la cultura. L’any passat vam dedicar el número d’abril
precisament a parlar sobre la cultura, en un sentit ampli, i en aquesta ocasió
hem decidit desgranar aquest fil de l’amor però parlant de l’amistat, perquè
entenem que no hi ha veritable amistat sense amor. L'amistat: un valor clàssic
debatut i reflexionat des dels filòsofs de l'antiguitat i fins a l'actualitat, una
actitud essencial de l'home perquè si no hi ha amistat no hi ha convivència. I un
concepte que les xarxes socials semblen banalitzar d’una forma a vegades
preocupant. Per a aprofundir en tot això, en el monogràfic participen
l’ensenyant Albert Botta, el llicenciat en Filosofia, Ciències de l'Educació i
Psicologia Antoni Bolinches, la doctora en Ciències Socials Leticia Soberón i el
contacontes Oriol Toro.
D’altra banda, s’apropen jornades de molta activitat per a la família de Valors. El
28 de maig organitzem la IV Jornada Valors i Compromís a la Sala d’Actes Caixa
Laietana de Mataró, parlant sobre la comunicació. I el 7 de juny, conferència del
prestigiós Javier Elzo a Mataró presentant els resultats de l’Enquesta Europea de
Valors. D’altra banda, el cicle Economia i valors que haurem fet durant tot el curs
al Tecnocampus Mataró-Maresme de Mataró tindrà les tres darreres sessions el 3
de maig, amb Joan Antoni Melé, subdirector general de Triodos Bank, el 19 de
maig amb una conferència de l’emprenedor Cristian Rovira i el 16 de juny amb el
professor d’ESADE Carlos Obeso, autor del volum Treball i valors.
Joan Salicrú és codirector de 'Valors'
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· Com sempre, si no vas
poder assistir a la darrera
conferència d’Antonio
Argandoña en el marc del
cicle “Economia i valors” a
Tecnocampus MataróMaresme, recorda que les
pots recuperar en format
breu a www.youtube.com/
revistavalors i en format
sencer a www.vimeo.com/
valors.
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Amb el suport de

L’amistat que ens
MONOGRÀFIC

No hi ha veritable amistat sense amor, per això hem volgut fer
coincidir aquest número amb la diada de Sant Jordi. L'amistat és
un valor clàssic debatut i reflexionat des dels filòsofs de
l'antiguitat i fins a l'actualitat i és que l'amistat és una actitud
essencial de l'home; sense ella no hi ha convivència.

s construeix

SERGIO RUIZ/VALORS

l’amistat

És útil l'amistat tova
de la societat líquida?
Albert Botta

Albert Botta és
ensenyant (catedràtic
a la Secundària
pública), coautor de
manuals de Filosofia,
d'Història de la
Filosofia, de
comentaris de text
per a batxillerat.
També fa tasques de
formació i de
seguiment tècnic de
projectes pedagògics
d'autonomia de
centre.

“L'amistat, el
vincle altruista,
l'oferiment de
suport, i
l'acceptació
benèvola dels
altres, pot ser
balsàmica en
temps d'incertesa”
14valors

C

om anem? Cap a on anem? A la primera pregunta s'hi sol respondre
amb un innocent bé, anar fent, anar tirant, qui dia passa any empeny,
etc.; a la segona, en canvi, passat que ens demanin si anem a un lloc
físic concret, fa pensar en el sentit de tot plegat, en el sentit que té allò
que fem o pel valor que li donem.
El sentit que té allò que fem ens orienta a un món de valors objectius o, si més no,
en valors molt consensuats, com els dels drets humans, la preservació del medi
natural, la conservació del patrimoni cultural, o l'amistat com a concepte abstracte.
El valor que li donem fa de cadascú el centre de la valoració, perquè atorga sentit
o valor a alguna cosa concreta, com les valoracions dels vincles amb les diverses
amistats o -amb tot respecte- el valor que concedeixi al futbol, als cotxes o a les
modes.
Des de criatures elaborem una visió del món, adquirim el llenguatge, els conceptes
a què remeten les paraules, aprenem maneres de fer i de pensar, i acumulem conceptes
i estereotips. La ment ho classifica tot en conjunts que engloben allò igual o molt
semblant, de forma que tot membre d'un conjunt queda dins de l'estereotip mental
corresponent.
Així, el concepte d'amistat es fa amb els exemples que en tenim, amb les vivències
dels vincles altruistes amb algú altre, del desig de veure'ns, de comunicar-nos-hi i
de compartir-hi experiències. L'amistat suposa l'acceptació sincera i empàtica d'altri,
de la seva manera de ser i interessos, dels seus èxits i mancances. Si hi cerquem res
material, posem per cas, diners, favors o influències, ja no és ben bé una amistat; ja
se sap que amistat i interès, aigua i oli és, o que amistat per interès, no dura, perquè
no ho és. La desaparició de l'interès és la mort de la raó de ser de la pretesa amistat.
Aristòtil, quan afirma que els humans som socials per naturalesa, veu en l'amistat
quelcom proper a la virtut, que ens autogratifica i fa millors. L'amistat és el
reconeixement positiu d'algú altre que només ens vol bé i, per això resulta beneficiosa.
Per a Epicur, l'amistat i la saviesa fan la vida més plaent, i les emmarca en el cercle
privilegiat d'amics del Jardí. El savi viu "ocult", lluny del brogit social i del poder,
menant una vida tranquil·la, gaudint ascèticament de l'amistat que, com a plaer
moderat i durador, s'oposa a una persecució neguitosa de plaers grollers, que pot
acabar en dolor i repulsió.
L'efecte beneficiós de l'amistat i el distanciament psicològic del conflicte són ben
vigents en els temps actuals, descrits pel sociològic Zygmunt Bauman com els de
la societat líquida. La modernitat ha fet tous conceptes i valors amb què es
representava l'existència humana i ens instal·la en la incertesa. La societat líquida
suma un interrogant nou a la complexitat del món i a la difícil tasca de comprendre'l
o de situar-s'hi, i prescindeix de si els valors són objectius o subjectius, o de totes
dues classes: són líquids.
La liquidesa aboca a una incertitud endèmica, que condiciona i prefigura la nostra
vida. Condemnats a ser lliures i a escollir sense pautes estables, com podem sortirnos-en? Abans, els canvis socials i institucionals, passat el moment de crisi i canvi,
cristal·lizaven en noves solideses i orientacions. Ara, la constant és l'absència de
solideses; el vincle entre l'elecció individual i l'acció col·lectiva és líquid. L'amistat
tova de la societat líquida no té un significat fix, precís o contrastable. En el camp
educatiu, l'aprenentatge de coneixements -també caducables o inestables- deixa

