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Lliure és el qui sap dir sí i sap dir no. És lliure el qui elegeix el bé, el qui busca el
que agrada a Déu, encara que no sigui fàcil. En contra de la mediocritat, aquesta
és una llibertat que, junt amb l’amor, és font de felicitat
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Darrerament n’he parlat amb els joves, abans i després de rebre el do de l’Esperit Sant en el
sagrament de la Conﬁrmació. És el tema de la llibertat que tant els preocupa, ja que en els
anys de la joventut és quan es percep un gran desig de llibertat. El papa Francesc ho ha dit
en un dels darrers encontres amb els joves. Per això, m’ha interessat molt fer-ho participar
als nostres en cada ocasió que se’ns presenta. Ho fem en el marc de l’Any de la Misericòrdia i
amb una crida a la responsabilitat.
El papa Francesc els ha parlat de la llibertat, però abans ha deixat clar quin és el millor regal
que Jesús els fa i que cada dia cal agrair. No és quelcom d’usar i tirar —com tantes coses
avui— sinó quelcom especial, quelcom molt gran que, per ser tan valuós, no té preu. Què ens
dóna Jesús? —es demana— i respon: «Ens regala la seva amistat ﬁdel, una amistat que no
retirarà mai més, ja que és l’amic per sempre!», i «a més, si t’allunyes d’ell, segueix
estimant-te i estant amb tu, creient en tu més del que tu creus en tu mateix».
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Apareix també el desig de rebre afecte. A l’escola de Jesús aprenem com fer més bells
l’afecte i la tendresa. Aleshores, és quan Francesc diu que Jesús posa en el cor una intenció
bona: «Estimar sense posseir», estimar l’altre deixant-lo lliure, superant la temptació de
contaminar l’afecte amb la pretensió de posseir, de dominar. Vet aquí el secret de la
tendresa: «Interessar-se per l’altra persona vol dir respectar-la, protegir-la, esperar-la.
Aquesta és la manifestació de la tendresa i de l’amor.»
I l’altra percepció: un gran desig de llibertat. Deixa clar que ser lliure no és fer el que es
vulgui. A això s’ha de dir no! «Si no saps dir no, no ets lliure! Lliure és el qui sap dir sí i sap
dir no. La llibertat és el do de poder elegir el bé: això és llibertat! És lliure el qui elegeix el bé,
el qui busca el que agrada a Déu, encara que no sigui fàcil.» En contra de la mediocritat,
aquesta és una llibertat que, junt amb l’amor, és font de felicitat.
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