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CAPÍTOL SEGON

QUINA ÉS LA REALITAT DE LES FAMÍLIES
I QUINS DESAFIAMENTS HAN D’AFRONTAR

2021-2022 — Any especial

LA REALITAT ACTUAL DE LA FAMÍLIA
és motiu de preocupació
Les circumstàncies que han conduït a situacions familiars que no podíem imaginar
fa unes quantes dècades són moltes i molt diverses.
No obstant això, no podem generalitzar. Aquestes situacions tenen una necessària relació amb els canvis culturals, el desenvolupament econòmic, l’assoliment
d’un nivell de benestar que abans només era a l’abast de poques persones, i el progrés social en general; sense oblidar el desenvolupament tecnològic en tots els aspectes de la vida, sobretot en els poderosos mitjans de comunicació social, etc.
La qüestió de la família ha estat analitzada des de perspectives molt diverses, i no
totes les estadístiques mereixen la mateixa confiança. Recordem com Francesc ha
plantejat aquesta qüestió.
«El benestar de la família és decisiu per al futur del món i de l’Església. Les
anàlisis que s’han fet sobre el matrimoni i la família, i sobre les seves dificultats i els desafiaments actuals, són incomptables.
Val la pena prestar atenció a les realitats concretes, perquè “les exigències
i crides de l’Esperit Sant ressonen en els esdeveniments de la història”, a través
dels quals “l’Església pot ser guiada a una comprensió més profunda de l’inesgotable misteri del matrimoni i la família” (sant Joan Pau II)» (AL 31).
Per això, ens cal ser molt curosos quan valorarem les diverses situacions en què
avui es troben els matrimonis i les famílies. En efecte, una mateixa situació pot ser
analitzada des de perspectives molt diferents, segons els principis i els criteris aplicats per uns i altres, i segons la manera de pensar de cadascú.
Encara que tots podrem estar d’acord a afirmar que «el benestar de la família
és decisiu per al futur del món i de l’Església», no tots coincidirem a l’hora de definir
què entenem avui per benestar.
Potser és cert que el nivell de benestar d’una família augmentarà pel sol fet
que el pare i la mare hagin aconseguit unes feines estables i ben retribuïdes; també

és cert que els diners poden solucionar molts problemes, però alhora poden crearne d’altres que són molt més greus i de més transcendència.
D’altra banda, avui no tots compartim el mateix concepte de família, en la mesura
que l’amor conjugal no és concebut de la mateixa manera per part de tothom; ni
els fills signifiquen el mateix per a tots els pares. Són només dos aspectes que podem considerar fonamentals en tota família.
«Fidels als ensenyaments de Crist, observem la realitat de la família en tota la
seva complexitat, amb les seves llums i les seves ombres. Els canvis antropològics i culturals influeixen en tots els aspectes de la vida i requereixen un estudi
analític diversificat.
Ja fa algunes dècades (1979), els bisbes d’Espanya van reconèixer que les
famílies havien aconseguit gaudir de més espais de llibertat, gràcies a un repartiment més equitatiu de càrregues, responsabilitats i tasques; l’augment de la
comunicació personal entre els esposos havia contribuït a humanitzar la convivència familiar. En aquest context van poder afirmar: “Ni la societat en què
vivim ni aquella vers la qual avancem permeten la pervivència acrítica de formes i models del passat”.
Avui les tendències dels canvis antropològics i culturals comporten que els
individus, en la seva vida personal i familiar, rebin menys ajuda de les organitzacions socials que en el passat» (AL 32).
Aquest breu comentari pot suscitar una qüestió gens irrellevant: de quin model de
família ens parlarà el papa Francesc en els propers capítols de la seva exhortació
apostòlica? De quin model antropològic i cultural dependrà aquest nou model de
família?
I després, una pregunta encara més comprometedora: en quina situació es
troba la meva pròpia família, i amb quines actituds em disposo a preparar el seu
futur?

■
■

Quin model de família volem construir per als nostres fills? Ens ho hem
plantejat?
Quins aspectes del benestar familiar no depenen només de la capacitat
dels membres que la formem, sinó que estan sotmesos als vaivens socials
i polítics? Com reaccionarem davant d’aquesta realitat?
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