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Imatge portada: Fresc del Nen presentat al temple de Jerusalem, del pintor Josep Serrasanta
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Encara que l’amor i el seu llenguatge siguin presents arreu del món
i de la història de la humanitat, potser no hi hagi altra paraula més
confusa que la paraula “amor”. Tan confusa que, segons el parer d’alguns,
esdevé realment equívoca.

Nosaltres no arribem a tant. Creiem que amb la paraula “amor” en
el llenguatge corrent, en el literari, el poètic, l’artístic, designem realitats
diferents, però que conserven quelcom en comú. Si més no, designem
una realitat dinàmica, en constant transformació. Només ens preocupa
que, essent l’amor tan essencial a la nostra fe, quan fem servir aquesta
paraula, tinguem clar què volem dir, per tal de no ser víctimes d’aquella
confusió i no trair l’Evangeli. Per això ens ha semblat que la millor
manera d’expressar allò específic de l’amor cristià és afegir-li un nou
adjectiu: “amor ressuscitat”.

Passats uns setanta anys des de la mort de Jesucrist, el bisbe Ignasi
d’Antioquia era conduït encadenat a Roma, exhibit com a trofeu del
victoriós emperador Trajà, per a ésser lliurat a la mort pública. Al llarg
del viatge escriu diferents cartes, entre elles una als cristians de Roma,
on expressa vivències íntimes del seu cor. En un moment d’aquesta carta
prega als seus germans en la fe de no posar obstacle al seu martiri,
fent-li renunciar a la fe i cedint a les pretensions de les autoritats i dels
botxins. I afegeix: “El meu amor està crucificat, i no hi ha en mi flames
de cobejances materials. Una aigua viva, això sí, que parla i em diu de
dins estant: Vine cap al Pare” (Rm 7,2).

Podia haver fet servir una altra expressió que sona contraria, però
que seria igualment exacta i vertadera, com ara, “el meu amor està
ressuscitat”. Per què seria igualment vertadera? Perquè un és l’amor que
mor i altre el que ressuscita. Mor l’amor de desig, de retenir la vida, i
ressuscita l’amor de voler donar-la.

Sant Feliu de Llobregat, Desembre 2009
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És aquest amor de voler donar la vida el veritable amor, el que va
ressuscitar amb Jesucrist, el que va canviar el món i va vivificar una
nova humanitat.

Dediquem les glosses aquí contingudes a parlar d’aquest amor,
posant-hi de manifest la seva novetat enfront a l’amor que mor. De
vegades se’n veurà la continuïtat d’un i altre, però sobre tot hi quedarà
palès el contrast. ¿O potser és tot un mateix amor, que fidel al seu
dinamisme, el que té per voluntat de Déu creador i salvador, mor i
ressuscita? Com el vi que ja hi era al raïm, i que surt un cop el raïm s’ha
deixat trepitjar... O la farina que ja hi era al blat...

Sí, veiem clar que l’amor ressuscitat és l’acompliment de totes les
nostres aspiracions d’amor que compartim amb tota la humanitat.
Aquesta no descansarà fins que el trobi i el visqui. Nosaltres, que hem
rebut l’immens regal de conèixer-lo, amb més motiu ens sentim urgits
a viure’l, a gaudir de la seva plenitud i encomanar-lo als germans.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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L’AMOR QUE RESSUSCITA (12-4-2009)
Se’ns obre la porta de la llibertat, entra la llum resplendent, brolla la
primavera de la història. És la Pasqua. En aquest temps vivim de la
certesa que “l’amor té el rostre de victòria”; i, en conseqüència, ja no
volem fer altra cosa que deixar-nos portar per “l’amor que ressuscita”.
Proclamem “l’amor que ressuscita”, en un doble sentit: per un costat,
l’amor de Déu Pare que ha ressuscitat Jesucrist; per altre, l’amor específic
que acaba ressuscitant, a diferència d’uns altres “amors” que moren.
Després de tot el que hem viscut seguint Jesús, podem avui mesurar el
que significa de debò el fet que Ell hagi estat ressuscitat per l’amor del
Pare. El Pare Déu l’havia cridat a donar la seva vida; Jesús ho va fer fins
a les darreres conseqüències, suportant en la Creu el silenci i la solitud
absoluta d’un Pare absent; però la darrera paraula i el darrer gest és
l’obra poderosa de l’amor d’aquest Pare, ressuscitant-lo d’entre els morts.
El mateix amor ens ressuscitarà als que mirem de viure i morir amb Ell.
Tanmateix les reflexions que fèiem a la Quaresma sobre el perdó i la
reconciliació havien deixat oberts alguns interrogants decisius. Quan
parlàvem de la insuficiència dels camins pragmàtics de reconciliació i
maldàvem per una font inesgotable i gratuïta de perdó, de la qual tots
bevíem, deixàvem en l’aire la qüestió de si aquest amor perdonador és
efectiu i real, si a la fi no acaba essent un fracàs i una frustració.
És el cas que, referint-nos ara a l’amor, sentim el mateix que sentíem
en referència al perdó. Crec que compartim molts aquella insatisfacció
envers la literatura que ens convida a conductes ètiques, concretament
altruistes, sense una base ferma, només apel·lant a la utilitat que té per
a nosaltres tal comportament. Hi ha un anunci oficial, a la televisió,
que vol motivar a la col·laboració altruista com a voluntari, prometent
al qui faci cas “sentir-se millor”... “Treballa una mica pels altres i et
sentiràs millor”. És la mateixa motivació ètica que trameten la majoria
dels famosos manuals d’Educació per a la Ciutadania. Una lectura recent
d’un article de Maria Leach intitulat “No es por ti, es por mi”, ha vingut
a reblar el clau. El títol resumeix el seu argument: una apologia del
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treball pels altres, basada en què, fins i tot, és bo per a la pròpia salut.
Certament, no és mala teràpia treballar pels necessitats. Però l’únic
amor que salva el món és el que portà a Jesús a la mort. Aquest és
l’amor que ressuscita.

- L’amor que ressuscita no és el servei calculat, sinó l’amor gratuït,
que no té altra motivació més que el fet de l’agraïment humil.

- L’amor que ressuscita no és l’afecte selectiu, sinó l’amor que
amara tota la persona i s’ofereix a totes les persones.

- L’amor que ressuscita no és l’entusiasme d’un moment, sinó l’amor
seré que mai no s’esgota.

Aquest amor s’anomena Esperit Sant i fou comunicat per Jesucrist
ressuscitat a l’albada de la història. D’aleshores val la pena viure.
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LLUM DE TOTA LLUM (26-4-2009)
En una col·lecció d’himnes hindús molt antiga, anomenada “Rig-Vedá”,
apareix una frase que ens encomana il·lusió. Diu: “Hi ha tantes aurores
que encara no han brillat!...”. Per altra banda, són coneguts els versos
del poeta castellà Luís Rosales, que un amic va tenir l’amabilitat d’enviar-
me com a medicina per als temps de desolació:

“De noche, cuando la sombra de todo el mundo se junta,
de noche, cuando el camino huele a romero y a juncia.
De noche, iremos de noche, sin luna, iremos sin luna,
que para encontrar la fuente sólo la sed nos alumbra”.

Tot va bé, per tal d’estimular la confiança. No sé quin motiu tindria
aquell hindú orant per afirmar que encara hi ha moltes aurores esperant
brillar; tampoc sé si la set, el desig, és suficient llum per a trobar la font
i seguir vivint. Però el que sí sé, és que realment encara hi ha infinites
aurores que brillaran, no per elles mateixes, sinó perquè reflectiran
l’única albada de l’únic sol. I que aquest únic sol dóna llum a les moltes
llunes, que il·luminen les nostres nits. I que la nostra set ens és bona
guia, només perquè realment hi ha una font: d’altra manera, tindria raó
el filòsof, que deia que no som altra cosa que “una passió inútil”.
Per als cristians la Resurrecció de Jesucrist és l’aurora de totes les aurores
i la font que apaivaga totes les sets. És l’esperança que cal a les
expectatives humanes, per a que no restin essent meres il·lusions. Si
se’ns permet el joc de paraules, la Resurrecció de Jesucrist és la Veritat
que necessiten totes les veritats humanes, per a que realment siguin
veritat.
Per això les persones que no creuen en la Resurrecció, ni en el seu
significat per a la vida, ben satisfets amb les coses que troben en aquest
món, semblen aquell ocell que viu content en la seva gàbia d’or, sense
adonar-se que, tot i la seva bellesa, el món on viu és realment una
gàbia. No sap que més enllà hi ha la llibertat. De fet, el Ressuscitat no
només ens diu que hi ha llibertat més enllà, sinó que Ell ha obert i ha
travessat la porta: per a Ell i per a tots els qui ressusciten amb Ell, no
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hi ha portes tancades que ens puguin deixar tancats en aquesta gàbia.
Ens ho diu ben bé l’evangelista, quan descriu com Jesucrist Ressuscitat
es deixava trobar pels seus deixebles (cf. Jn 20,19).

- Realment són moltes les aurores i les primaveres, que encara no
han despertat. Potser la teva o la meva, o la d’un poble, una
societat, una comunitat, una civilització, una amistat...

- Però la font de llum i d’escalfor, que les fa possibles, hi és, activa,
inesgotable, present.

- Creure en la Resurrecció de Jesucrist significa, no només que Ell
ha ressuscitat, sinó que també aquest fet ressuscita les nostres
esperances, aquelles que són segons la seva voluntat.

Quan recitem el “Credo”, per professar la fe en Jesucrist, fem servir
aquella fórmula que va cristal·litzar després de segles de pregària i
pensament en l’Església: diem que Ell és “llum de llum”, amb la qual
cosa volem expressar que és Déu nascut de Déu Pare. Així mateix, des
de la Resurrecció podem dir que “és llum de les nostres llums”, que vol
dir, “esperança de les nostres esperances”.
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NOVA FRATERNITAT (3-5-2009)
Entre totes les il·lusions que anhelem els humans, potser una de les més
intenses és la de la fraternitat. És un anhel que, molt sovint, no es
tradueix en un compromís per cercar-la, sigui perquè no es vol altra
cosa que “ser un mateix estimat pels altres”, sigui perquè es considera
un somni inútil o impossible. Però de vegades també és un anhel que
ha empès el compromís de treballar per tal de bastir-la. Ha arribat a ser
programa ideològic, revolucionari i polític. Avui forma part de promeses
d’algunes pseudorreligions.
Tanmateix, conforme hom s’endinsa en aquest compromís, tard o d’hora,
ensopega amb dificultats pràcticament insuperables. Com trencar la
barrera de l’egoisme individualista? Com mantenir ferm l’esforç més
enllà dels fracassos? On trobar allò comú que ens lligui a tots?
Per Pasqua tot ressuscita. Volem dir que ressuscita tot el que havia mort.
Així tot el que sant Pau anomenava “l’home vell”, el que viu per a sí
mateix, ressuscita en “l’home nou”, el que viu estimant. I també aquell
intent de fer germanor, que acabava en frustració, ressuscita en una
nova fraternitat.
Un dels detalls més engrescadors, que podem trobar en les narracions
evangèliques sobre les aparicions del Ressuscitat, és la paraula “germà”
o “germans” en boca de Jesucrist.