EDITORIAL

L’amistat en temps Facebook

E

l jugador del Barça, Leo Messi, més enllà del futbol, ha batut un record:
ha aconseguit tenir més de 6.800 "amics" a la xarxa social Facebock i
fer-ho en un sol dia. En aquestes xarxes socials virtuals els amics d'una

persona es compten per desenes, centenars o, fins i tot, en aquest cas, per
milers. Però són amics, saludats, coneguts o només un llistat de noms? Amb les
noves tecnologies la paraula amistat s'ha banalitzat, quan realment, en la majoria
de casos, els veritables amics d'una persona es compten amb els dits d'una mà.
I és que l'amistat esdevé fràgil i fugissera si no es cultiva. Les condicions per
assolir una amistat veritable i adulta són clares, encara que de vegades no es
tinguin en compte: l'amistat no es pot forçar, l'amistat no es pot dissimular,
l'amistat no es pot vendre com una il·lusió banal, l'amistat no serveix per comprometre, l'amistat no es pot basar en l'egoisme, l'amistat no es pot comprar ni
prostituir, tampoc ironitzar, l'amistat no es pot caçar ni deixar-se caçar, ni tampoc
manar ni deixar-se manar... Però sobretot no hi ha veritable amistat sense
amor, per això hem volgut fer coincidir aquest número amb els prolengòmens
de la diada de Sant Jordi, tan celebrada a casa nostra. Per la seva importància
i complexitat l'amistat és un valor clàssic debatut i reflexionat des dels filòsofs
de l'antiguitat i fins a l'actualitat i és que l'amistat és una actitud essencial de
l'home i sense ella no hi ha convivència.

[Els veritables amics d'una persona es compten amb els dits d'una
mà. I és que l'amistat esdevé fràgil i fugissera si no es cultiva]

L'ORIGEN DELS MOTS | ANNA OLM

En-llaços d’amistat

enemistat, mentre que amistança resta per designar
“concubinat o relacions sexuals il·lícites”.
Les definicions descriuen l'amistat com el lligam

En antics textos indoirànics (segles III-IV aC), l’arrel

afectuós entre dues persones, independent dels lligams

ama- significa “força, potència”, especialment de caire

de la sang i de l’amor sexual; el sentiment nascut d’una

sexual en l’home. Segons Coromines, a causa d'aquest

estimació i benvolença mútues que s’enforteix amb el

remot origen, en llatí vulgar amare es refereix més a

tracte; l'afecte personal pur i desinteressat compartit

l’atractiu del sexe que no pas a l’estimació entre

amb una altra persona; bona intel·ligència, entesa,

familiars o companys. Totes les llengües romàniques

bones relacions. L’Alcover-Moll recull una dotzena de

han conservat més o menys el verb amar (segle XII).

refranys sobre l’amistat i més de vuitanta variants

Amic apareix a mitjans del segle XIII com a nom i

d’arreu dels Països Catalans sobre bons i mals amics.

adjectiu, igual que amicus, -a, -um, amb tots els

Un costum en desús: fer l’amistat “besar la mà en senyal

matisos: l’amiga també pot ser l’amada o l’amant, usat

de respecte” per saludar avis, pares o religiosos. Un

pejorativament; amable "digne de ser amat", amador

concepte més nou: fals amic, "una paraula que té una

"enamorat", benamat; tots aquests derivats es

ressemblança en la forma amb una altra d'un altre idioma,

troben a l'obra de Llull. El llatí clàssic amicitia va ser

tot i que en cada llengua el significat és diferent; en

reemplaçat pel vulgar amicitas, -atis i probablement

ocasions s'usa erròniament com a equivalent”.

van existir formes com amizdade substituïdes per
amistat (segle XIV); paral·lelament evoluciona

