L’AMISTAT, UN REMEI PER TOTS ELS
MALS
Amb el pas del temps m’he adonat, que els rostres del meu voltant han anat
canviant. Alguns dels amics que m’acompanyaven fa uns anys, han deixat de fer-ho,
i són altres els que ho fan. Tot i això, considero que sempre he sentit la necessitat
de tenir algú al costat, ja que els éssers humans som animals de companyia.
És un fet innegable que existeix un lligam entre la felicitat i l’amistat. És per aquest
motiu, que diversos personatges de renom, com William Blake, han anat opinant al
respecte, al llarg de la història. Blake, va fer una curiosa comparació en el seu
moment, en la qual explicava que l’ocell té el niu, l’aranya té la teranyina, i l’home, té
l’amistat. Així doncs, no m’equivoco de gaire quan dic que l’amistat és el refugi que
ens resguarda de tots els mals i ens ajuda a superar-los. D’aquesta manera, podem
arribar a l’últim fi, que segons Aristòtil és la felicitat.
Sota cap circumstància sóc capaç d’imaginar una societat humana on manqués
aquest psicòleg mutu i gratuït, del qual s’ha anat parlant. Les persones requerim -en
major o menor mesura- d’un company de viatge, com a mínim. Què seria de la Dory
sense en Nemo? O d’en Peter Pan sense la Campaneta? Òbviament, un pot trobar
altres amics i viure històries completament diferents; degut a la forta presència de la
casuística en l’establiment de relacions; però per fer-ho necessita d’un afiliat, en tots
i cadascun dels casos.
Al llarg d’aquest discurs, un pot haver pensat de l’existència de gent emparellada,
sense amistats, i que és feliç, i molt, sense aquestes. Però és convenient fer una
ullada a la doctrina de l’esmentat pensador, qui deia que l’amor és una altra tipologia
d’amistat. Per tant, arribem a un punt on l’evidència cobra valor, afirmant la hipòtesi
tractada.
Una vida sense amistat, és com el menjar sense sal. És perfectament possible, i en
el cas de l’exemple, comestible, però manca de la veritable essència que defineix
una vida que ha valgut la pena viure, d’una vida insípida i trista.
Moltes gràcies!
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