“No tingueu por. Aneu a anunciar als meus germans que vagin a
Galilea. Allà em veuran” (Mt 28,10)

“Vés a trobar els meus germans i digues-los: pujo al meu Pare ,
que és vostre Pare, al meu Déu, que és el vostre Déu” (Jn 20,17)

Molt sovint apareix la paraula “germans” en les narracions de la vida
de Jesús abans de la Pasqua. Però sempre referida, o bé al parentiu de
sang o bé per a subratllar la novetat d’una fraternitat superior. Així, els
germans en la genealogia de Jesús, els germans Pere i Andreu, Joan i
Jaume, els mateixos parents de Jesús... Un nivell de germanor que cal
superar: no saludar només als germans, els vertaders germans de Jesús
són els qui escolten i compleixen la seva paraula, qui deixa germans
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rebrà cent vegades més, no convidar només els germans o parents, fins
i tot els germans de la pròpia família poden trair... En canvi, tots els
deixebles són germans...

- El món nou que neix de la Resurrecció de Jesucrist és vertaderament
“nou”. Diu l’Apocalipsi: “Les coses d’abans han passat. I el qui seu
al tron va afirmar: Jo faig que tot sigui nou” (Ap 21,5).

- Així, en el món nou, en la nova humanitat, que neix per als qui
han mort i han ressuscitat amb Crist, hi ha una nova fraternitat.

- Un cop morts els obstacles, sorgeixen nous vincles, nous lligams,
un nou amor que fa possible una nova fraternitat.

Les paraules de Jesucrist ressuscitat “els meus germans” ens honoren
amb una glòria insospitada: no només som elevats a la seva família i
li podem dir a Ell “germà nostre”, sinó que entre nosaltres, a la nostra
història, comença a ser realitat un somni.
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - I (10-5-2009)
Sempre ens ha sorprès aquesta afirmació de la Primera Carta de sant
Joan: “Hem conegut l’amor pel fet que Jesús ha donat la seva vida per
nosaltres” (1Jn 3,16). Vol dir que abans que Jesús morís i ressuscités no
sabíem què era estimar? Els qui no coneixen o no creuen que Jesús ha
donat la vida per nosaltres, no coneixen tampoc l’amor?
Pensem que no han estat pocs els filòsofs que han pensat i reflexionat
sobre l’amor, que moltes religions prediquen i conviden a l’amor, que
força poetes l’han cantat, que milions d’enamorats l’han experimentat,
i pràcticament tots els pares i mares, els amics i els germans l’han
viscut... Els mateixos jueus, que podien llegir aquest text, sabien ben bé
que les Escriptures testificaven l’amor de Déu pel seu poble, i el deure
que els israelites tenien d’estimar Déu amb tot l’ésser i per sobre de
totes les coses. Aleshores, què vol dir sant Joan amb aquesta afirmació?
El que diu sant Joan només s’explica si tenim present que ell ha trobat
una novetat radical en l’amor que ha rebut de Jesucrist. Potser un amor
nou? O una manera nova d’estimar? O bé una perfecció de l’amor mai
assolida? Parlàvem d’una nova fraternitat com una de les realitats del
món nou, de la nova humanitat, que naixia del Ressuscitat...
Aquell escriptor francès de la cort barroca del segle XVII, expert en
“amors de tot tipus”, La Rochefoucauld, deia que “no hi ha més que un
vertader amor, però que se li han tret mil còpies diferents”. Deia igualment
que una cosa era l’amor i altra “els comerços” que anomenem “amors”.
I altre filòsof francès, Gustav Thibon, dirà que si sabem distingir entre
l’amor vertader i les còpies de l’amor, és que en el fons sí que sabem
què vol dir amor perfecte i pur. Només que, de vegades, cal ser una mica
expert per distingir entre l’obra d’art original i autèntica i les còpies o
falsificacions. Perquè els amors humans, com els missatges informàtics,
sempre van acompanyats amb un suport o altre. Aquests suports són
hàbits, instint, necessitats psicològiques, interessos, benestar, diners,
lleis, ambient social... Quan aquests suports es barregen amb l’amor,
l’humanitzen, el col·loquen a l’abast de l’ésser humà, però en certa
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manera l’embruten i l’adulteren.
- Diu sant Joan: “Estimats, el manament que us escric no és nou,
sinó antic, vosaltres el teniu des del principi. Aquest manament
és la paraula que vàreu escoltar” (1Jn 2,7).

- Tanmateix: “Però, d’altra banda, el manament és nou, i es realitza
tant en Jesucrist com en vosaltres, perquè la foscor es retira i ja
resplendeix la llum veritable” (1Jn 2,8).

- I a l’Evangeli: “Us dono un manament nou: que us estimeu els
uns als altres tal com jo us he estimat. Així doncs, estimeu-vos
els uns als altres” (Jn 13,34).

Per tant, la novetat rau en l’amor que ha realitzat Jesucrist, en el seu
amor i en la manera de viure’l. Sovint s’anomena aquest amor, com
aquell que és pura donació, simple i gratuïta oblació. En la Pasqua veiem
com han mort els suports i les còpies, per tal de ressuscitar l’amor més
pur i net.
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - II (17-5-2009)
El que experimentaren sant Joan i els seus germans de comunitat, tan
bon punt varen conèixer Jesucrist, la seva mort i la seva Resurrecció,
fou una veritable sorpresa. No s’ho esperaven. Aquest és un dels motius
pels quals la Primera Carta de sant Joan diu que “en Jesucrist hem
conegut l’amor” i que “aquest amor és veritablement nou”.
Salvant les distàncies, ho podem entendre comparant-ho amb l’experiència
de l’enamorament. En l’enamorament es dóna la confluència, ben curiosa,
de dos factors aparentment contraris. Per una banda, la recerca de
l’amor; per altra, la sorpresa, un cop trobat. En efecte, tothom tendeix
a l’enamorament d’una manera natural. Alguns no en són conscients,
perquè reprimeixen la tendència, o no volen fer-li cas. Altres l’han
sublimada en favor d’una causa superior. Altres la segueixen, i fins i tot
busquen activament la possible persona a qui estimar. Tanmateix, els
enamorats viuen l’encontre com un esdeveniment sorprenent, com allò
que els ha sobrevingut a manera d’un fenomen inesperat, del que no
s’és “responsable” i que els depassa per la seva magnitud. Penso en el
primer enamorament d’un adolescent, la seva felicitat exclamant “és
meravellós, m’estima de debò...!”.
(Diguem entre parèntesi que si manqués aquest factor “sorpresa”, és a
dir, si fos només recerca i conquesta de l’altre, i la relació acabés en
compromís de parella, aquesta, com a tal, tindria els dies comptats...)
De manera semblant sant Joan, tot el poble jueu, la humanitat sencera,
tots nosaltres, hem buscat l’amor. Ho hem fet per mil camins i de mil
maneres. En canvi, el trobament amb l’amor de Jesucrist ha estat una
sorpresa sobtada i enlluernadora; en un cert sentit, també “trasbalsadora”.
Aquest és el fons d’aquella barreja de sensacions contradictòries que
visqueren els deixebles en els encontres amb el Ressuscitat. Més endavant,
un cop rebuda la llum de l’Esperit, ho entengueren una mica més, però
no va desaparèixer la sensació d’esglai i astorament davant l’amor que
“els havia vingut a sobre”.
Aquesta sensació naixia de la desmesura de l’amor trobat. És clar que
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sabien moltes coses sobre l’amor. Però el que resultava aclaparant era
comprovar que el Déu poderós, el Déu de la glòria, ens estimés de la
manera que ho havia fet, és a dir, davallant, fins endinsar-se en la
tenebra més fosca de la nostra mort.

- L’amor que ressuscita amb Jesucrist és tan sorprenent com el
regal més valuós que mai podríem somniar.

- Però no ens atansaria el cor, relliscaria com l’aigua sobre la roca,
si en el fons no l’haguéssim desitjat i cercat.

- És que en el fons estem fets per a l’infinit, per a l’amor sense
límits. I els que som limitats mai no podrem gaudir d’ell, si no és
perquè se’ns ha regalat.

Déu faci que puguem romandre en la sorpresa de l’inici. Perquè no hi
ha pitjor malaltia per a l’amor que entrar en el costum i la rutina, com
avesar-se al que, en si mateix, és meravellós. Ho renovem cada Pasqua:
no som altra cosa que petitesa estimada per l’amor més gran, pobresa
regalada per la riquesa sense límits.
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - III (24-5-2009)
Una de les característiques de les nostres maneres d’estimar i que, a
més, ens fa patir molt, és que ho fem a estones i a trossos. És a dir, els
nostres afectes, fins i tot els més sincers, no són constants ni totals.
Diem que no són totals en el sentit que no arribem a estimar amb tot
el que som i tot el que tenim. Hem sentit dir a persones experimentades,
a manera de “savi” consell, que en l’amor sempre ens hem de reservar
quelcom per a nosaltres mateixos, com “prevenció contra el risc” de
restar sols i decebuts. Sovint això es tradueix en secrets no compartits,
o en temps, espais, objectes, reservats exclusivament per a un mateix.
No parlo, naturalment, d’allò que ens demana la nostra condició
psicològica, com ara estones de silenci, solitud, descans..., sinó d’espais
i de temps absolutament exclusius, conservats al recer de la mirada i
de la mà de l’altre, per molt estimat que sigui.
No sé si això ha de ser necessàriament així entre els humans, que han
de resignar-se a estimar dintre els seus límits. Però el que sí que sé és
que l’amor ressuscitat és ben diferent. Jesús, citant l’Antic Testament,
va assenyalar com l’únic que Déu esperava de nosaltres:

“El Senyor, el nostre Déu, és l’únic. Estima el Senyor, el teu Déu,
amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tot el pensament i amb
totes les forces” (Mc 12,29-30).

Estimar el Déu únic amb tota l’ànima. És conegut el testimoni del Rabí
Akibba, que al segle I després de Crist va trobar la fe en el Déu d’Israel
enamorant-se i casant-se amb Raquel, filla del rabí Calba Sabúa.
Aprofundint en l’estudi de la llei jueva, esdevingué rabí i lluità en la
resistència contra la dominació romana. Fou finalment condemnat a
mort i, essent torturat, no s’estava de recitar aquestes paraules,
anomenades Shema (“Déu és l’únic...”: Dt 6,4-9). Els amics li deien que
no se sentís obligat a fer-ho, però ell va respondre: “Des de sempre he
defensat que estimar l’únic Déu amb tota l’ànima vol dir estimar-lo amb
tot el que és estimat per tu, encara que et costi la vida... I ara tinc
l’ocasió de practicar-ho”.



