
 
 
 
 
 
 
 

LA TENDRESA  
és l’expressió de l’amor en la vida de família 
 
 
La llei de l’amor i del lliurament d’un mateix als altres ha de ser el signe distintiu 
dels deixebles de Jesús. Per això, no ens ha de sorprendre que Francesc hagi posat 
en evidència que una exigència d’aquest amor en el matrimoni i en la família ha de 
ser precisament la virtut de la tendresa. 

«Com a signe distintiu dels seus deixebles, Crist va proposar la llei de l’amor i 
el lliurament d’un mateix als altres (cf. Mateu 22; Joan 13). Així Jesús establí 
un principi que els pares i les mares tendeixen a encarnar en les seves pròpies 
vides: «Ningú no té un amor més gran que el qui dona la vida pels seus amics» 
(Joan 15,13). 
 Els fruits de l’amor es manifesten en la misericòrdia i el perdó. Podem 
observar-ho sobretot en l’escena que mostra una dona acusada d’adulteri. A 
l’esplanada del temple de Jerusalem la dona es troba envoltada pels seus acu-
sadors, però més tard, sola amb Jesús, no se sent condemnada sinó invitada a 
una vida més digna (cf. Joan 8,1-11)» (AL 27). 

 
Per tal d’expressar els seus sentiments en aquest sentit, Francesc ha subratllat el 
contrast que la tendresa pot suposar en un món en què les relacions es distingeixen 
més aviat per l’afany de l’eficàcia i la pressa, com si les persones no fossin el més 
important de tot. 

Per això, ell també ha recordat alguns detalls de les Sagrades Escriptures que 
expressen com l’amor esdevé tendresa en alguns gestos i actituds habituals en el si 
de les famílies.  

«En l’horitzó de l’amor —el centre en l’experiència cristiana del matrimoni i 
de la família—, ressalta una altra virtut sovint ignorada en el nostre món de 
relacions frenètiques i superficials. És la tendresa. 
 Recordem les emotives paraules del Salm 131. Com en altres textos bíblics, 
la unió entre el Senyor i els seus fidels s’expressa amb trets d’amor patern o 
matern. Aquí apareix la delicada i tendra intimitat entre la mare i el seu infant: 
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és la imatge d’un nadó que dorm als braços de la seva mare després d’haver 
estat alletat. Es tracta d’un infant que s’aferra conscientment a la mare que el 
porta al seu pit. És una intimitat conscient, no merament biològica. Fixant la 
mirada en aquesta imatge, el salmista canta: “Com un nen a la falda de la mare, 
així se sent la meva ànima” (Salm 131,2). 
 També podem acudir a una altra escena, en la qual el profeta Osees 
col·loca en boca de Déu com a pare aquestes commovedores paraules: «Quan 
Israel era un noi, me’l vaig estimar. Jo mateix vaig ensenyar Efraïm a caminar 
agafant-lo pels braços... Jo els atreia cap a mi amb llaços d’afecte i amor. Feia 
com qui aixeca un jou del coll i deixa lliure la boca, m’acostava cap a ell i li do-
nava menjar» (Osees 11,1.3-4)» (AL 28). 

 
Tampoc no ens ha de sorprendre que Francesc mateix aprofiti l’oportunitat de 
l’exemple de la família formada per Josep, Maria i Jesús, que va haver de fugir a 
Egipte per alliberar-se de la violenta persecució d’Herodes, per recordar-nos alguns 
exemples recents: els milers de famílies que s’han vist obligades a abandonar les 
seves llars per motius que no tenen res a veure amb tot allò que hauria de ser el 
distintiu de tota societat que es preï de ser civilitzada: la solidaritat fraterna. Ho ha 
dit amb aquestes paraules: 

«Cada família hauria de fixar la mirada en la icona de la Sagrada Família de 
Natzaret. La seva vida diària tenia la seva part de fatigues i de malsons, com 
quan va haver de sofrir la incomprensible violència d’Herodes. Encara avui 
aquesta experiència es repeteix tràgicament en tantes famílies d’emigrants que 
se senten rebutjades i indefenses. 
 Com els Mags, avui les nostres famílies són invitades a contemplar Jesús 
infant i la seva Mare, a postrar-se i a adorar-lo. Com Maria, són exhortades a 
afrontar els seus desafiaments familiars amb coratge i serenitat, en les circums-
tàncies favorables i en les adverses, i a custodiar i meditar en el seu cor les me-
ravelles de Déu (cf. Lluc 2). 
 El tresor del cor de Maria també conté les experiències de cada una de 
les nostres famílies, que ella conserva amb cura. Per això ara ella pot ajudar-
nos a interpretar-les, per tal de reconèixer el missatge de Déu en la història de 
la nostra pròpia família» (AL 30). 

 
 
 

■ Quines són les expressions de tendresa més habituals en la teva família, 
entre els esposos i entre pares i fills? 

■ Davant l’espectacle de tantes famílies que han hagut d’abandonar les se-
ves llars per motius que no tenen cap justificació, quina ha estat la teva 
reacció? Què has pogut fer per elles? 

 
 
 
 
 
 
 

Extracte del llibre Exhortació del PAPA FRANCESC — L’ALEGRIA DE L’AMOR (edebé) 
Selecció i reflexions: FRANCESC RIU ROVIRA DE VILLAR, SDB, Missioner de la Misericòrdia. 

 

 


