
 
 

CAPÍTOL QUART 

QUIN AMOR DONA SENTIT AL MATRIMONI 
I A LA FORMACIÓ DE LA FAMÍLIA 

 
 

L’AMOR  
té dimensions molt diverses que es complementen 
 
 
El papa Francesc l’ha encertada de ple en escollir l’himne a l’amor, tal com el va 
escriure sant Pau en la primera carta als Corintis, per iniciar el capítol central de la 
seva exhortació sobre l’amor en la família. Amb una precisió encomiable ha co-
mentat cadascuna de les seves expressions.  

D’aquesta manera, Francesc ha mostrat que l’amor veritable es pot expressar 
de formes molt variades, adaptant-se a les diverses situacions en les quals qualsevol 
persona i qualsevol matrimoni es poden trobar en un dia qualsevol de la seva vida. 
Vet aquí unes mostres. 

— L’amor és pacient. «La paciència es mostra quan una persona no es deixa 
portar pels impulsos i evita ofendre els altres. […] Tenir paciència no significa 
pas deixar que ens maltractin constantment, o tolerar agressions físiques, o 
permetre que els altres ens utilitzin com a mers objectes» (AL 91-92). 

— L’amor és benigne i servicial. «Sant Pau insisteix que l’amor no és tan sols 
un sentiment, sinó que cal entendre’l en el sentit del verb estimar en hebreu: 
estimar és ‘fer el bé’» (AL 94). 

— L’amor no té enveja. «Sant Pau rebutja com a contrària a l’amor una actitud 
gelosa i envejosa; és a dir, l’amor és incompatible amb el malestar per la bona 

sort de l’altre» (AL 95). 

— L’amor no presumeix ni és arrogant. «L’amor veritable exclou la vanaglòria, 
l’ànsia de mostrar-se superior per impressionar els altres amb una actitud pe-
dant i agressiva. Els qui estimen de veritat no tan sols eviten parlar massa d’ells 
mateixos, sinó que, a més, procuren beneficiar els altres i saben situar-se en el 
seu lloc, sense tenir la pretensió de ser el centre de tot» (AL 97). 

— L’amor no és descortès. «Estimar també significa ser amable amb els altres, 
és a dir, no obrar amb rudesa, no actuar de manera descortesa, no ser brusc en 
el tracte. En les persones amables, les maneres, les paraules i els gestos són 
agradables, no aspres ni rígids. L’amor detesta fer patir els altres» (AL 99). 
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— L’amor no és egoista. «Sant Tomàs d’Aquino ha explicat que “és més propi 
de la caritat el desig d’estimar que el desig de ser estimat”; de fet, “les mares, 
que són les que estimen més, procuren més estimar que ser estimades”» (AL 
102). 

— L’amor no s’irrita. «Alimentar l’agressivitat interior no serveix de res. Només 
ens fereix i ens aïlla. La indignació només és sana quan ens mou a reaccionar 
davant d’una greu injustícia, però és perjudicial si contamina les nostres acti-
tuds davant els altres» (AL 103). 

— L’amor no guarda rancor i perdona. «L’amor no és rancorós ni ressentit. El 
contrari del rancor és el perdó, que es fonamenta en una actitud positiva que 
tracta de comprendre les debilitats alienes i excusar-les, com va fer Jesús: 
«Pare, perdona’ls, que no saben el que fan» (Lluc 23,34)» (AL 105). 

— L’amor s’alegra amb els altres. «Quan una persona que estima pot fer un bé 
a d’altres, o quan veu que els altres són feliços, ella mateixa ho viu amb alegria, 
i d’aquesta manera dona glòria a Déu perquè “Déu estima el qui dona amb ale-
gria”» (2Corintis 9,7)» (AL 110). 

— L’amor tot ho excusa. «Excusar pot significar ‘guardar silenci’ sobre allò de 
negatiu que pot haver-hi en una altra persona; també implica no emetre un 
judici, és a dir, frenar l’impuls a llançar una condemna dura i implacable: “No 
condemneu i no sereu condemnats” (Lluc 6,37)» (AL 112). 

— L’amor tot ho creu. «No estem parlant de creure en el sentit teològic, sinó 
en el sentit habitual de ‘confiar’. Confiar significa quelcom més que donar per 
fet que l’altre no m’està enganyant. […] L’amor confia, deixa en llibertat, renun-
cia a controlar-ho tot, a posseir-ho tot, a dominar-ho tot» (AL 114-115). 

— L’amor tot ho espera. «L’amor veritable no desespera del futur. Connectada 
amb l’expressió anterior, aquesta frase es refereix a l’esperança de la persona 
que sap que els altres poden canviar, madurar i mostrar una bellesa sorprenent 
i unes potencialitats encara ocultes» (AL 116). 

— L’amor tot ho suporta. «L’amor aguanta totes les proves amb una actitud 
positiva, i es manté ferm en ambients hostils. Aquesta ‘resistència’ implica no 
tan sols l’habilitat de tolerar certs greuges, sinó quelcom molt més ambiciós: 
una disposició constant a afrontar qualsevol desafiament» (AL 118). 

 
 
 

■ De les reflexions del papa Francesc sobre l’amor, quina t’ha cridat més 
l’atenció per la seva originalitat?  

■ Quina t’ha interpel·lat més perquè afecta les teves pròpies actituds? Què 
penses fer? 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 

 