Anna Olm és professora
annaolmm@hotmail.com

l’amistat
pas a l'aprendre a aprendre. En economia, la incertesa és desregulació, flexibilització, i liberalització
de mercats.
El dia a dia tendeix a distreure'ns, a preocuparnos i ocupar-nos amb ple de coses a fer. Mig marejats o esgotats, atabalats en l'anar fent diari, i desorientats, on queda el sentit de tot plegat, o el sentit
que cadascú doni a la vida que viu? Allò urgent i
imminent amaga l'important, per bé que un fet rellevant (el naixement d'un fill, la mort d'algú proper,
una malaltia o accident, o un esdeveniment col·lectiu impactant) ens pot treure de la rutina atabalada
i ens resitua davant d'abisme d'allò que és, o ens
sembla, seriós de debò.
Així, a l'atabalament del dia a dia s'hi afegeix la
liquidesa que patim com a individus. Els nostres
objectius són líquids, inestables i ens deixen més
sols que mai. Cadascú va fent amb petites fites a
curt termini, i potser no aglutina un projecte vital.
L'individu de la societat líquida es comporta, planifica accions, i calcula guanys i pèrdues, en condicions d'incertesa. Els itineraris de vida incerts i
inestables fan individus líquids i adaptables, a punt
del canvi davant de qualsevol indici, capaços de
deixar sense embuts compromisos i lleialtats que
destorbin l'exploració de noves oportunitats a
l'abast. La comunitat líquida es descriu com una
colla d'individus endèmicament nòmades i fragmentats, com gairebé turistes que canvien de lloc,
de feina, d'amistats, de parella,... de valors?
Les experiències i les vivències ens fan, ens
ensinistren i eduquen. Ara bé, més enllà de la descripció de com funciona la modernitat, com queda
la responsabilitat en l'esfera individual? Quin lloc
té en la modernitat líquida l'educació en valors?
Quin sentit pot tenir educar, per exemple, en l'amistat tova?
Tanmateix, la recerca de la felicitat és perenne, a
desgrat del que pugui ser o com s'entengui. I l'amistat, el vincle altruista, l'oferiment de suport, i
l'acceptació benèvola dels altres, pot ser balsàmica
en temps d'incertesa. L'amistat comporta diàleg i
empatia, que tan bé s'adiuen amb l'obtenció d'un
xic de benestar tranquil; el dia-logos és el camí de
la raó, i l'en-pathos, ens situa amb la sensibilitat/
patiment dels altres.

Lectures suggestives:
Bauman, Zygmunt. Temps líquids: vivint en una època
d'incertesa. Viena edicions. Barcelona 2007
Torralba, Francesc. L'amistat. Pagès editors, Lleida 2008.
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Fent amics
Oriol Toro

Q

uants amics tens? Molts? Caram, quina sort, perquè
jo en tinc molt poquets!
Hi ha un conte que explica la història d'una petita
guineu que decideix fer amics. Agafa un pal, el clava al terra i
comença a jugar-hi. Per allà passa un ratolí que proposa a la
guineu d'afegir un globus a la part de dalt del pal, per així ferlo més versemblant. És així com la guineu i el ratolí es posen a
jugar plegats amb aquell nou amic que han creat, però per allà
passa una serp que els proposa d'afegir cames i braços a
aquell pal tot ajuntant nous pals. Als dos animals els sembla
una molt bona idea i tots tres comencem a jugar amb aquell
nou amic. Poc a poc s'hi acosta un ós, un gos, una marieta... i
tots van dient-hi la seva. Finalment tots plegats acaben
quedant cada dia per trobar-se i jugar amb aquell nou amic
que han creat entre tots. Del què no s'adona cap d'ells és de
que no han creat un nou amic, sinó que entre tots han creat
una gran amistat. A la meva feina tinc la sort de tractar amb
nens i nenes, i quan els parles de l'amistat t'expliquen els molts
amics que tenen i el què fan amb ells. Se senten orgullosos de
la seva amistat! A cops, però, no són conscients d'on han sortit
els seus amics, ja que ells simplement els tenen. Quan som
petits tenim molts amics i tenim molt clar que aquell qui no ens
convida a la seva festa d'aniversari no és el nostre amic.
Però tot i això, de petits ja sabem de la importància de
l'amistat, perquè el pitjor que poden dir-te és un: "No t'estic
amic". Quan ens fem més grandets comencem a agrupar-nos, els
amics del bàsquet, els de l'esplai, els de l'escola, els del poble...
Tenim aquella colla d'inseparables, aquella amistat a flor de pell
que res del món la pot trencar. És una amistat que si pateix la més
mínima de les fissures explotarà arrasant tot allò que trobi al seu
pas. És l'època dels amics per sempre, però que amb el temps
veurem que s'acaba disgregant. Finalment arriba la maduresa,
comencem a destriar i comencem a acumular companys, molts
companys, però pocs, molt pocs amics. Però aquells a qui tenim
el privilegi de comptar entre els nostres amics, aquells duraran
per sempre, ara sí. Per fi tenim algú al costat que en tot moment hi
serà, tant si volem com si no. Tant si ens barallem com si ens
abracem, tant si ens dóna la raó com si ens porta la contrària.
Potser passareu mesos sense veure-us però quan us retrobeu,
semblarà que fos ahir que vareu estar xerrant.
Quants amics tens?

“A la maduresa, comencem
a acumular companys,
molts companys, però pocs,
molt pocs amics”

Contes sobre l'amistat
Títol: Un amic
Autor: Leif Kristiansson
Editorial: Ediciones Librerías Fausto
Breu resum: Teniu un amic és meravellós. Ésser amic
d'algú encara és millor. Però qui és el teu amic? Troba la
resposta en aquesta història sobre l'amistat.
Títol: Els bons amics
Autor: F. Yi-K'lun i F. Salvà
Editorial: La Galera
Breu resum: Un conill troba una gran pastanaga però
enlloc de devorar-la tot sol decideix compartir-la amb els
seus amics.
Títol: La nube de Martín
Autor: J. Sobrino i R. Luciani
Editorial: Kalandraka
Breu resum: En Martín farà un llarg viatge dalt del seu
núvol i finalment acabarà descobrint el valor de l'amistat.

