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Realitat i desafiaments de les famílies (2)
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Continuo la invitació a aprofundir el segon capítol de
l’Amoris Laetitia (AL31-57), després del parèntesi sobre
el fenomen de les migracions, del qual, per cert, també
en parla el Papa a AL46. Avui selecciono, contextualitzo
i indico camins pastorals sobre la reflexió de la fragilitat
del matrimoni i de la família a causa de la immaduresa
afectiva que genera la cultura actual.
A AL41, el Papa, citant el document sinodal, comença parlant de les “tendències culturals que semblen imposar [...]
una afectivitat narcisista, inestable i canviant que no ajuda
sempre els subjectes a assolir una major maduresa”. Massa
sovint molts esposos “solen quedar-se en els estadis primaris de la vida emocional i sexual” amb la qual cosa molt fàcilment entren en crisi. Poc ajuda a la vida afectiva i sexual
de les parelles la comprensió de la sexualitat que engendra
“una certa difusió de la pornografia i de la comercialització
del cos, afavorida entre altres coses per un ús desequilibrat
d’internet”. Sobre aquests fonaments afectius és molt difícil construir una família serena i estable, que permeti el
creixement i la maduració afectiva dels fills.
Fa feredat el nombre de crisis matrimonials! I no és estrany que la majoria acabin en separacions i divorcis tenint present la immaduresa afectiva de la qual ens parla

el Papa i el fet que les dificultats “s’afronten d’una manera superficial i sense la valentia de la paciència, del diàleg sincer, del perdó recíproc, de la reconciliació i també
del sacrifici”.
La revolució sexual no va portar una millor educació
afectivo-sexual. Veníem dels “tabús i de la repressió” i
vàrem passar a la reducció de la sexualitat al plaer, a la
cosificació de la persona i la separació entre sexualitat i
afectivitat, procreació i projecte d’amor exclusiu i estable. Encara hem de treballar moltíssim per a ajudar a una
afectivitat i una sexualitat madura que engendri una estabilitat matrimonial basada en la joia de l’amor esponsal i paternal i no en la pressió social.
Avui hem de parlar d’una veritable “emergència afectiva”
que reclama un canvi cultural. Mentre maldem perquè
arribi, ens toca oferir, tant a les persones ferides o fracassades com a les preocupades per les seves relacions o
per l’educació dels seus fills, una presentació de l’afectivitat i la sexualitat basada en l’antropologia, l’amor i les
relacions conjugals i familiars cristianes. Tant de bo que
l’equip de Teen Star, que està naixent a la diòcesi, estimuli a parròquies i escoles cristianes a respondre a aquesta
emergència familiar i social.
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