L’AMISTAT, PER A QUÈ?
Sóc conscient que el meu concepte d’amistat es força diferent del teu;
Petons, abraçades, plors, somriures i riures, suport, viatges, instants, mirades,
paraules… vida.
Amics de tota la vida i amics d’una nit, amics per riure i amics per plorar. En
definitiva, amics. Fins aquí, segurament, coincidirem, però ara hi incorporo una
nova paraula, família.
Estaràs pensant que són dos conceptes diferents però jo ara et pregunto: algun
moment t’has plantejat si realment no has pogut escollir qui forma part de la
teva família?
Jo sí que he escollit la meva família, jo sí que he decidit a qui vull dir mama,
papa, avi i àvia, jo sí que he decidit valorar a qui realment està al meu costat
quan tot s’enfonsa, a qui es desperta a les cinc del matí per posar-me un plat
de menjar a la taula, a qui lluita perquè jo pugui tenir un futur, a qui em mira i sé
que m’estima i sí que he decidit que ells són la meva família i per tant, amics.
En conseqüència també he decidit a qui no vull dir papa, mama, avi o àvia
perquè família no és sang, família no és genètica, família no és compromís ni
obligacions. Família és llibertat, amor i amistat.
I l’amistat és aprendre a compartir, a créixer com a persona, a enfortir-nos
davant situacions de conflicte, a estimar i deixar-se estimar, a lluitar per la
felicitat d’una altra persona i no sempre la nostra pròpia, que també, a saber
quan sí i quan no... Aprendre.
La vida és aprendre i seguir endavant, deixant enrere els amics que ja ens han
ensenyat suficient i acceptar que el seu camí es bifurca cap a un altre sentit.
Alhora deixant entrar noves amistats, noves experiències i aprenentatges
d’amics que tenen moltes coses a oferir-nos. I mantenint també amb els qui
tenim la definida, segons Aristòtil, amistat perfecte, en la que existeix un amor
sincer per l’altre per com és .
I ara que saps el meu concepte d’amistat, vols ser el meu amic?
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