20

L’amor ressuscitat és aquell que el Salm 102 cantava: “Ell et sacia d’amor
entranyable; et corona de felicitat com desitjaves, i tu et rejoveneixes
com un àguila” (vs. 4-5). L’amor ressuscitat “sacia i corona”, embolcalla,
omple i curulla, causant una sensació de joventut constant. I, més enllà
d’ésser un manament, es viu com una força tan poderosa que res de la
persona ressuscitada pot deixar d’estimar.
Cadascú estimarà amb tot el que és i fa, sigui el que sigui. El motiu de
tot plegat és que quan ressuscitem per la fe en Jesucrist, l’amor se’ns
fa un absolut en la vida, perquè veiem Déu, l’únic Bé. I no podem deixar
d’estimar absolutament aquell que és l’amor absolut; i a tots els altres
que, en Ell, ens mereixen absolutament el nostre amor.
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - IV (31-5-2009)
Com diem, “cadascú estimarà amb tot el que és i fa, sigui el que sigui”.
I com que també som “carn”, i la nostra carn també ressuscita (“creiem
en la resurrecció de la carn”), doncs l’amor ressuscitat haurà de ser
“encarnat”.
Què vol dir “amor encarnat”? En el nostre llenguatge fem servir les
paraules “carn” o “encarnat” amb significats una mica diferents.
En primer lloc, quan diem “crec en la resurrecció de la carn”, volem dir
que creiem i esperem que el nostre cos ressuscitarà, com el de Crist. En
aquest sentit, per l’amor ressuscitat, estimem amb el cos i en el cos. El
nostre cos, en efecte, és lloc i instrument d’amor. El cos del qui ha
ressuscitat en Jesucrist per la fe i el baptisme és un sagrament d’amor,
és presència i oferiment d’amor.
Segons aquest significat, no podem evitar recordar com estan de lluny
d’aquesta visió moltes conductes centrades en el cos humà, que veiem
cada dia: en el món de la imatge, en el dels enfrontaments (violència,
tortura...), en el de la sexualitat, en el de la medicina... Què n’és de difícil
veure l’amor ressuscitat en determinades maneres d’entendre i viure la
sexualitat! En canvi, quina transparència d’amor pot haver-hi en unes
mans que acaronen amb delicadesa i en uns braços que estrenyen
sincerament l’amic! Però també, quin sacrilegi contra l’amor hi ha en
el bes de Judes! (Lc 22, 47-48), i quin sagrament d’amor hi ha en el cap
de sant Joan reclinat sobre el pit de Jesús! (Jn 13,25). Perquè el factor
decisiu no és el gest del cos, sinó l’amor ressuscitat que posem en el
gest.
A les trobades del Ressuscitat amb els seus deixebles es nota un desig
constant de Jesús de mostrar que Ell tenia un veritable cos, que es podia
veure i tocar. Més encara, que era el mateix cos que tenia abans de la
seva mort, tot i que amb altra forma. Aleshores tots els seus gestos
corporals esdevenien així sagraments d’amor ressuscitat (com ara, els
àpats amb els deixebles).

- El nostre cos té múltiples exigències, que ens reclamen tothora
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(alimentació, comoditat, plaer). Però l’amor ressuscitat és tan fort
que transforma les exigències en vehicle de donació, d’afecte, de
servei, oferiment i lloança...

- El nostre cos, per ell mateix, no és més que allò que troben els
ulls del metge, una complexa combinació de cèl·lules i reaccions
fisicoquímiques. Però l’amor ressuscitat fa que el cos esdevingui
presència d’amor personal.

- El nostre cos segueix la llei del creixement i de la progressiva
degradació fins a la mort. Però l’amor ressuscitat canvia aquesta
trajectòria en un camí ascendent vers la plena joventut.

De moment, vivim en l’ambigüitat. Sant Pau ens deia, emprant el futur:
“Ell transformarà el nostre pobre cos i el configurarà al seu cos gloriós”
(Fl 3,21); però també en present: “No sabeu que el vostre cos és temple
de l’Esperit Sant?” (1Co 6,19). Avui doncs, “(estimant,) glorifiqueu Déu
en el vostre cos!” (1Co 6,20).
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - V (7-6-2009)
Fem servir les paraules “carn” i “encarnat” també per significar quelcom
humà, però concret, històric i, per tant, també limitat, fins i tot fràgil i
feble. Així, l’expressió de l’evangeli de sant Joan “el Verb es féu carn”
(Jn 1,14), que alguns tradueixen “la Paraula es féu home”, vol dir que
el Verb de Déu, el Fill de Déu, segona persona de la Trinitat, esdevingué
humanitat feble, limitada, concreta, històrica, talment com nosaltres.
Així doncs, l’amor ressuscitat, del qual venim parlant, i que diem que
és “amor encarnat”, segons aquest significat, és un amor que es realitza
en allò més concret, viu en les condicions històriques més quotidianes
i, així mateix, se sotmet a la feblesa, la debilitat i la limitació humanes.
Qualsevol diria que, essent la Resurrecció un veritable esclat, un triomf
absolut de l’amor, s’hauria d’esperar un gran espectacle d’efectes especials
ben impactants (com els que avui tant ens agraden) amb ocasió del seu
esdeveniment. Però el primer pas de l’amor ressuscitat en nosaltres no
va anar més enllà d’allò que succeí a la Pentecosta: foc il·luminador
sobre un grup ben reduït de gent, més aviat pobres ignorants i covards,
a l’interior d’una casa. Això sí, gent que esdevingué, dintre seu,
transformada de dalt a baix. Però res d’espectacular que mereixés un
lloc a la crònica “oficial” de successos.
De la mateixa manera que l’amor embolcallà la humil carn de Maria en
l’Anunciació, així l’amor ressuscitat amarà aquella petita Església (amb
Maria). Més silenci que paraules, començava l’eloqüència dels fets. “Fills
meus, no estimem amb frases i paraules, sinó amb fets que venen de
la veritat”, diu sant Joan (1Jn 3,18).

- Els pares porten el sou a casa, per tal de compartir-lo i fer que
la família tiri endavant. En el sobre hi va l’amor ressuscitat. Han estimat
amb l’esforç físic, el cansament psicològic, la capacitat de lluita, la
intel·ligència i la creativitat en el treball.

- L’artista crea bellesa i la comunica. En la seva obra hi ha amor
ressuscitat. Ha estimat amb la seva imaginació creadora, la seva
sensibilitat i la seva habilitat.
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- El malalt assumeix els dolors i fa ofrena de tot el que viu.
L’amor ressuscitat és en el seu patiment. Ha estimat amb la seva fortalesa
i la seva senzillesa.

- L’estudiant ha esmerçat moltes hores per tal de treure el curs.
Hi ha amor ressuscitat en l’estudi. Ha estimat amb l’esforç de voluntat,
amb la renúncia a estones de diversió, amb l’exercici de la seva
intel·ligència i la seva memòria.

- L’àvia no està per a molts raonaments, ni per a llargues i
profundes pregàries, però resa el rosari cada dia. Hi ha amor ressuscitat
en el pas dels misteris i dels avemaries. Ha estimat amb els llavis, la
ment, les mans i el cor.

- L’amic escolta l’altre, que necessita compartir el seu sofriment.
Hi ha amor ressuscitat en el seu silenci atent. Ha estimat amb la seva
capacitat d’escolta.

- L’empleat ha rebutjat una feina poc honrada i s’ha jugat el
lloc de treball dient el que és just i vertader. Hi ha amor ressuscitat en
el seu capteniment. Ha estimat amb la seva valentia i integritat.
L’amor ressuscitat sadolla la nostra carn. I la nostra carn resta així
transfigurada en glòria...; però no altra, sinó la glòria de Jesucrist.
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - VI (14-6-2009)
Un cop haver vist com l’amor ressuscitat és encarnat en els nostres
cossos i en la nostra debilitat humana, convé fer un pas endavant i
esmentar un dels àmbits més singulars, on aquest amor se serveix d’allò
humà, carnal i senzill: els sagraments i la litúrgia en general. Ens convé
recordar-ho precisament enguany.
L’amor vertader sempre és comunicatiu. Podem dir que és essencialment
“comunicació”. Si parlem de l’amor ressuscitat, direm que és “intercanvi”:
és amor que Jesucrist ens tramet i, alhora, amor que dirigim a Jesucrist
i als germans. Però aquest intercanvi d’amor entre Ell i nosaltres se
serveix en els sagraments d’elements materials, humans i carnals, com
ara paraules humanes, elements com l’aigua, el pa, el vi, l’oli, gestos
físics...
Això vol dir que per a nosaltres els sagraments són (han de ser) veritables
esdeveniments d’amor, esdeveniments d’intercanvi d’amor ressuscitat.
Ho són de debò? Heus aquí la nostra greu responsabilitat.
Potser mantenim encara imatges de cerimònies de Primeres Comunions.
Fa molts anys que rectors i catequistes s’esforcen tant com poden per
reconduir aquestes celebracions al punt on han de ser: la consciència
i la vivència sincera, en els pares i familiars, i en els infants, del que és
l’Eucaristia. Per això miren d’evitar tot allò que pugui “despistar” d’aquesta
vivència i convertir la cerimònia només en una festa de compromís.
Alhora els costa entendre que, un cop celebrada la Primera Comunió,
gairebé mai no hi ha una segona o una tercera... Com em deia una nena
de deu anys, en acabar la missa de la Visita Pastoral a una parròquia:
“Jo vinc amb la mare cada diumenge a missa. Però els meus amics, que
l’any passat prengueren la Primera Comunió, no vénen. Per què no
vénen?”. “Caldrà preguntar-los per què no vénen, potser ja s’han oblidat
de Jesús”, li vaig dir. Però ella respongué: “Aleshores, per què varen fer
la Primera Comunió, si l’endemà ja se n’havien oblidat?”. La mare, que
escoltava la conversa, va intervenir: “Perdoni, sempre em fa aquesta
pregunta i és difícil explicar-li...”. I la veritat és que no té fàcil explicació.
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Tampoc no té fàcil solució. Perquè la prohibició de fer una cosa o altra,
la norma establerta, només pot ajudar una mica. La qüestió de fons és
una altra i, encara que no és tan fàcil de solucionar, si més no ens indica
vers on hem de conduir els esforços. L’essencial és que la Primera
Comunió sigui viscuda com a esdeveniment d’amor.

- A l’Eucaristia rebem l’amor ressuscitat de Jesús i, pel nostre costat,
tornem amor a Ell i als germans.

- El pa i el vi, amb tota la litúrgia que l’acompanya, són presència
certa del seu amor ressuscitat i “encarnat”.

