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Quina és la mesura de la meva necessitat? 
 
Es famosa aquella anècdota d’Alexandre el Gran (Alejandro Magno) que tornant d’una 
batalla triomfal, va voler sentir-se generós i en veure un pobre home que vivia a 
d’intempèrie i que en aquell moment jeia al terra, cruspint-se al sol, Alexandre li va dir: 
“avui hem guanyat una batalla i em sento generós, diga’m què desitges i t’ho concediré 
...”, i aquell bon home s’aixecà i li digué al gran guerrer “ que t’apartis, dons em tapes 
el sol, no necessito res mes”. 
 
Us podeu imaginar la cara del home més poderós del món d’aquella època. 
 
Vaig tenir fa temps un professor d’economia força peculiar, que després de sobreviure a 
un infart, va canviar la forma en que veia el món, i ens deia que les coses més valuoses i 
importants del món són gratis, vaja, que són fàcilment al nostre abast (avui hi ha coses 
d’aquestes que ja no son gratis). 
 
Ens hem acostumat a envoltar-nos de masses artificis i de coses que supleixen en 
definitiva, mancances emocionals, però que només són un miratge, dons realment no 
poden ser substitutius de l’estima personal, de l’amistat, de la bellesa o la natura. 
 
La possessió de coses materials o /i la satisfacció dels plaers hedonistes, paradoxalment 
produeixen l’efecte contrari al desitjat, en el cas de la possessió compulsiva i 
acumulació de bens, comporta un estres important per mantenir-ho i mantenir també l’ 
status; la recerca per satisfer els plaers mai culmina, dons quan ho tens resolt, et venen 
ganes d’un altre cosa, sempre desitgem allò que no tenim, perque quan ho tenim 
desapareix  el desig de tenir-ho (ja no te sentit), creant un cercle viciós de desitjos no 
satisfets. 
 
Si el que volem es qualitat de vida i ser “feliços”, passa per trencar aquest cercle viciós, 
tenint allò que ens és imprescindible, que no ens esclavitza, amb la mentalitat clara que 
tot allò que ens és donat, també ens pot ser retirat, aquest món no és nostre, som 
llogaters o usuaris, però no propietaris, l’important no és ser propietari, sinó poder tenir 
accés a les coses importants.  
 
Hem de trencar amb les dependències envers a les possessions i envers als plaers o les 
falses necessitats. Això vol dir que ens hem de desposseir de tot? No és necessari, encara 
que aquesta és la via que han seguit homes savis, però tampoc ha de ser vàlida aquesta 
elecció per a tothom, per això que hem de preguntar al nostre cor i a la nostre ment, 
quina és la mesura exacta de les nostres necessitats i viure en conseqüència. 
 
 