Títol: El Zoo d'en Pitus
Autor: S. Sorribas
Editorial: La Galera
Breu resum: En Pitus s'ha posat
malalt i els seus amics decideixen
organitzar un zoo per tal d'ajudarlo a curar-se.
Títol: ¿Nada?
Autor: P. McDonnell
Editorial: RBA Libros
Breu resum: Què li podem regalar a una amic que ja té
de tot? Doncs potser el millor que li podem regalar és
res? O potser la nostra amistat i una abraçada?
Títol: La Clara i l'Asha
Autor: E. Rohmann
Editorial: Joventut
Breu resum: La Clara és una nena molt imaginativa, cosa
que li provoca tenir tota mena d'amics, tant reals com
imaginaris.

l’arrelament
CINEMA |JUDITH VIVES

L’amistat

L

a recentment estrenada El mundo según Barney
és una pel·lícula sobre un home comú: sobre la
vida i els records d’un home normal i corrent que
recorda la seva vida marcada, com la de tothom, per
petits grans moments: el primer amor, la mort del pare,
els èxits i els fracassos professionals, naixements, casaments, funerals... i l’amistat, sempre i per sobre de tot.
De fet, en aquesta comèdia agredolça magníficament interpretada per Paul Giamatti destaca, entre d’altres detalls, la relació del protagonista amb els seus amics de la
infància, la relació d’amistat que estableix amb la seva
dona després del divorci i com la mort d’un amic íntim
marcarà definitivament la seva existència. L’amistat és,
definitivament, un tema cinematogràfic, que ha arribat
fins i tot a donar nom al subgènere de les buddy movies

“Difícilment hi hagi una
pel·lícula millor que ET que
mostri de forma senzilla
la grandesa de l’amistat”

o pel·lícules de col·legues, aquelles en què dos personatges d’alguna manera es complementen i s’odien i estimen a parts iguals: una visió de l’amistat potser una mica simplificada, però amistat al capdavall. Cuenta conmigo, aquell clàssic dels vuitanta, o la versió no confessada que recentment n’ha fet el cinema català, Herois,
ens parla d’aquells llaços d’amistat que establim de petits
quan sentem les bases de la nostra existència. Ricas y
famosas, el retrat de dues dones triomfadores a nivell professional i amb molts problemes en l’àmbit sentimental
que troben el refugi, com no pot ser d’una altra manera,
en l’amiga, en l’altra. Acceptar les diferències, ajudar a
l’altra quan té problemes, sentir els seus problemes com a
propis, són algunes de les actituds que defineixen l’amistat. Difícilment hi hagi una pel·lícula millor que ET d’Steven Spielberg que mostri de forma més senzilla i emotiva
la grandesa de l’amistat.

Judith Vives és periodista especialitzada
en cinema / espaiisidor.blogspot.com
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l’amistat
MÚSICA |MARIA SALICRÚ-MALTAS

Amistat i música

L’

amistat ha originat composicions, enregistraments, concerts, festivals i molts més projectes
en el món de la música. W.A.Mozart va escriure
l'òpera La flauta màgica pocs mesos abans de morir el
desembre de 1791. Estava malalt i la seva situació econòmica era precària, però va preferir ajudar al seu amic
Emanuel Schikaneder i salvar així el seu teatre deixant en
segon terme la composició d'una missa de difunts per la
qual cobrava una forta suma de diners. Aquest rèquiem
li havia encarregat el comte Franz von Walsegg per commemorar un any de la mort de la seva esposa Anna. S'havia d'estrenar el 14 de febrer de 1792. El fet de prioritzar
l'òpera a la missa de difunts va provocar que Mozart deixés aquesta darrera obra inacabada.
Uns 200 anys més tard, els valencians Al Tall organitzen
a València -després de tocar a Arles i Marsella- diferents
Trobades de Música del Mediterrani. Un dels grups que
conviden és una de les formacions que han conegut a
França, els marroquins Muluk el-Hwa. Fruit de la seva amistat enregistren l'any 1985 el disc Xarq al-Andalus. Un
any més tard, Paul Simon, el compositor de la mítica cançó
The sound of Silence i membre del duet Simon and Garfunkel enregistra l'àlbum Graceland. Aquest neix de la seva amistat amb diferents músics sudafricans com el trompetista Hugh Masekela, la cantant Miriam Makeba i el cor
Ladysmith Black Mambazo. L'èxit fou espectacular i marcà
un abans i un després als enregistraments de world music
(Músiques del Món).
L'amistat és un tema recurrent en la temàtica de les cançons.
A detall d'exemple, citar que l'any 1967, en el seu excel·lent
disc Sgt. Pepper's, els Beatles enregistraren a With a little
help for my friends on expressen que amb una mica d'ajuda
dels seus amics intentaran arreglar els seus problemes.
A finals de la dècada, l'any 1969, l'argentí Roberto Cortez publica la cançó Cuando un amigo se va al disc El
compositor, el cantante. La lletra, que fins i tot després
s'adapta el flamenco, es popularitza molt a l'estat espanyol: «Algo se muere en el alma cuando un amigo se va
y va dejando una huella que no se puede borrar. No te

“Mozart va escriure ‘La flauta
màgica’ per ajudar al seu
amic Emanuel Schikaneder i
salvar així el seu teatre”
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Els Manolos van
popularitzar una
versió rumbera
d’Amics per Sempre
als Jocs Olímpics de
Barcelona.

vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía
que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós».
L'any 1986, Queen, grup de glam rock del Regne Unit,
liderat pel cantant Freddie Mercury publica al disc A Kind of
Magic amb la cançó Friends will be friends on expressen:
"Els amics seran amics. Quan et falti amor, ells et donaran
cura i t'atendran. Quan s'acaba la vida i l'esperança, estén la
teva mà dreta al teus amics. Ells hi seran".
El 1992, amb motiu del Jocs Olímpics de Barcelona es
presenta la cançó Amics per sempre amb música d'Andrew
Lloyd Webber i lletra de Don Black. La cançó interpretada
pel tenor Josep Carreras i la soprano Sara Brightman impacte juntament amb el tema Barcelona, cantat per la soprano Montserrat Caballé i el líder de Queen Freddie Mercury. Però Amics per sempre tindrà un èxit espectacular
quan Los Manolos la toquen en versió rumba catalana a
la clausura dels Jocs: "Amics per sempre. Seràs sempre el
meu amic com un amor que no pot acabar. Amics per tota
la vida, no només per un estiu".
L'any 2005, el grup de pop aragonès Amaral publica la
cançó Son mis amigos que esdevé un èxit en el seu moment.
En ella pot entreveure's que el pas del temps i la distància
no han de perquè desvirtuar el valor de l'amistat: "Son mis
amigos en la calle pasábamos las horas. Son mis amigos
por encima de todas las cosas". I el 2007 és l'any d'Umbrella (Paraigua) de Rihanna, cantant nascuda a Barbados
que inclou la cançó al disc Good Girl Gone Bad. En ella
cita: "Quan el sol brilla, brillem tots dos. Et vaig dir que
estaré allà per tu, et vaig dir que seria el teu amic. Ara està
plovent més que mai, però has de saber que em tindràs
sempre: pots estar sota el meu paraigua."
I encara un darrer exemple dels milers existents. L'any
2008, el cantautor valencià Pau Alabajos publica al seu
disc Teoria del Caos una cançó que parla d'aquella
amistat que es pot produir després d'una relació amorosa. A Síl·labes de Vidre, el jove cantautor de Torrent
expressa el següent: "Queda l'amistat, pots comptar amb
mi per al que necessites, vine a buscar-me".
Maria Salicrú-Maltas és
etnomusicòloga /
maria.salicru@cllicenciats.cat

la frase

el racó poètic
PER

ALBERT PERA

Elogi de l’amistat
De sobte, un dia, t'entra la recança
d'haver-te dedicat poc als amics,
i sents penediment per la mancança
envers allò que ens fa immensament rics.
Ni el sexe, ni la sang, ni la fortuna
tenen vincles tan nets i transparents,
pot esfondrar-se tot i fer-se runa,
l'amistat manté ferms els fonaments.

«Un amic és aquell qui
ho sap tot de tu
i a pesar d’això t’estima»

Amb sagrats mots d'antiga saviesa
l'Eclesiàstic diu: troba un tresor
el qui troba un amic i la certesa
d'una fidelitat fins a la mort.
Esponja el cor un sentiment d'afecte
que lliga els éssers en un cercle obert,

Elbert Hubbard (1856-1915), assagista
nordamericà.

hi cap tothom i no cal ser perfecte,
només cal dur al palmell el cor ofert
amb noble lleialtat, amb benvolença,
no cobejant interessos mesquins,
amb un tracte plaent, lliure d'ofensa,
compartint joia i adversos destins.
De sobte, un dia, se't remou l'entranya
i et vénen ganes de cridar ben alt:
¡que la bona amistat, la que no enganya,
és, dels béns d'aquest món, el que més val!
COMENTARI: Definició a ultrança de què és i què
representa l'amistat en el conjunt d'una vida.

Albert Pera és poeta
i col·laborador de 'Valors'

Cada dilluns, de 9 a 10 a Ràdio Estel...

Posem els valors...
A peu de carrer!
‘VALORS

A PEU DE CARRER ’, UN PROGRAMA COPRODUÏT PER

I CONDUÏT PER

EULÀLIA TORT

I

JOAN SALICRÚ

RÀDIO ESTEL

I

VALORS

No t’ho perdis: 106.6 de la FM o www.radioestel.com
...però si se t’escapa: revistavalors.podcast.es
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ENTREVISTA A ANTONI BOLINCHES, AUTOR DE ‘EL PETIT LLIBRE DE L’AMISTAT’

"Tots els que ens
envolten són
potencials amics"
Antoni Bolinches (Barcelona 1947) és Llicenciat en
Filosofia, Ciències de l'Educació i Psicologia. Especialista
en les relacions de parella i el creixement personal. És
professor del Màster en Sexologia Clínica i Salut Sexual i
del Màster en Educació Emocional, tots dos de la UB. Ha
escrit diversos llibres, entre els quals, La felicitat no té
preu, El canvi psicològic, La felicitat personal, La revolució
humanista i El petit llibre de l'amistat.

Q

MARIA COLL / FOTOS: SERGIO RUIZ
uina seria la definició actual d'amistat?
N'hi ha moltes però per mi una frase que
defineix molt bé l'amistat la diu Herbert Hubbard:
"Un amic és qui ho sap tot de tu i, malgrat això
t'estima". L'amistat és un sentiment afectiu entre
dues persones que creen uns vincles no sexuals.
És diferent al concepte actual d'amics però amb dret a més.
PER

Però poden haver amics de diferents sexe...
Sí, però l'amistat exclou la sexualitat i per això és molt difícil
que hi hagi amistat entre persones de diferent sexe. Perquè hi
hagi amistat hi ha d'haver certa antipatia entre les parts.
Què caracteritza l'amistat?
Les dues persones han de sentir un lligam afectiu. I això fa
que un tingui un cert compromís voluntari de recolzar l'altre
en els moments difícils i compartir els bons moments. Una
cita diu: "Un amic és aquella persona que en els mals moments
és al teu costat sense que els cridis i en els bons moments
només quan el cridis". Tot el contrari a l'amistat interessada.
Napoleó deia que "l'home no té amics, els té el seu èxit".