- Festa, regals, convit, felicitacions, no tenen altre sentit que ser
prolongació d’aquella vivència central d’amor rebut i compartit.

Si ens manca allò essencial, què resta de les altres coses? Una formalitat
social. Amb la mirada de Jesucrist, un nou gest d’amor frustrat... Amb
els nostres ulls, salvant la responsabilitat moral de cadascú, una
manipulació ,  una inconsciència dif íc i lment excusable .
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - VII (21-6-2009)
Ja és clàssica en la literatura “pietosa” la distinció entre amor humà i
amor diví. Quan parlo de “literatura pietosa”, no em refereixo només
als escrits antics, sinó també a molts dels moderns. Avui, en efecte,
trobem la mateixa distinció i, de vegades, separació, entre el que és
propi de l’amor humà i el que és propi de l’amor diví. Així es parla, com
ara en el marc de la pedagogia cristiana, de “virtuts humanes” i després
de “virtuts sobrenaturals”, del món psíquic afectiu i del món de l’amor
espiritual... Freqüentment sentim allò de “hem de començar per l’humà
per poder parlar d’allò diví”. Sovint s’entén que l’amor humà és aquell
que té l’origen i l’objecte estimat en el sentiment humà i que l’amor
diví és causat per Déu i mira d’estimar Déu mateix.
Caldria parlar-ne molt. Però aquestes simplificacions són força perilloses,
si no realment falses. L’amor ressuscitat és humà i diví.
L’escriptor Gérard Bessière descriu una conversa de la qual havia estat
testimoni. Una nena deia a qui li feia de mare: “M’estimes tant com
una muntanya?”. “Més”, li respongué amb la mirada atenta. “Tant com
aquella muntanya alta que es veu allà lluny?”. “Més”. Al cap d’uns dies,
la petita tornà de l’escola amb nous coneixements de geografia i prosseguí
la seva escalada: “M’estimes com l’Himàlaia?”. “Més”. “Com l’Everest?”.
“Més que l’Everest”. “Més que el sostre del món?”. “Més encara”... Una
llarga estona de reflexió i la petita s’aventurà: “M’estimes tant com a
Déu?”. “Un xic per sota”, li respongué. I afegeix l’autor: “Per sota? No
serà més aviat per dintre? Convé deixar-ho. La petita tot d’una s’ha
adonat que estimar és sempre estimar més...”.
L’observació de l’autor és totalment pertinent i encertada. Encara pensem
en l’amor com si fos una cosa, i, concretament, en l’amor diví com una
cosa que es col·loca junt a altres amors, igualment “coses”, per tal de
poder comparar-les entre elles. Ja és difícil comparar afectes espontanis
qualitativament diferents: estimem més els pares que l’espòs o l’esposa?
Un és l’amor filial i altre l’esponsal. Si entren en conflicte, quelcom no
funciona. Més encara si gosem comparar l’amor a Déu en competència
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amb qualsevol altre amor anomenat “humà”. Perquè l’amor autèntic no
ens ve a sobre com un afegit, sinó com una força que ens embolcalla i
ens transforma. Així, l’amor ressuscitat, que és compliment d’allò que
pregava el salmista: “El Senyor et sacia d’amor entranyable” (Sal 103,4).

- Quant més perfecte és l’amor, més ens envaeix, des de dintre, tot
el que som. És una atmosfera en la qual sentim, mirem, pensem,
desitgem, vivim.

- En ell, dintre seu, tot el que som i tenim resta transformat i
polaritzat al seu servei. Tots els nostres “amors” són aleshores “en
ell”, dintre seu.

- Així tot és humà i tot és diví: res d’humà deixa d’estimar a la
manera divina, res de diví es viu fora d’allò humà.

No ens expliquem com algú pot pensar que cal oblidar els dogmes i
dedicar-se a la vida. Com si tot el que anem dient no fos conseqüència
directa del primer dels dogmes que els teòlegs anomenen “la Unió
Hipostàtica”: la commoció de Jesús davant una mare que havia perdut
un fill, o les llàgrimes davant Jerusalem o davant la mort d’un amic,
eren talment commoció i llàgrimes divines. Aquest és el nostre Déu
(home).
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - VIII (28-6-2009)
Estimem selectivament. Sembla que no podem evitar-ho. Si més no, ens
resulta ben difícil estimar a qui no és el nostre amic, o a qui no ens “cau
bé”. Així, la nostra convivència, els grups i les relacions socials, dibuixen
com una mena de complexa xarxa de “fòbies i fílies”, de subgrups en
tensió, que afecten d’una manera determinant la vida social. Molt sovint
posen en perill l’eficàcia i l’efectivitat del grup. Els estudiosos de la
psicologia social ja ho donen per suposat com un fet natural, del qual
hem de partir.
Estem d’acord que és talment un fet, que es dóna per tot arreu. Però
ens costa resignar-nos a que les coses hagin de ser irremeiablement
així. Sobretot els qui estem avesats a escoltar la Paraula de Déu. El
neguit és més intens quan constatem que aquest fet “irremeiable” també
hi és dintre l’Església, de vegades causant veritables estralls. Encara
acceptaríem, de mal cor, que entre nosaltres hi hagi “fílies”, val a dir,
preferències i afinitats. Però el problema més punyent és que, gairebé
sempre, la fília envers uns ve acompanyada de la fòbia envers els altres.
Potser això sigui degut a aquella necessitat, que tenen els dèbils, de
refermar-se a si mateixos negant, rebutjant o vencent els altres. El grup
de partidaris esdevé un refugi davant les amenaces del grup antagonista
i, quant més tancat (i agressiu) sigui el propi grup, més sensació de
protecció fornirà... La qüestió s’agreuja quan aquest tancament ve
reforçat per una ideologia o una política amb pretensió messiànica.
El sofriment que sent qui està avesat a escoltar la Paraula de Déu té
plena justificació. Perquè la Paraula, com la litúrgia, ens endinsa en
l’amor ressuscitat, el qual, entre altres efectes, trenca els murs de
particularismes de tota mena. L’amor ressuscitat és l’Esperit que va
davallar sobre els apòstols el dia de la Pentecosta. I, com sabem, el més
característic i sorprenent d’aquest esdeveniment va ser el fet de la
comunicació entre si de persones de totes “les nacions”: “Tots varen
quedar desconcertats, perquè cadascú sentia parlar els apòstols en la
seva pròpia llengua” (Ac 2,6). El text fa una llista de les nacions de tot
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el món conegut. Però ésser d’una nació o altra, d’una cultura o altra,
d’un temperament o altre, d’una ideologia o altra, d’un grup polític o
altre..., no és ja cap obstacle: “Tots els sentim proclamar en les nostres
pròpies llengües les grandeses de Déu” (Ac 2,11).

- L’origen del tancament i de l’enfrontament dels grups és una
malaltia del cor, que s’anomena por, inseguretat, orgull, idolatria
d’allò propi, egoisme, prepotència...

- Sovint aquestes malalties es disfressen de bones paraules i de
virtuts només aparents: “ens hem de recolzar mútuament, hem
de defensar el que és nostre, hem de ser sincers i lluitar pel que
creiem que s’ha de fer...”

- L’origen de l’obertura universal no pot ser altre que la transformació
del cor, pel do de l’Esperit.

Els murs, com les portes tancades, hi són. El que fa l’amor ressuscitat
és travessar-los, per alts i gruixuts que siguin, com feia el Ressuscitat.
És aquell, de qui cantem: “Ningú més potent que l’amor”...
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - IX (5-7-2009)
Fem l’apologia de la universalitat de l’amor ressuscitat; és de debò una
de les seves característiques més remarcables. Però, en el fons, què vol
dir “estimar tothom”?
Si se’m permet, tot i que aquestes ratlles són llegides majoritàriament
per laics, voldria reflectir aquí una experiència que és pròpia sobretot
de les persones consagrades, religiosos i religioses, inclosos també els
preveres diocesans. Els consagrats són, en efecte, el signe més eloqüent
de l’amor ressuscitat.
Ens passa sovint que, per raó del ministeri o de la missió que se’ns
encomana, hem de canviar de lloc, d’ambient, fins i tot de cultura; de
vegades ens toca anar lluny del lloc de naixement o de l’espai “més
natural”. Aleshores, les persones amb les quals hem arribat a estrènyer
lligams d’amistat profunda, en veure que ens allunyem, ens retreuen
que potser no els estimem prou, o que preferim uns altres “de més
categoria” o, fins i tot, que “els qui estem compromesos pel celibat o
pel vot de castedat, tot dient que estimem a tots, en el fons, no estimem
ningú”.
Aquestes reaccions no es poden menysprear i mereixen un acurat
comentari. Però, de moment, només farem que recordar un testimoni
del germà René Voillaume. En temps de conformació de les comunitats
dels Germans del P. Foucauld, va escriure un seguit de cartes, responent
a situacions particulars, que la mateixa vida de les comunitats plantejava.
El 14 de gener de 1965 en va escriure una des de Can-Tho, al Vietnam,
sota el títol “Nòmades i emigrants espirituals”. La qüestió concreta que
la motivava era precisament si una comunitat, que havia assolit un grau
important d’inserció en un petit grup de famílies, devia ampliar el cercle
d’amistat o cercar altres ambients i persones igualment necessitades
de la seva presència. Així els escrivia:
“Hi ha un risc, a la llarga, d’acontentar-se amb un petit cercle d’amics
o veïns (instal·lar-se en el seu petit racó)... Però hi ha sempre tres
dimensions de la caritat i no convé que sota pretext de profunditat,
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arribem a oblidar-nos de la seva llargària i la seva amplària”.
I, per tal de reforçar el seu argument, esmentava la nostra condició de
“vagabunds i caminants, com Jesús, que no tenia on reposar el cap:
nosaltres hem de ser, en el cor i en l’ànima, per l’amor del Senyor,
nòmades en perpètua recerca...”.

- El nostre racó d’amics pot ser un bon refugi i un confortable
descans, com un dels regals més preuats de l’amistat.
- Però quan els amics són només això, i es retenen com quelcom
ja posseït, aleshores el petit cercle esdevé un parany i un obstacle
per a l’amor.
- L’amor ressuscitat, en canvi, ens fa constants pelegrins de
l’estimat: el rostre del Senyor i del rostre dels germans, de tots,
sigui qui sigui.

