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L’Amor típic
L’amor humà està amenaçat de mort.
Ja ho va advertir el Dr. Torras i Bages
al tombant del segle passat. La raó
d’aquesta crisi és, en paraules seves,
«la secularització de l’amor», que significa «no solament la seva desnaturalització, sinó també la seva extinció». Per
aportar una mica de llum sobre aquest
tema dedicà, l’any 1909, una carta
pastoral a «lo més humà de l’home»,
l’amor.
Aquest any, que l’Església ens
convida a fixar la mirada sobre la família amb l’any Amoris Laetitia, les paraules del bisbe Torras resulten d’allò
més escaients per a reflexionar sobre
la centralitat i l’origen de l’amor en la
vida cristiana.
Ja en l’època en què tocà predicar al bisbe Torras, es feien paleses les
conseqüències de la secularització de
l’amor: «les estadístiques de divorcis
en certes nacions demostren la veritat
de lo que la mateixa raó natural indica;
puix si l’amor és el llaç d’unió, desnaturalitzat l’amor humà, reduït a un instint, el llaç s’afluixa i, de consegüent,
fàcilment es desfà, i, desfet el llaç de
l’amor, queda dissolta la família». L’Encíclica Amoris Laetitia coincideix amb
aquesta reflexió afirmant que «la secu-

“El Verb de Déu amb sa vinguda al
món i amb sa celestial doctrina, ha
fet desplegar l’esperit de l’home:
l’esperit ha crescut i, de consegüent,
l’amor s’ha fet més intens, més íntim
i magnífic.”
Josep Torras i Bages

larització ha desdibuixat el valor d’una
unió per a tota la vida i ha debilitat la
riquesa del lliurament matrimonial».
La secularització de l’amor ha
anat guanyant terreny; la confusió que
regna en la societat d’avui no només
ha enterbolit les relacions entre les
persones, sinó també la pròpia identitat de la persona, intentant deslligar-la
de la seva naturalesa corporal i espiritual. «La identitat humana queda confinada a una opció individualista, fins i
tot mutable en el temps», van comentar els pares sinodals al sínode de la família de l’any 2015.

2

Butlletí de la causa de beatificació Josep Torras i Bages - Any 2 de la segona època. Núm. 5, maig-juny del 2021

Secularització
de l’amor
Segons el bisbe Torras, no va ser fins
que Jesús hagué encès el món amb
l’amor de Déu, que es va introduir una
falsa doctrina de l’amor no derivada
del Cel. El dimoni, fent una caricatura
de la fe, ha pres el nou manament de
l’amor i l’ha canviat per «‘Amaràs a la
humanitat sobre totes les coses’, oblidant-se que sobre totes les coses hi ha
Déu».
L’amor «necessita la influència
divina per a créixer i abrandar-se, puix
els sentiments humans s’encenen,

s’estenen i es comuniquen, s’expansionen, si Déu els remou, com el foc creix
si és remenat»; tanmateix, en aquesta
societat sense Déu que el laïcisme vol
implantar, s’intercepta la comunicació
de l’home amb Déu, privant la circulació de l’amor i fent que aquest s’estanqui i es converteixi en egoisme. Arribats a aquest punt, l’home estima per
conveniència i «en lloc de sacrificar-se
ell en benefici dels altres, sacrifica als
demés per a la utilitat, gust o conveniència pròpia».
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Tornar a la font
El remei per als estralls de la secularització de l’amor és Jesús. Tal com diu
el bisbe Torras, «per a elevar, dignificar
i sublimar l’home, Déu envià al món a
son Verb, qui es feu home i habità entre nosaltres». Jesús mateix ens instà
a acostar-nos a Ell, a sotmetre’ns al
seu jou suau, a aprendre d’Ell, que és
«mans i humil de cor».
El Dr. Torras explica que «la Iglésia nostra Mare, tenint en compte les
extraviacions del cor dels homes, ha
assenyalat als cristians com objecte de
culte l'amor, i ha fet del culte del Sagrat Cor de Jesús el culte del seu amor
diví-humà i l’ha constituït exemplar
del cor dels homes». De fet, el Cor de
Jesús no és només objecte de culte i
exemple d’amor per a tots nosaltres,
sinó que n’és també la font: «l'amor
del nostre cor ha de derivar del Cor de
Jesús, ha d’ésser un mateix amor, un
amor diví».
El Cor de Jesús es manifestà a
Santa Margarida Maria Alacoque, gran
promotora de la devoció al Sagrat Cor
de Jesús, com un cor inflamat d’amor
pels homes. És acostant-nos a aquest
cor que crema per a nosaltres que s’encén el nostre cor d’amor per als altres.
I així com el foc és imatge de la inten4
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sitat de l’amor, el Patriarca Espiritual
de Catalunya ens fa notar que «el Cor
de Jesús també es manifestà coronat
d’espines, per a ensenyar-nos que devem evitar la dissipació del cor i practicar la seva mortificació» tot recordant
que «aquest món no és el lloc del nostre repòs (...), sinó un lloc de prova i que
els afectes del nostre cor han d’ésser
regits i dominats».
Tal com els arbres no produeixen
fruit si no són esporgats ni podats, explica el bisbe Torras, igualment l’amor,
els nostres afectes, s’han d’esporgar,
perquè «si no resulta una sensibleria,
un sentimentalisme, no solament inútil, sinó perniciós». És per això que del
Cor encès de Jesús en surt també la
creu, tron de l’amor de Déu lliurat per a
nosaltres, com a signe «de sacrifici, de
rectificació de sentiments i de dolçura de vida». El sacrifici és una condició
indispensable perquè l’amor no decaigui, tard o d’hora, en sensualitat o fidelitat canina: «L'amor verdader, típic,
heroic ja havem dit que anava acompanyat del sacrifici; és el tribut i oferiment que fem de nosaltres mateixos a
aquell a qui estimem».
Torras i Bages ens insta a acudir
amb constància al sagrari a contemplar l’Amor de Jesús, especialment durant el mes de juny, consagrat al seu
Sagrat Cor, així «Ell parlarà a les nostres ànimes i serà son mestre».
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CONTACTE I DONACIONS A
LA CAUSA DE BEATIFICACIÓ
TORRAS I BAGES
Si voleu rebre el butlletí electrònic
de la Causa Torras i Bages, envieu,
si us plau, juntament amb la vostra
adreça, algun donatiu al Vicepostulador de la Causa de Canonització
Mn. Joan Casas al següent compte corrent: 2100-3962-71-0100111979.
També podeu escriure’ns al correu
electrònic o visitar la nostra pàgina
web a on trobareu la resta de butlletins de la segona època.
causatorrasibages@gmail.com
www.torrasibages.org

Pregària per a demanar la
glorificació del Dr. Torras i
Bages
Us preguem, Senyor, que aviat sigui
declarat intercessor nostre en el Cel
aquell que, amb les seves paraules de
saviesa i exemples de santedat, fou
Pastor insigne i Patriarca espiritual de
la nostra terra.
Concediu-nos, també, per la seva intercessió, la gràcia especial que ara us
demanem.
Pare Nostre, Ave Maria, Glòria
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