Algun tret més?
Sí. Entre els amics es donen suficients afinitats com perquè
estar junts els produeixi un gaudi compartit.
Per tant, busquem amics entre persones similars a
nosaltres...
No sempre. És cert que l'amistat s'estableix més per afinitat
però no en té prou amb aquesta. Hi ha determinades
circumstàncies que la possibiliten i determinades necessitats
que l'expliquen. Hi ha també, però, amics que són
conseqüència de situacions fortuïtes.
Per exemple?
Doncs, abans, el amics del servei militar. Allà persones molt
diferents compartien unes mateixes dificultats i es cohesionaven. En aquest cas era una amistat generada per necessitat.
També cal tenir en compte que l'amistat és un sentiment recíproc però quasi mai simètric.
Un sempre s'implica més que l'altre?
Sí, igual que en les parelles. Un sempre es considera més
amics de l'altre que l'altre a un.

“A l'amistat no li donem tanta importància emocional com a
l'amor perquè es més fàcil tenir amics que parelles. Però, de
fet, qui no tingués amics també tindria dificultats per tenir amor”
20valors

Però el desequilibri no trenca amistats?
Sí, però la persona que es considera menys amiga ha de ser
prou madura per acceptar el contingut que li dóna l'altre,
sempre i quan això no el perjudiqui i li generi exigències. I és
que d'alguna manera l'amistat també és admirativa. L'equilibri
més bo és que els amics s'admirin per les coses que tenen diferents i simpatitzin per les coses que tenen en comú.
Podríem viure sense amics?
En un món com el nostre persones que no tinguessin amics
tindrien problemes de mancances afectives. Normalment a
l'amistat no li donem tanta importància emocional com a l'amor
perquè es més fàcil tenir amics que parelles que funcionin.
Però, de fet, qui no tingués amics també tindria dificultats per
tenir amor, perquè en el fons els amics els guanyem o els perdem
amb la nostra actitud positiva. És a dir, quan jo sigui digna de
ser estimat, m'estimaran, ja sigui en clau amorosa o amical.
Com ha de ser aquesta actitud positiva? Hi ha persones
tímides...
La timidesa dificulta, però aquesta només és l'expressió
social de la inseguretat. Les relacions sempre són
interessades, encara que, paradoxalment, poden haver-hi

interessos desinteressats. Les relacions s'estableixen per
gaudir d'elles, no per patir-les. Per tant, generalment, si una
relació no ens aporta comoditat, un gaudir... la trenquem.
Les relacions d'amistat són fràgils...
Tenim més resistència en l'amor perquè el vincle és més fort
i la recompensa és més essencial, però també hi ha gent que
aguanta patiments i tractes injustos d'amics, sobretot gent
amb necessitat afectiva desproporcionada.
En el fons estem parlant de nivells de qualitat d'amistat...
però no tenim termòmetre per a l'amistat.
Jo aplicaria el mateix principi que tinc per les unions
amoroses: "La clau d'un bon matrimoni es casar-se amb l'altre
sense divorciar-se d'un mateix". La clau d'una bona amistat
és compartit amb l'altre sense deixar de ser un mateix i poder
trobar-se còmode en aquesta relació.
Està d'acord en la classificació de: saludats, coneguts i
amics?
Sí, hi tant, és una bona manera de diferenciar tres nivells
diferents de relació. Però també podríem crear una altra categoria: els veïns. L'individu desenvolupa la seva vida personal

(segueix a la pàgina del darrera)
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"Els amics s'admiren per les
coses que tenen diferents i
simpatitzen per les coses
que tenen en comú"
Hi ha un confusionisme terrible de concepte perquè s'utilitza
el concepte amistat per parlar d'un tipus de relacions que
precisament el que no busca és amistat, sinó una fase prèvia
a una possible relació amorosa.

en una xarxa complexa de relacions que s'explica en cercles
concèntrics: la parella, la família, els amics, els coneguts i els
veïns. I en aquest cosmos de desenvolupament de l'individu
jo no inclouria els saludats.
Hi ha diferències de gènere respecte l'amistat?
Per a la dona l'amistat és un substitutiu més important de
l'amor. Però, al mateix temps, accepta més bé la relació d'amistat
amb una altra dona, que entre dos homes. Sense parlar de
tendència lèsbica, entre dues amigues sempre hi ha més mostres d'afectivitat tàctil que entre dos homes. L'amistat femenina
és més afectuosa que la masculina.
Són amistats més fortes?
Els lligams que les dones estableixen amb els seus amics
són més forts, tenen més contingut sentimental.
D'una relació d'amistat es pot passar a una relació
sentimental?
És difícil, de fet, generalment és més freqüent el camí contrari.
Una parella, després de trencar, es reconverteix en amics.
Amb internet i les noves xarxes socials com ha canviat el
terme amistat?