En efecte, l’amor ressuscitat no s’avé massa amb el llenguatge possessiu
que tan sovint fem servir, sobretot quan volem expressar que les coses
ens van bé: “tinc amics, tinc espòs o marit, tinc família, tinc grup o
comunitat...”. Més aviat diria: “he rebut el regal dels amics, de l’espòs,
de l’esposa... Però sóc un pelegrí de l’amor, fins que en el meu cor tothom
tingui el seu lloc... Encara tinc set de Déu i el cerco”.
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - X (12-7-2009)
Fèiem esment dels consagrats, religiosos, religioses i preveres, com
aquells que portaven endavant el testimoni més eloqüent entre nosaltres
de l’amor ressuscitat. La qual cosa no vol dir que siguin només ells qui
estimen amb aquest amor, sinó que la seva forma de viure, a partir dels
seus vots i compromisos, és la que més clarament el manifesta. Si parlem
aquí d’ells, és perquè la manera d’estimar que els caracteritza, en realitat
és l’amor al qual tots estem cridats. A l’Església, la diferència entre un
consagrat i un altre que no ho és, consisteix només en viure i manifestar
ja aquí, en el nostre temps, allò que tothom al capdavall ha de viure:
ells ho fan ja directament, els altres per vies, camins i mediacions. Però
tots hem d’acabar en el mateix amor.
Esmentàvem els consagrats a propòsit de la universalitat de l’amor
ressuscitat, que comprometia (a tots nosaltres, però a ells particularment)
a esdevenir un pelegrí del rostre de Déu i de tots els germans. Aquest
és un pelegrinatge, de vegades físic (anar d’un lloc a altre), però, sobretot,
ho és del cor. Aquest pelegrinatge és el més necessari. Podria donar-se
de fet el pelegrinatge físic i no haver-hi camí o sortida interior, amb la
qual cosa no estimaríem amb amor ressuscitat. Però sí que estimaríem
amb aquest amor, si pelegrinéssim amb el cor, encara que restéssim en
el mateix lloc. Així estimen les monges i monjos contemplatius, que fan
vot d’estabilitat en un determinat monestir.
La peregrinació de l’amor ressuscitat, que vivim al cor, demana la
disposició a sortir constantment d’un mateix, mirant de no instal·lar-
se mai, no aburgesar-se en la comoditat, ni recolzar-se en dèbils o falses
seguretats. En definitiva, tot el que demana l’amor ressuscitat és el que
signifiquen i expressen els vots, propis de la vida consagrada: pobresa,
castedat i obediència. De manera semblant, amb accents diferents, la
pobresa, l’obediència i el celibat apostòlics per als sacerdots. Aquells no
tenen altre sentit que ésser amor ressuscitat concret i actual. Aquests
no tenen altre sentit que servir a l’amor o caritat pastoral. Per això, res
més ridícul i antihumà que mantenir els vots i els compromisos de la
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vida consagrada sense amor, o estimant amb un amor que no és
pròpiament el ressuscitat. Seria com posar-li un marc meravellós a un
llenç buit, sense res. Pel contrari,

- L’amor ressuscitat no pot néixer si no és des de la pobresa d’esperit,
que, en no demanar res, és purament acollida agraïda i donació
generosa.

- L’amor ressuscitat no es pot viure si no és superant (sublimant)
les exigències de les nostres inclinacions i els nostres afectes
humans.

- L’amor ressuscitat no pot realitzar-se en la vida personal, si no
és amb una disponibilitat tal que permeti anteposar el projecte
de Déu sobre un mateix al projecte que obeeix només a les pròpies
necessitats o interessos.

Això és el que significa “fer el pelegrinatge de l’amor”, sortida i èxode
continu. Estimar a tots, totalment, sempre? Com seria possible si el cor
roman massa ple d’un mateix i de les exigències particulars? Cal un cor
nou, un home nou, que neix de la Resurrecció un cop travessada la creu.
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - XI (19-7-2009)
Rellegint la darrera entrega d’aquestes glosses, no podem deixar de
pensar que el que diem sobre l’amor ressuscitat està força lluny del que
habitualment trobem cada dia als nostres carrers. L’amor ressuscitat,
que anem dibuixant mica en mica, ens apareix cada vegada més semblant
a un lliri enmig d’un desert.
Algú pot pensar que aquest amor només és propi d’una minoria, i que
per això hem fet servir la figura dels consagrats a l’Església per a explicar-
ho. Però pensar així seria un fals consol. Com ja hem dit, tots estem
cridats a viure el mateix amor, d’una manera o altra. El consagrat no
és més que un cristià, que ha decidit portar la vida, que més explícitament
i més radicalment encarna l’amor ressuscitat aquí, a la nostra història.
Però, és realment així? Tothom pot viure el que hem dit de l’amor
ressuscitat, encara que no sigui consagrat? Estem convençuts que sí:
no només que pot , sinó que ha de viure, a la seva manera, les mateixes
exigències. De fet, les vocacions neixen normalment d’ambients on s’ha
viscut ja l’amor ressuscitat d’una manera “natural”. Només el jove que
ha respirat el goig d’aquest amor, en els seus trets essencials, al si de
la família, del grup o de la comunitat, pot pensar que “potser val la pena
lliurar tota l’existència a viure’l radicalment”. El més important per al
desvetllament d’una vocació és haver experimentat des de petit aquell
amor, val a dir, que el jove hagi estat estimat així, ell mateix, i haver
vist que altres, com ara els pares, s’estimaven de la mateixa manera.
Tot i semblar una mica estrany, el que assenyalàvem com a propi de
l’amor ressuscitat referint-nos als vots dels consagrats (la pobresa, la
castedat i l’obediència com a exigències, concrecions o rostres de l’amor)
també s’ha d’aplicar als afectes propis de la família. Més enllà de les
formes externes, hi ha continuïtat entre l’amor viscut a la família i
l’amor dels consagrats:

- Una parella que vulgui viure l’amor ressuscitat com a matrimoni
o com a pares, haurà d’engegar un camí de pobresa. De pobresa,
no només de cadascú, sinó també com a tal parella. Un ric (posseït
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d’un mateix) és incapaç de rebre l’altre com un do, i la riquesa
impedeix copsar la lluentor de l’amor essencial.

- El control i la sublimació dels impulsos més intensos és condició
indispensable per a viure l’amor a la família. Així, de l’impuls
sexual, que permet la castedat, o de l’impuls a l’agressivitat, que
permet la virtut de la solidaritat. Perquè els impulsos no estimen,
per ells mateixos són pura exigència, mentre que l’amor ressuscitat
és donació en llibertat.

- L’amor al si del matrimoni o de la família demana superar
constantment la pròpia conveniència, el propi caprici, en favor
de la vida dels altres. La família és escola d’obediència a Déu, en
tant que Déu sempre ens demana que estimem servint en allò
més concret: la necessitat real de l’altre estimat.. .

Quan constatem què n’és de lluny la forma de viure la societat d’avui
respecte de les exigències de l’amor ressuscitat, aleshores res ens pot
estranyar la mancança de vocacions religioses o sacerdotals. La crisi
vocacional és talment crisi d’amor.
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - XII (26-7-2009)
Podem fer un pas endavant en el camí que seguim, descobrint els misteris
de l’amor ressuscitat.
Del que hem dit fins ara, hom pot deduir que aquest amor no ens surt
espontàniament. El que sovint anomenem “amor” no és talment “amor
ressuscitat”.
El psicoanalista i filòsof marxista Erich Fromm, que no fa gaires anys
gaudia de tant d’èxit entre els qui aleshores érem joves, en el seu famós
llibre El arte de amar, insistia que “l’amor madur” és un veritable treball.
Volia dir que calia acció, transformació, esforç, per arribar a estimar.
Això ja xocava llavors amb la mentalitat comuna, que conjugava el verb
“estimar” amb massa lleugeresa: “ens estimem”, “fer l’amor”, “som
amics”... Aleshores (com ara també) ningú pensava que, si aquestes
expressions volen ser vertaderes, havien de tenir darrere no poques hores
de treball. No sé si algú va arribar a l’amor més madur estudiant les
seves lliçons.
Però més encertat estava sant Ignasi de Loiola, quatre segles abans,
bastint l’estructura dels seus Exercicis Espirituals: la darrera etapa del
camí dels exercicis, anomenada “Setmana Quarta”, té per títol “Meditació
per assolir amor”. Un bon especialista en els exercicis ignasians, Jean
Laplace, explica que aquest darrer exercici ha de ser necessàriament
l’últim, perquè només es pot arribar a estimar després d’haver caminat
i travessat tots els passos essencials de la vida, des del Principi i Fonament,
fins a la Tercera Setmana o etapa, que és la contemplació del Misteri
Pasqual... Com que els Exercicis Espirituals són un compendi de tota la
vida cristiana, podem dir que només al final de la vida podem esdevenir
capaços d’amor.
Hem de recordar aquí quelcom que lògicament Erich Fromm no deia:
que l’amor ressuscitat és essencialment un regal que ens fa l’Esperit.
Per això sant Ignasi no escrivia “Meditació per estimar”, sinó “per assolir
amor”, com volent dir “meditació per esdevenir una criatura capaç de
rebre l’amor”. Sabia bé que esdevenir una criatura que efectivament
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estima, només pot ser-ne una conseqüència.
- L’amor ressuscitat no és una lliçó o una tècnica que s’estudia i
s’aprèn. En tot cas és una lliçó que s’aprèn a la l’escola de la vida,
en l’àmbit de l’experiència profunda.

- Aquest aprenentatge és essencialment transformació del cor. La
qual cosa vol dir que estimar no és “tenir” coneixements sobre
l’amor, sinó “ésser” personalment amant.

- Però ni tant sols al final de la vida hom pot dir que estima de
debò. Com a màxim dirà “tinc les mans, els braços i el cor oberts,
confiant, esperant el que Déu vulgui donar-me”.

