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T’importa gaire el que 
diguin de tu els altres?
Un deixeble va arribar molt 
agitat a la presència de Sò-
crates i va començar a parlar 
d’aquesta manera:
- Mestre! Vull explicar-te que
un amic teu va estar parlant
de tu amb malvolença. -
Sòcrates El va interrompre
dient:
- Espera! Ja vas fer passar a
través dels Tres Filtres el que
em diràs?
- ¿Els Tres Filtres? No els
conec.
- El primer fi ltre és la VERITAT
-va replicar Sòcrates- Ja has
examinat acuradament si el
que em vols dir és veritable
en tots els seus punts?
- No ho sé. Ho vaig senti r
dir.
- Ho hauràs fet passar al-
menys pel segon fi ltre, que
és la BONDAT: el que em vols
dir és almenys bo?
- No, en realitat és una cosa
dolenta.
- Ah! - Va interrompre Sòcra-
tes. - Llavors anem a l’últi m
filtre És NECESSARI que
m’expliquis això?
- Per ser sincer, necessari
no ho és.
- Llavors - va somriure el savi
- si no és veritable, ni bo, ni
necessari, oblidem-ho...

La clàssica història dels 
tres filtres val per a qual-
sevol cosa que anem a dir, 
però també per a qualsevol 
cosa que escoltem. 

Entrem en cercles vicio-
sos d’informació tèrbola on 
la veritat pot ser escassa, i 
pati m sense necessitat per 
això.

 Podem tenir experièn-
cies doloroses o confl icti ves 
en la vida i aquest sofriment 
pot ser úti l. Però de vegades 
alimentem un malestar que 

pot treure’ns la son, i fi ns 
i tot la salut, sense valorar 
realment si ha passat tan 
sols un dels fi ltres.

Una manera d’aconse-
guir ser molt més feliç és 
alliberar-se de la necessitat 
de saber en tot moment el 
que els altres opinen sobre 
nosaltres, sobre tot perquè 
és probable que no ho hagin 
‘fi ltrat’. 

Quan algú ens fa un co-
mentari negatiu, és molt 
útil preguntar-se ‘per què 
em diu això?’, és a dir, qües-
tionar la utilitat d’aquest 
comentari per a la persona 
que ho diu. 

Potser el contingut et 
fereixi, però si ets capaç 
de comprendre la inten-
ció de l’atacant, pot ser 
que sigui més relati u. Ja ho 
saps doncs. és verídic, bo i 
necessari això que m’han 
dit? Si no ho és, llavors no 
es mereix ni un segon del 
nostre temps.

Les persones que se sen-
ten ferides amb freqüència 
solen ser més insegures 
sobre els seus pensaments 
o aspecte, de manera que
sobrevaloren l’opinió dels
altres.

Al cap i a la fi , una opinió 
no és més que això, una 
possibilitat. i si no passa els 
fi ltres pot ser que ni això. 

Hi ha una dita popular 
que diu “les opinions són 
com els melics, tots en te-
nim un i no serveix de gran 
cosa.“

Així que si has de pre-
ocupar-te d’una opinió, 
preocupa’t per la teva. 
Preocupa’t que esti gui ben 
formada i sigui autònoma i 
signifi cati va. I sobretot, que 

esti gui ben ‘fi ltrada’.
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