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¿Creieu de veritat que es pot manar, que 
es pot prescriure l’amor, com fa l’Evangeli? 
(Mt 22,37-40). Si l’amor és allò més lliure i 
gratuït que existeix, ¿pot ser objecte d’un 
mandat, pot ordenar-se als homes com el 
simple manament d’una llei? ¿No és l’amor 
com l’Esperit, impossible de capturar ni de 
dominar? ¿Com pretendríem reduir-lo a 
una norma obligatòria d’estricte compli-
ment, quan és un foc incontenible que 
desborda i incendia els desitjos i voluntats 
de tots els que se li acosten? ¿No és una 
bogeria intentar capturar i calcular al qui no 
té límits, no té quelcom de ridícul pretendre 
traçar sendes morals de comportament en 
l’oceà de l’amor? És més, ¿no és l’amor el 
mateix Esperit de Déu, aquell que és l’ex-
cés i la sorpresa, i al que li agrada lliurar-se 
als qui no el cerquen o que són incapaços 
de contenir-lo?

 L’amor del que parla Jesús no és senti-
mental ni de sucre blanc, ni té res a veure 
amb els entusiasmes afectius momenta-
nis i passionals del nostre estat d’ànim, tan 
enganyós. Tampoc es redueix a aquelles 
simpaties i atraccions superficials, tan poc 
denses, que apareixen i desapareixen amb 
la mateixa velocitat. I molt menys és l’amor 
el simple resultat del nostre esforç per con-
querir-lo i posseir-lo. Per a Jesús, l’amor 
a Déu “i” l’amor al proïsme és un do que 
només es pot rebre com un captaire, com 
un petit. De fet, allò sorprenent és que ja 
l’hem rebut des de sempre, perquè no està 
fora sinó dintre de nosaltres; per això, més 
que aconseguir-lo o descobrir-lo, es tracta 
de reconèixer-lo en el nostre interior com 
un perfum ocult que es vessa i ens inunda. 
L’amor és la substància, la mateixa vida de 
l’Esperit de Crist que el Pare no ha resistit 
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la temptació de compartir amb nosaltres. 
Només es percep la seva gratuïtat quan 
se l’obeeix, i la seva llibertat quan ens 
lliurem a ell. Perquè, ¿què és la llibertat 
sinó l’obediència a l’amor? D’aquí que no 
només és legítim manar l’amor, sinó que, 
en sentit estricte, l’amor és allò únic que 
es pot manar. On l’expressió “manar” té un 
doble sentit, perquè per un costat significa 
“prescriure”, “ordenar”, mentre que per un 
altre significa “enviar”. És a dir, que quan 
Jesús prescriu l’amor com un manament, 
ens l’envia i regala perquè puguem gaudir 
d’ell. O com li agrada dir a sant Agustí, Déu 
envia, dona allò que mana, i mana allò que 
regala. Déu mateix ens entrega l’Esperit 
de Crist perquè sigui Ell el qui estimi en 
nosaltres i compleixi la llei divina que ens 
prescriu.

¿Aprendrem a rebre? La nostra resis-
tència a estimar Déu i al pròxim no prové 
només del fet que siguem dolents; sinó que 

descansa també en la nostra tossuda pre-
tensió de fer-ho només per nosaltres matei-
xos. Amb una barreja d’ingenuïtat i d’orgull, 
quan se’ns concedeix començar a estimar, 
tendim a creure que és el simple fruit de la 
nostra bona voluntat. Però si l’amor cris-
tià consisteix, no en que “nosaltres” hàgim 
estimat Déu, sinó que ell ens estimà i ens 
envià el seu Fill perquè expiés els nostres 
pecats, llavors el doble precepte de l’amor 
no és més que consentir que Crist estimi 
en nosaltres, acollir el seu amor manifestat 
en la creu i permetre que abraci el món a 
través nostre. Només aquell amor abso-
lut de Crist es pot prescriure als cristians, 
perquè ell mateix ho compleix i consuma. 
¿Però serem prou petits com per rebre el 
precepte com un do? Perquè és el do de 
l’amor el que fa que el que rep, que no 
disposa del do sinó que el do disposa d’ell, 
es converteixi al seu torn en “do” gratuït 
per al món. 