Si tot això és veritat, caldrà respondre moltes i importants preguntes
que ens plantegem cada dia: què vol dir “una comunitat de germans
que s’estimen”? Què pensar de les relacions sexuals entre els joves? En
què consisteix la maduresa per contraure matrimoni? Com educar
l’afectivitat?... Un cop més, l’amor ressuscitat no és exclusiu dels místics...
O potser totes aquestes realitats tinguin, o han de tenir, quelcom de
místiques...
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - XIII (2-8-2009)
Si l’amor ressuscitat no ens surt espontàniament, haurà de ser fruit d’un
do i d’un aprenentatge.
Això mateix és el que segurament pensava Jesús quan mirava de fer
entendre als deixebles què vol dir “estimar” (Mt 5,43-48). Com a bon
pedagog, accentuava el contrast i posava exemples de gestos quotidians:
reacció davant l’enemic que ens critica o persegueix, els amics que sí
que corresponen, la salutació entre els familiars...; són tots casos en els
quals actuem segons els nostres afectes més naturals. Aleshores afegia:
“Però jo us dic...”. I amb aquesta expressió volia donar a entendre que
ens cridava a anar més enllà. Aquest “més enllà” tenia un límit sense
límit: “la perfecció de Déu Pare, que fa sortir el sol sobre bons i dolents,
i fa ploure sobre justos i injustos”, és a dir, anar fins a assolir la perfecció
de l’amor.
Aquesta superació del que ens surt espontàniament té conseqüències
ben importants per a la vida. Posem per cas la qüestió que preocupa
tants de pares i que trauria el son a molts més, si la lucidesa i la
responsabilitat fos una virtut més comuna: la vida sexual dels adolescents
i dels joves. Segons les estadístiques, junt a la pujada de la freqüència
de relacions sexuals completes, sabem que la mitjana d’edat en la qual
es tenen les primeres experiències d’aquest tipus ha davallat
considerablement: potser entre els 14 i 16 anys. Imaginem que assistim
a una conversa entre una mare i el seu fill sobre el particular. La mare
pot dir: “Això que dius de fer l’amor amb una amiga no està gens bé”.
Però el fill respondria: “Per què no està bé? No fem cap mal: si ella vol
i jo vull?”. “No està bé –dirà la mare– perquè després la deixes o et deixa,
i què?”. “No passa res, tenim ganes de fer-ho i tant a ella com a mi no
ens faria res que això passés”, pot respondre el fill amb tota naturalitat.
Aleshores la mare s’adonaria que el sexe, per al seu fill, no és altra cosa
que passar-ho bé una estona, sempre que els dos hi estiguin d’acord:
ho ha pogut llegir, a més, en un fulletó de la Generalitat per a l’educació
de l’afectivitat dels adolescents, i potser així ho ha explicat el professor
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a classe d’Educació per a la Ciutadania. “No crec –diria  al seu fill,
convençuda del seu argument– que hagueu de practicar el sexe sense
estimar-vos”. Però el fill encara pot respondre: “Sí que ens estimem, ens
agradem l’un a l’altre, potser estem enamorats”. La mare pensaria,
segurament sense gosar dir-ho, per por d’ofendre el seu fill i esverar-
lo massa: “Segons les teves paraules, què lluny estàs de saber i poder
estimar de debò!”.
Així doncs, tres tasques, totes elles indispensables i difícils alhora:

- Humanitzar els nostres impulsos i afectes, com ara la sexualitat,
vivint-los des de l’amor.

- Saber què significa vertaderament estimar i voler ajustar la vida
a les seves exigències.

- Decidir i actuar efectivament, sense impaciències, però amb gestos
concrets, aquesta forma d’estimar.

Aquella conversa de mare i fill és versemblant. Però seria desitjable que
evitéssim expressions com “no està bé” o “això no es fa”, com donant
a entendre que “no està ben vist”: podria ser que la majoria ho fes i ho
veiés bé... En canvi, amb majoria o sense, el que no podem és renunciar
a l’amor ressuscitat com a font absoluta de veritat i de sentit de tots
els nostres afectes. No exigim la seva perfecció, però sí, al menys, voler
fer camí.
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - XIV (9-8-2009)
Podem entendre com l’amor ressuscitat i l’educació estan ben a prop
l’un de l’altra. No crec que sigui exagerat dir que “l’educació no és altra
cosa que la iniciació a l’amor”.
Pròpiament “educació” no és el mateix que “instrucció”. Aquesta diferència
entre educació i instrucció, tot i aparèixer en els escrits oficials i ser
evident per a qualsevol professional, a la pràctica no veiem que es tingui
present. L’educació és molt més difícil, i compromet més profundament,
que la mera instrucció. Aquesta mira de donar coneixements, aquella
mira de fer canviar les persones en funció de l’ideal humà que es desitgi
assolir. A les nostres escoles s’educa o tan sols s’instrueix?
Segurament molts diran que més aviat s’instrueix; que sobretot es
transmeten coneixements i prou. Entre altres motius, pensaran, perquè
poques escoles han explicat quin ideal humà segueixen... Però hem de
tenir present que, principalment en qüestions vitals que impliquen
problemes ètics, com ara la qüestió que hem tractat de “la necessària
educació sexual”, no hi ha possible instrucció que sigui indiferent des
del punt de vista educatiu. Així, en aquests casos, sempre s’educa de
fet, es reconegui o no. Altra qüestió és si s’educa en l’amor, tal com ho
entenem nosaltres.
Al nostre parer, la primera relació que hi ha entre l’amor ressuscitat i
l’educació fa referència precisament a l’educador. L’educació no és
només una professió, sinó talment un acte (un treball) d’amor. Volem
dir que ha de néixer de l’amor i s’ha de fer estimant. Això no té res a
veure amb la qüestió de si l’educació ha de ser permissiva o no. L’amor
ressuscitat col·loca l’estimat, el seu bé, per damunt de tot, i això demana
posar-li davant sempre la veritat. I la veritat objectiva, per ella mateixa,
és exigent; la felicitat que se’n deriva de practicar-la té no poques
exigències. L’únic que haurem d’assegurar és que l’educand sàpiga en
tot moment que tota exigència presentada per l’educador neix de l’amor
sincer. Com aconseguir-ho? L’amor sincer de l’educador es manifesta
en allò que comunica, però sobretot en la manera com ho fa. Jesús va
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dir: “Aquell qui compleixi i ensenyi a complir un dels manaments més
petits de la Llei (de l’amor) serà tingut per gran en el Regne del cel” (Mt
5,19). Però també: “Els mestres de la Llei i els fariseus s’han assegut a
la càtedra de Moisès. Feu i observeu tot el que us diguin, però no actueu
com ells, perquè diuen i no fan” (Mt 23,3).

- No entenem la tasca educativa (de pares o educadors) sinó com
un servei alimentat i sostingut per l’amor ressuscitat.

- Tota l’exigència i tot el goig que acompanyen a l’amor ressuscitat
troben en la tasca educativa un dels seus llocs més adients.

- L’educador que estima amb amor ressuscitat es lliura a si mateix
en l’educació, amb la confiança i la gratuïtat del qui només vol
el bé de l’altre estimat.

Ensenyar i complir allò ensenyat fa mestres–testimonis. La veritable
educació fa estimar estimant.
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - XV (16-8-2009)
La relació que hi ha entre l’amor ressuscitat i l’educació no només fa
referència a l’educador, sinó també a l’educand i a la finalitat de la tasca
educativa. Aquesta no té altre sentit que fer del nen o del jove un
subjecte d’amor, una persona capaç d’amor, capaç de rebre’l i de donar-
lo.
Hem pogut llegir a la premsa unes declaracions d’un jove jutge,
especialitzat en casos de l’anomenada “violència de gènere”. Deia que
només amb la llei i les eines que té un jutge no es podrà solucionar el
problema, sinó que aquesta solució passa necessàriament per l’educació.
Té tota la raó. Però ens agradaria fer algunes importants precisions.
L’anomenada “violència de gènere” no té el seu origen principal en una
ideologia. Qui pretén combatre-la només fent lleis o corregint idees o
mentalitats fracassarà: tan sols difonent “una ideologia contrària” no
obtindrem més que una lluita d’idees. El problema fonamental és
precisament la “violència”. Creiem que aquest és l’origen i la causa
principal, encara que es manifesti en el terreny de la relació sexual o
afectiva i en l’agressivitat envers l’altre.
Hem parlat de la vida sexual i l’amor ressuscitat. Donàvem a entendre
que el problema no hi era en el sexe, sinó en la persona que havia d’ésser
capaç d’estimar en la seva vida sexual. Ara diem el mateix. El problema
no rau en la combativitat, que ben entesa pot ser una força positiva per
a la vida, sinó en la persona que ha de saber integrar aquesta força,
derivant-la en solidaritat, mitjançant l’amor.
Aquest “ser capaç” de la persona és talment l’objectiu de la tasca
educativa. Ens agradaria disposar d’un bon estudi sociològic que posés
de manifest la relació que hi ha (segons la nostra hipòtesi) entre la
promiscuïtat o la disbauxa sexual amb la violència. Potser no seria massa
correcte políticament parlant, però creiem que qui promou una vida
sexual sense més límit que la voluntat de l’altre, difícilment podrà evitar
que hom vulgui obtenir o exigeixi el que vol d’un altre més dèbil, si
s’escau, fent servir la violència. Tant el sexe sense amor, com la violència,



44

neixen de la persona que s’entén a ella mateixa com a centre i font de
necessitats: la vida, els altres, les coses l’han de satisfer, hi són talment
al seu servei. Jesús deia: “Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer
de tots i el servidor de tots” (Mc 9,35).

- L’afecte passional centrat en la necessitat peremptòria que un
té de l’altre i que exigeix absolutament i urgentment satisfacció,
és a un pas de la violència.

- Se situa en el punt radicalment contrari a l’amor ressuscitat.
- Més valdria posar tota la passió en servir les necessitats reals de
l’altre: aleshores estimaria de debò.

Si un dia Déu ens concedeix veure eradicada la violència, serà perquè
haurà arribat la resurrecció del món en l’amor.
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - XVI (23-8-2009)
En aquest moment del nostre itinerari de descoberta de l’amor ressuscitat,
convé tractar de la meravellosa relació que hi ha entre aquest amor i
la felicitat.
No és fàcil fer-ho perquè, tant bon punt ho intentem, hi trobem no pocs
esculls. Assenyalem-ne alguns.
El primer és arribar a entendre’ns sobre el que volem dir amb aquesta
expressió (cada vegada és més difícil comunicar-nos, sense explicar el
que volem dir amb determinades paraules). Hem vingut explicant el que
entenem per “amor” i “amor ressuscitat”: hi hem emprat no poques
pàgines, i encara ens en caldrien moltes més. Però ara tenim una altra
paraula que necessitaria també força explicacions. Què vol dir “felicitat”?
Parlant un dia amb un grup de joves, que estaven per rebre el sagrament
de la confirmació, es va plantejar la qüestió del gran nombre de companys
que no creuen o que, tot i creure, no volen cap compromís amb el grup
o la parròquia... Per què? Un dels joves va respondre: “La majoria pensa
que això de l’Església és molt avorrit: no s’imaginen que aquí ens ho
podem passar bé... Nosaltres estem aquí perquè ens agrada...”. Naturalment,
no podem treure moltes conclusions d’una manera de parlar pròpia dels
joves, però no deixa de ser simptomàtic el llenguatge. Sentint-lo, hom
pensa que la mesura de la vàlua d’una opció determinada, d’un lloc,
d’un grup, d’una institució... és que faciliti el “passar-s’ho bé”. Així, un
adolescent té al davant un panorama d’ofertes de “passar-ho bé” i no
ha de fer altra cosa que triar la que li resulti més atractiva. Una situació
tan assumida, fins i tot dins l’Església, que molta gent acusa els agents
de pastoral de no fer als joves una oferta tan atractiva o més que les
que els vénen d’altres instàncies...
Aquest plantejament amaga un vertader parany. La nostra “oferta” és
“passar-ho bé”? Naturalment, sabem que els joves no són conscients
del que volen dir amb aquesta expressió. Ni tan sols poden sospitar que
hi ha graus i maneres d’alegria. Menys encara podrien descriure la
felicitat a la qual aspiren. Tanmateix, nosaltres sí que ho sabem, si més



46

no, tenim l’obligació de saber-ho. Més encara, estem compromesos en
la tasca de saber-ho comunicar. Ara bé, com comunicar la felicitat
d’estimar si no hem fet camí en l’amor ressuscitat?