“Els lligams que les dones
estableixen amb els seus
amics són més forts, tenen
més contingut sentimental”
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A través de les xarxes, realment es poden trobar amics o
com a molt seran coneguts?
Depèn dels conductes. Si una persona a través de la xarxa
s'inscriu a una associació d'Amics dels Bolets, doncs allà pot
trobar amics perquè tots comparteixen una afinitat. En canvi
comunament a les xarxes generalistes d'amistats per amistats
es busca eixamplar les experiències sexuals o trobar parella.
Caldria veure quina via de la xarxa s'utilitza i per què.
Per tant, per una persona que li costa fer amistats aquesta
via és recomanable? O quina proposta li faria?
Totes són útils i totes es poden complementar, no es pot
caure en la trampa d'excloure. L'error és utilitzar la xarxa com
un refugi en comptes d'una via o una sortida. La xarxa et
permet conèixer persones que si tens l'actitud adequada en
poden néixer relacions amoroses o amicals, tot dependrà de
la teva expectativa i del perfil del subjecte. Totes les persones
que ens envolten, amb les que cada dia tenim tracte, són
possibles amics. Només hem de crear les condicions per
generar aquest procés.
Hi ha molt gent que té problemes per trobar amics? Que
se sent descontextualitzat?
Molt poca gent perquè cada vegada tenim tendència a viure
en comunitats més grosses. Cosa que no sé si és positiva,
perquè de vegades tendeixen a perjudicar els mecanismes de
relació. Estem tan a prop els uns dels altres que necessitem
posar-nos barreres de distància. Per això en una ciutat els
veïns ja no se saluden i en un poble sí.

No saludo al meu veí de l'escala però xatejo amb persones
d'arreu del món. Això és perillós per l'individu? Ens ha de
fer pensar?
Paradoxalment quan canviem les relacions interpersonals
per la xarxa més que obrir el cercle de relacions el tanquem i,
a més, el desvirtuem. Passem a viure relacions virtuals i no
reals. Ja està passant amb el sexe virtual. Però l'amistat virtual,
quin sentit té?
Potser el problema és que reflexionem poc sobre temes
com l'amistat...
Estem en un món frívol en què els valors socials estan tocats, on només es valoren coses insubstancials. Que els
refe-rents socials siguin un cuiner i un entrenador de futbol
enlloc de ser un filòsof, un sociòleg, un escriptor o un poeta,
doncs, certament fa pensar.

llibre relacionat

‘Elogi de l’amistat’
L'escriptor Tahar Ben Jelloun, conegut
per ser l'autor del llibre El racisme
explicat a la meva filla, també s'ha
destacat per la redacció d'un petit
volum de poca lletra però gran densitat
titulat Elogi de l'amistat. En aquest
llibre Tahar Ben Jelloum parla de
l'amistat a través dels amics que l'han
acompanyat al llarg de la seva vida.
"L'amistat és una religió sense Déu ni judici final" ens
diu. "Una religió que no ens és estranya a l'amor.
Però un amor on l'odi i la guerra estan proscrits, on

Això es pot canviar d'alguna manera?
Hem de replantejar-nos els valors i sobretot l'escala de
valors. És a dir, cal canviar alguns valors i mirar quins hem de
prioritzar. Ara tenim un exemple claríssim, l'energia nuclear. El
criteri per mantenir-la és el seu baix cost. Per què ha de ser
més important el valor econòmic que l'ecològic?
Segons vostè, quins valors haurien d'estar d'alt de l'escala
de prioritats d'una persona?
El món canviarà quan les tres persones del singular quedin
substituïdes per la primera del plural. Hem de pensar més en
nosaltres que en el jo, el tu i l'ell. Estem en un sol món i com
a humanista defenso la condició humana. Tothom, com a
humans i només pel fet de ser-ho, mereixem respecte i
acceptació incondicional. Hem d'emfatitzar més allò que tenim
en comú que allò que ens diferència.
Anem per aquesta via...
Lamentablement, no. Mentre sigui més important la nació,
el color de la pell o la religió que el fet comú de ser persona el
món anirà per mal camí. Necessitem un canvi de paradigma
cultural. No necessitem un canvi de model econòmic, sinó
un canvi de model social. Ara es confon el que tens amb el
que vals i les amistats són interessades.

el silenci és possible". I fent un recorregut a través
de la seva memòria i citant amics intermitents,
amics de pas, amics desapareguts, amics
retrobats... l'autor cita les clau de l'amistat:
-A l'amistat no hi caben les mentides.
-L'amistat no pot existir sense reciprocitat a l'hora
d'escoltar.
-L'amistat no es pot construir sobre la por o la tirania
-El temps és el millor constructor de l'amistat, a
més de ser-ne el testimoni i la consciència.
-L'amistat sempre és possible, però no fàcil.
-En l'amistat, cal que no s'hi alci ni l'espectre de la
guerra ni de la rivalitat i tampoc de la traïció.
-Un amic és qui no menteix i parla amb tota la
sinceritat; l'amistat requereix franquesa.
-L'amistat no es diu, es viu; és presència.
I és que, si encara no havia deixat el valor de
l'amistat suficientment clar, Tahar Ben Jelloum
encara escriu: "L'amistat perfecte hauria de ser
una mena de solitud feliç, esporgada de
sentiment d'angoixa, de rebuig d'aïllament. No és
una simple història de duplicitat on la imatge d'un
mateix seria passada per un filtre, un examen que
n'augmentaria els defectes, les mancances i en
reduiria les virtuts. La mirada de l'amic hauria de
lliurar-nos la nostra pròpia imatge amb exigència".