- La felicitat és una descoberta al final del camí de l’amor.
- Mentre caminem entre llàgrimes, de tant en tant gaudim de petits
tasts de veritable alegria.

- Són fites, vertaders fruits madurs d’actes i gestos d’amor, que,
com a signes brillants, ens acrediten l’encert en la ruta.

Jesús ho va explicar amb una imatge genial. El nostre sofriment present
és semblant als dolors de la dona que està per infantar: “així que la
criatura ha nascut, ja no es recorda més del sofriment, joiosa com està
perquè en el món ha nascut un nou ésser... (Aleshores) la vostra alegria
ningú no us la prendrà” (Jn 16,21-23). I Ell ens permetrà afegir: “El part,
no és talment la culminació d’un procés d’amor?”
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - XVII (30-8-2009)
Com dèiem, mostrar la meravellosa relació que hi ha entre l’amor
ressuscitat i la felicitat no és fàcil, pel fet que molts no entenen que
“felicitat” és quelcom més que “passar-ho bé” i que, fins i tot, demana
fer un camí de vegades dur. I si expliquéssim en què consisteix la veritable
felicitat? Potser s’entendria més la seva relació amb l’amor.
Però la cosa no és tan senzilla. El problema no està en definir què és
la felicitat. Podem tirar mà de definicions acadèmiques, de les que
apareixen en els llibres, com ara “felicitat és la possessió i el gaudi del
bé suprem”, o “la perfecta satisfacció i realització de totes les tendències
i necessitats de l’ésser humà”. De primeres, aquestes són definicions que
no ens agraden. Per un costat, semblen no poder relacionar la felicitat
amb l’amor ressuscitat, perquè fan pensar en “un jo absolutament
satisfet”, mentre que l’amor ressuscitat parla d’un “jo absolutament
lliurat a l’estimat”. Per l’altre, sonen com “paraules massa grosses”,
alguns dirien també “massa abstractes”.
Crec que la paraula “felicitat” avui ens fa por. Com també ens fan por
(si se’ns permet l’expressió) tots els “maximalismes”. Vivim temps de
fixar-nos en allò pràctic i immediat. Que mani el dia a dia. La resta,
millor deixar-ho, no pensar-hi, millor declarar-se “agnòstic envers la
felicitat”. És per la maduresa, el realisme, que dóna l’experiència? Crec
que no. Més aviat, és degut a un estat difús de decepció envers els grans
ideals barrejat amb un excés de pragmatisme egoista.
Però, podem parlar d’amor sense maximalismes, com ara la felicitat? El
llenguatge dels enamorats sempre és maximalista. Sembla que l’amor
porta sempre a l’exageració. C. S. Lewis ho deia amb la seva subtil ironia:
els enamorats parlen en termes absoluts, amb hipèrboles, amb un
llenguatge que sembla “diví” (“no puc viure sense tu”, “mai no et deixaré”,
“ho ets tot per a mi”...). Després, la vida de cada dia malauradament és
tota una altra cosa. Sembla que el problema rau en mantenir l’exaltació
(una mena de felicitat fora del comú) que proporciona l’experiència de
l’amor, en la vida quotidiana i real, sempre prosaica i esforçada. G.
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Bessière recordava un professor de literatura que amagava la seva rica
sensibilitat darrere un posat exageradament esquerp i agre. Per una
banda deia: “Un bell rostre és el més meravellós dels espectacles. I
l’harmonia més dolça és el so de la veu de l’estimada”. Però, per l’altra,
citava P. Verlaine: “La vida humil del treball rutinari és una tasca que
requereix molt d’amor”. I afegia: “L’amor és quelcom seriós: sense l’amor
cap de nosaltres estaríem aquí”.

- L’amor ens obre a l’infinit. Per tant, ens permet d’accedir a la
joia sense límits. Això és la felicitat.

- És cert que la felicitat consisteix en l’estat de satisfacció de totes
les necessitats humanes. Però ben entès que estem fets per a
l’amor: per a estimar i ésser estimats. Som més feliços quant més
estimem.

- No ens fa por parlar així. En el dia a dia no vivim una exaltació
fugissera,sinó una mena de felicitat que es tradueix en la pau i
la serenor del qui sap que la porta és ja oberta i ningú no la podrà
tancar.

Per això, la clau que fa possible la felicitat aquí a la terra, en forma de
pau i serenor, és viure, no qualsevol amor, sinó precisament l’amor
ressuscitat.
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - XVIII (6-9-2009)
Personalment, estic ben convençut que l’única font que pot mantenir
en aquesta vida l’alegria serena i la pau, com a tast de felicitat plena,
és l’experiència de l’amor ressuscitat. Les receptes psicològiques, les
tàctiques i estratègies, que sovint ens arriben mitjançant la propaganda
o per boca dels gurus de torn (“com trobar-se bé”, “com tenir pensaments
sempre positius”, “com triomfar”, “com mantenir-se jove”...) ens semblen
tan superficials, que sonen a presa de pèl, fins i tot a insult a la
intel·l igència de les persones, a paranys per a incauts.
La realitat és molt més profunda i seriosa. Els fets s’imposen, mostrant
que el temps és una força inexorable que desgasta la vida. Sempre ho
fa poc a poc, però també de vegades mitjançant sotragades que ens
deixen trasbalsats. Al capdavall, tot sembla una confabulació contra
l’alegria i la felicitat. Les fonts que normalment ens forneixen el goig
de viure, com ara els afectes, l’amistat, la presència dels éssers estimats,
estan totes amenaçades per la caducitat i la mort.
Potser una de les tragèdies més colpidores és l’amor profund d’una
parella, amenaçat per l’horitzó de la mort certa d’un ells. Recordem
l’argument del film Tierras de penumbra, del director Richard Attenborough,
sobre l’obra de Bill Nicholson. En ell es descriu el procés de l’amor entre
C. S. Lewis i la poetessa nord-americana Helen Joy Gresham. Ella, d’origen
jueu, s’havia convertit al cristianisme per la literatura de l’escriptor, que
sempre havia aprofundit en el sentit cristià del sofriment. El càncer
incurable de Joy i la seva mort endinsen Lewis en la profunditat de la
tragèdia, que trunca la felicitat insospitada de l’amor i posa a prova la
seva fe. En un moment de pregària, el protagonista exclama: “Si us plau,
Senyor, no abandonis mai la meva estimada esposa Joy! Perdona’m si
l’he estimada massa! I tingues misericòrdia de tots dos!”. El fill de Joy
li pregunta si creu en el cel, i ell li assegura que sí. El nen li diu que ell
no, “però que li agradaria tornar a veure-la”. I ell afegeix: “A mi també”.
L’excursió a una vall preciosa havia estat el moment de més intensa
felicitat per a la parella. I el pastor protestant José de Segovia, comentant
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aquesta obra, ens informa que el títol primer era El valle de sombra y
de muerte, cita literal del salm 23,3-4. Però els versets complets diuen
així:

“(El Senyor) em guia per camins segurs, per amor del seu nom; ni
que passi per la vall tenebrosa, no tinc por de cap mal. Tu, Senyor,
ets vora meu: la teva vara i el teu bastó em donen confiança...”

La pau no ens ve pel fet de no passar per valls tenebroses, sinó pel fet
de sentir a la vora, mentre caminem, la vara i el bastó que encomanen
confiança.

- Cada vegada que diem “jo t’estimo” fem una promesa d’eternitat.
Però el temps pot esdevenir una amenaça amb les armes del
desgast i el defalliment.

- Així mateix, cada vegada que diem “jo t’estimo” fem una promesa
de felicitat. Tanmateix, el sofriment ens fa caure en una insofrible
contradicció.

- Però la vara i el bastó que ens acompanyen són d’aquell que ens
va dir a cadascú “jo t’estimo” i ho va demostrar, travessant el
temps i el sofriment i fent triomfar l’amor.

La felicitat de l’amor viscut avui forma part del sofriment del demà. I
també el sofriment del demà forma part de la felicitat plena del demà
passat a la glòria.
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - XIX (13-9-2009)
Encara que l’amor es trobi amenaçat constantment pel desgast del
temps, per la força destructiva del sofriment i, sobretot, de la mort,
sabem que val la pena estimar, perquè al capdavall l’amor és ja ressuscitat.
Com viure’l, doncs, cada dia? Com romandre en l’amor cada moment,
cada instant, abans que arribi el triomf de la resurrecció? El salm 23
ens parlava d’una mena d’“assossec i serenor” que experimenta el
caminant, tot sentint a prop la vara i el bastó del pastor. Però, què fa
aquesta presència? Per què ens asserena? Potser ens permet seguir
estimant?
Comptem amb una de les paraules definitives de Jesús: “manteniu-vos
en el meu amor” (Jn 15,9). Què volen dir aquestes paraules? El primer
que diuen és: “manteniu-vos en l’amor que us tinc”, “viviu amb la certesa
(passi el que passi) que segueixo estimant-vos”. En segon lloc diu: “seguiu
estimant”. I sabem que la segona cosa és conseqüència de la primera:
ens mantenim estimant, perquè el seu amor envers nosaltres és constant,
permanent, inesgotable. Així, la serenor del caminant, de què parla el
salm, ve de trobar en el bastó del pastor la presència segura d’amor; un
amor, a més, que té cura del seus passos.
Un altre salm, el 137, ens fa pregar Déu repetint “perdura eternament
el seu amor” (alguns tradueixen “misericòrdia” o “bondat”). Però, com
que el nostre Déu és Déu de la història humana, la seva “eternitat”, el
seu amor etern, s’ha deixat conèixer en fets concrets de la vida, des de
la creació, fins avui:

“Enaltiu el Senyor: que n’és, de bo! Perdura eternament el seu amor…
Ha creat el cel amb saviesa. Perdura eternament el seu amor…
Va fer sortir Israel d’aquell país. Perdura eternament el seu amor...
Es recordà que vivíem trepitjats. Perdura eternament el seu amor…
Ell alimenta tots els vivents. Perdura eternament el seu amor.
Enaltiu el Déu del cel. Perdura eternament el seu amor.”

La pregària ha de continuar, introduint cadascú les petjades d’amor que
descobreix a la seva història. El dia 12 d’aquest mes s’acompleixen cinc
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anys de camí efectiu de la nostra diòcesi. Són, doncs, cinc anys de camí
en l’amor ressuscitat, fet per aquesta porció del Poble de Déu. Cinc anys
cercant l’amor, confiant en l’amor que l’Espòs i Pastor, Jesucrist, ens té,
i cinc anys mirant d’estimar en aquesta terra, segons el seu Esperit. La
pregària que s’escau no pot ser altra que aquella que neix dels fets, de
la història, on veiem les obres de l’amor que perdura eternament. Podem
pregar continuant el salm:

Enaltim el Senyor, que ens ha introduït en aquest nou camí.
Ell ens ha proveït de pastors i de fidels, generosos en el servei.
Ell ha desvetllat i revifat entre nosaltres el seu Esperit de comunió.
Ell, amb els seus dons de la Paraula i els sagraments, ens ha
conservat la fe i l’alegria... Perdura eternament el seu amor...

Si efectivament el seu amor perdura eternament, això vol dir que podem
mirar el present i el futur de la nostra diòcesi amb pau i confiança.
Només se’ns demanarà la voluntat i el compromís de romandre sota la
seva mirada, a prop del seu bàcul, sentint que segueix estimant-nos.
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - XX (20-9-2009)
Pel que venim dient, així com la vida sobre la terra no pot subsistir sinó
sota la influència de la llum del sol, així l’amor ressuscitat no pot
romandre en nosaltres, si no és sota la mirada amorosa de Déu. I com
que aquesta mirada no s’esgota ni es cansa, és eterna, nosaltres podem
seguir estimant. I encara que, segons diuen, la vida del sol és limitada
(diuen que pot perdre un 10 % en 6.000 milions d’anys), no així la
mirada amorosa de Déu, que no s’extingirà ni que el sol s’apagui.
Però no només ens preocupa romandre, sinó també créixer en l’amor.
Perquè sabem que l’amor, com la santedat, si no creix, mor. L’amor
“immòbil”, a més de ser un avorriment, no pot ser veritable amor.
L’estabilitat en l’amor no és immobilitat.
Hem après moltes coses sobre l’amor en el contacte amb parelles. Vaig
assistir a un casament, en el qual el nuvi va afegir a la fórmula de
consentiment establerta aquestes paraules: “mentre l’amor duri...”
Naturalment, aquell suposat amor no va durar més d’un any i mig i el
matrimoni aviat es va trencar. Pel contrari, vaig sentir explicar a un pare
de família, que portaria ja més de dotze anys casat, que vivia l’amor
envers la seva esposa cada dia “com si fos una nova estrena”, com si
cada dia estrenés l’amor. És això possible?
Sempre ens colpegen les paraules de sant Pau:

I el que jo demano en la pregària és que el vostre amor s’ompli més
i més encara, fins a vessar, de coneixement i de clarividència, perquè
sapigueu discernir allò que més convé. Així arribareu purs i sense
ensopecs al dia que Crist ha de venir, plens dels fruits de justícia
que rebem per Jesucrist, a glòria i lloança de Déu (Fil 1,9-11).

Solem dir que l’amor depèn del coneixement: estimem quan copsem el
bé o la bellesa de l’altre i en gaudim amb la seva possessió. Segons
aquest principi, arribat el moment en el qual creiem conèixer perfectament
l’altre i que hem gaudit del seu atractiu, l’amor perd ja tota novetat i
cau en el tedi, possiblement fins a morir. L’amor ressuscitat és ben bé
una altra cosa. Com dóna a entendre sant Pau, l’amor no només neix
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del coneixement i el gaudi de l’altre, sinó que també (sobretot) és una
força de coneixement i descoberta de l’altre i un lliurament personal,
fins que l’altre gaudeixi i sigui feliç.

- L’amor ressuscitat ens empeny a conèixer més l’estimat, fins i tot
ens capacita per a conèixer-lo millor, guanyant constantment en
clarividència.

- Perquè l’estimat no és un objecte, sinó un do i un misteri, un
abisme format per la presència, en ell, de l’amor de Déu.

- Així, l’amor creix amb el desig de l’altre, però no el desig
d’apropiació, sinó de descoberta i contemplació, de gaudi de la
seva lluentor, que ens ve per la comunió amb ell.

Només l’amor de Déu roman el mateix sempre. Però en nosaltres genera
dinamismes d’amor, cada vegada més profunds i compromesos. Així
creix en nosaltres l’amor, normalment descrivint un camí accidentat,
d’alts i baixos, claredats i foscors... però en continu ascens vers una
plenitud que ja podem albirar.
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - XXI (27-9-2009)
Una mirada de conjunt d’aquestes “Variacions sobre l’amor ressuscitat”
ens dibuixa una figura de l’amor humà, creiem, apassionant, però també
ens deixa una mena de regust trist. Perquè, tant la reflexió que hem
anat fent, com el nostre propi compromís de ser vertaders i autèntics,
ens obliguen a no deixar de banda la realitat. Sense ella tot restaria
com quelcom que “sona bé”, però que no serveix per a la vida.
El fet és que les tendències culturals i socials d’avui, segons el parer
dels entesos, no afavoreixen gaire la vivència d’aquesta manera d’estimar.
Hem pogut llegir l’obra del P. Lluís Duch La crisi de la transmissió de la
fe, el qual, responent al seu objectiu, comença analitzant les estructures
d’acollida d’aquesta transmissió, entre les quals, potser la més important,
és la família (la “codescendència”, segons el seu llenguatge).
Inevitablement havia de tractar en concret de l’amor, tal com avui es
viu a si de la família. Entre altres, cita sovint l’estudi de U. Beck – E.
Beck-Gersheim, El normal caos del amor, que ja des del seu títol resulta
altament interessant. Voldríem conèixer quin significat donen aquí a
l’adjectiu “normal” i els motius pels quals l’han introduït aquí,
acompanyant a “caos i amor”. De fet la descripció que els sociòlegs i
antropòlegs fan de l’experiència de l’amor en la família actual s’apropa
molt al caos. Si la família actual no és més que una comunitat de
sentiments i de lleure, marcada per un fort individualisme (en tant que
mantinguda només des de les necessitats del “jo” sobirà), la desvinculació,
la provisionalitat, la incertesa i la inseguretat, el predomini de l’experiencial
i satisfactori, aleshores, amb paraules dels mateixos sociòlegs, estem
davant de la “família postfamiliar”, que és com dir “l’amor del desamor”.
El rebuig actual del matrimoni de tot tipus, tant eclesiàstic com civil,
en el fons obeeix a que les parelles no veuen, o no volen veure, cap
relació entre l’amor i la institució i, en conseqüència, entre l’afecte de
la parella i la societat que els envolta. Perquè el que aporta la institució
al compromís d’amor d’una parella és, per una banda, una ajuda a
l’estabilitat i, per altra, el seu vessant extern i públic, l’obertura a la
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societat (no parlem ara del sagrament del matrimoni que té un significat
molt més ric). Ara bé, l’amor no és quelcom absolutament personal?, no
és una vivència i un moviment íntim?

- L’amor ressuscitat sap que res no podrà substituir la intimitat
d’un compromís lliure i personal per estimar.

- Però no és un caos. No té por de la institució, ni la rebutja, ja
que sap que qui estima no és ell tot sol, que ell és fruit d’una
societat i una cultura, que la seva vida té efectes socials i culturals,
i que, a més, també necessita “crosses” per mantenir-se en el seu
compromís.

- Tanmateix, l’amor ressuscitat, si assumeix positivament la institució
com a necessària de fet, també sap que al capdavall només restarà
“la substància de l’amor”; quan, agraït, vegi desaparèixer tot el
que en aquesta història l’ha ajudat a sobreviure, i potser també
a créixer.

Això serà quan, com diu el llibre de l’Apocalipsi, “Déu serà tot en totes
les coses”, quan l’amor sadolli tota la humanitat i ompli de llum indeficient
tot el món creat.
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VARIACIONS SOBRE L’AMOR RESSUSCITAT - XXII (4-10-2009)
En aquest punt del camí que hem fet junts aprofundint i descobrint els
secrets de l’amor, podem afirmar quelcom que no tothom sap: els
enemics de l’amor no són precisament el sofriment, els fracàs, la solitud,
la misèria o la mort; igualment els seus amics no són pas l’èxit, el bon
nivell de qualitat de vida, l’ambient satisfactori, la salut... Tot això queda
fora d’un mateix. Els vertaders dimonis i les temptacions que assetgen
l’amor estan dintre nostre: la por que ens impedeix llançar-nos a estimar
ja; el defalliment i la inconstància, que fan difícil romandre estimant;
el pessimisme i la desesperació, que neguen el triomf de l’amor; però
també i sobretot l’orgull, l’individualisme, l’egoisme, l’ambició... Ja ens
ho va ensenyar Jesucrist: res que ve de fora fa bo o dolent l’home, sinó
el que ve de dintre seu (Mc 7,15).
Cal dir-ho, i potser cridar-ho, amb fermesa i convicció: ni tant sols “la
cultura del desamor”, que ens sedueix poderosament amb paraules i
imatges de tot tipus, no podrà impedir que l’amor ressuscitat arreli,
creixi i triomfi en el nostre cor.
Perquè l’amor té vocació de permanència, creixement, plenitud i eternitat.
És una de les petjades, la més profunda, de Déu en nosaltres. Si l’amor
no ens acompanyés a l’eternitat, valdria la pena de viure eternament?
Com es podria suportar una eternitat sense amor? Diuen que això mateix
és l’infern.
De fet, la vocació de l’amor era una vocació tràgicament frustrada. Als
llimbs hi eren els justos, que patien aquesta terrible frustració: tots els
justos que, havent estimat tal com Déu els manava, i per haver estimat
així, gemegaven i ploraven, en veure que tot havia acabat en el fracàs
més absolut de la foscor i la desfeta. Allà però, segons diu el Credo (i
ens mostren bellament les icones bizantines), va davallar Jesucrist: va
trencar les portes, agafà de la mà cadascun dels justos i se’ls endugué
a la glòria. Des d’aleshores l’amor té sentit, gaudeix del seu triomf
assegurat i esdevenia l’únic camí de felicitat. Per això no hem parlat de
l’amor en abstracte, sinó de l’amor ressuscitat, deixant entendre que és
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l’amor que han viscut i viuen els ressuscitats.
- L’amor ressuscitat és tot el que pot desitjar l’ésser humà: estimar
i ser estimat amb aquest amor és la seva plenitud.

- El regal més gran que hom pot rebre a la seva vida és que aquesta
plenitud estigui garantida: tots els enemics de l’amor han estat
ja vençuts.

- Només cal obrir les mans per a rebre el regal, deixar que travessi
i amari tot el nostre ésser, pensament, cor, sensibilitat, cos, acció...

Hem ben après que l’amor no existeix, sinó que existeixen les persones
que estimen, ja que fins i tot l’amor perfecte és una persona: l’Esperit
Sant. Tot Ell és oferiment, do i regal, i busca qui està disposat a rebre’l.
Així doncs, quina altra cosa podem desitjar? Anem al darrere de molts
béns, però quants perduren? Els èxits, els honors, els diners, el prestigi,
el poder, els títols, els dons... tot mor i passa. Només “l’amor no passarà
mai” (1Co 13,8).