"La clau d'una bona
amistat és compartir
amb l'altre sense deixar
de ser un mateix"

I és que aleshores "l'amistat es basaria en una
reciprocitat sense punts febles, guiada pel mateix
principi d'amor: el respecte que ens devem a nosaltres mateixos perquè els altres en el tornin".
BEN JELLOUM, Tahar. Elogi de l'amistat. Ed.
Empúries. Barcelona, 2000.
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Condicions de l’amistat digital
Leticia Soberón

A

la plaça de trobada que són les xarxes socials a Internet,
s'han anat configurant uns hàbits, unes maneres
d'interacció i de comportament que reprodueixen, més
o menys, els que es donen en les relacions presencials. Les
normes d'etiqueta s'estableixen d'acord amb modes, franges
d'edat i cultura; es comparteixen fotos, vídeos, records,
esdeveniments, idees, reflexions. Es creen grups per afinitats
i interessos comuns, es conviu i es dialoga, es compra i es
ven, es lluita i es discuteix; també s'insulta. Tot i no haver-hi
una interacció física, l'afecte i les emocions estan molt presents
en aquestes xarxes, sobretot en la simbologia de les icones
emotives, cada vegada més variades, i a través de la música,
una gran protagonista de l'emoció. Es viuen formes de
presència que poden arribar a ser més envoltants que la
suscitada per les persones físicament presents al costat de
l'internauta. Aquestes "amistats digitals" poden ser molt
atractives i molt menys exigents que les presencials.

valors

Les relacions a distància o virtuals podrien classificar-se en
dos grans grups: les que es donen entre persones que ja es
coneixen físicament però que es comuniquen o retroben a
través de les xarxes socials, i les amistats noves, gent que no
es coneix i que es posa en contacte a través d'aquestes xarxes.
En aquest últim cas, després d'un període d'interacció virtual,
sol ser forta la tendència a la trobada presencial; de fet, cada
vegada més parelles s'han "conegut" per Internet. Per això la
defensa dels menors ha de ser prioritària: hi ha persones malintencionades que els busquen i poden arribar a trobar-los.
Aquest "coneixement" virtual està subjecte, òbviament, a
tots els límits d'una relació amb la intervenció de la tecnologia.
Per això no es pot pecar d'ingenuïtat. I per a molts, els riscos
formen part de l'atractiu d'aquesta mena d'amistat. Pot ser molt
interessant endinsar-se en els móns personals d'uns altres,
tot i saber que poden tenir una part o molta part de fantasia.
L'anonimat d'Internet dóna un ampli camp a expressions que
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“És possible participar en les xarxes socials i establir
autèntiques relacions humanes, amb unes certes condicions.
Són properes a les que regeixen qualsevol amistat presencial”
no es donen tan fàcilment en la interacció presencial. No cal
sinó llegir alguns dels comentaris que les persones fan a les
notícies dels periòdics o blocs, de vegades descarnadament
sincers, i fins i tot amb agressivitat o desdeny, sota la protecció
de nicknames o sobrenoms.
Tot això, tanmateix, no ha pas de portar al temor o al rebuig
d'aquestes noves àgores. És possible participar en les xarxes
socials i establir o reforçar autèntiques relacions humanes,
només que amb unes certes condicions. Són bastant properes
a les que regeixen qualsevol autèntica amistat presencial, però
en el món digital adquireixen més rellevància. S'escriuen en
negatiu perquè s'expressa millor el que volen dir, però certament
tenen una contrapart positiva de gran abast.
1. No forçar: no podem inundar els altres amb sol·licituds
d'amistat, missatges o cadenes si no desitgen contactar-hi.
Una sol·licitud basta, i si l'altre no ho desitja, deixem-lo tranquil.
L'amistat veritable, o és lliure, o no és amistat.
2. No enganyar. La simulació d'un perfil o personalitat pot viure's
com un joc divertit, però no conduirà mai a una autèntica relació,
ni tan sols en el món virtual. En el fons de tot cor humà hi ha el
desig de ser acceptat realment com és, per la qual cosa enganyar
conduirà tard o d'hora a un carreró sense sortida.
3. No comprometre. Exposar en públic fotos, missatges o continguts que pertanyen a la intimitat d'un amic o amiga és una de les
formes més doloroses d'agressió envers algú amb qui es tenien llaços de confiança. Posar en evidència les confidències d'un altre,
degrada més qui les publica que qui les pateix. I tots dos hi perden.

“La defensa dels menors és
prioritària: hi ha persones
malintencionades que els
busquen i poden trobar-los”

4. No ser egoistes. Estar en contacte amb uns altres únicament
per veure's gratificats, és una forma d'egoisme. En l'amistat,
també en la digital, compartir és millor que només prendre:
dóna més alegria i crea vincles estables.
5. No instrumentalitzar. Les persones que estableixen relacions
amb els altres com graons per a aconseguir les seves pròpies
metes, fan que els seus coneguts se sentin utilitzats, instrumentalitzats, encara que intentin fer-ho dissimuladament. Se'ls
nota, i al final es queden sols.
6. No caçar ni deixar-se caçar. En les xarxes socials i a Internet,
també existeixen els dinamismes humans de la possessió de
l'altre. I, correlativament, hi ha persones que tendeixen a deixarse tancar en relacions de domini, denigrants i que no condueixen a la felicitat. També en les xarxes socials, conservem
sempre la pròpia dignitat i llibertat, i respectem les dels altres.
7. Donar i rebre companyia i afecte. Les xarxes socials poden
ser realment, i ho són per a molta gent, espais per al creixement
personal, la companyia i el diàleg, la informació compartida,
la trobada, la solidaritat. Si es dóna i es rep temps, companyia
i afecte, segur que això és factor de creixement i més plenitud.
Per a milions d'individus la vida transcorre entre el que és
presencial i el que és virtual (ambdós espais són reals!). El respecte de si mateixos i dels altres ha de travessar tots dos móns,
per a unificar-los i fer-los veritablement humanitzadors.

Leticia Soberón és doctora en Ciències Socials i
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Si encara vols més reflexió sobre l’amistat, recupera
el ‘Valors a peu de carrer’ sobre l’amistat a
http://revistavalors.podcast.es
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