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INTEGRACIÓ DE LA PERSONA  

I AFECTIVITAT 
 

 
“Vull inventar 

unes cabanes i refugis 
de talent amic, 

on l’eloqüent i tèbia solitud 
rebi els nouvinguts 

com a germans, 
i els ensenyi a endinsar-se 

dins del bosc de si mateixos.” 

(P. J.M. Vélaz: Testamento) 

L’AFECTIVITAT AL CENTRE 

Al centre de la nostra persona hi ha el cor. La realitat que entra pels 
nostres sentits, passa pel pensament i arriba a la nostra afectivitat. El 
que nosaltres sentim, el nostre cor, té un pes definitiu en la nostra vida. 
Davant d’aquest fet, els amos d’aquest món busquen crear impactes 
sensorials de tanta intensitat que es clavin directament en l’afectivitat 
sense passar per la raó. Aquets impactes queden fixats en la nostra 
afectivitat i des d’allà ens mouen tot sovint sense que nosaltres ens 
n’adonem.  

La cultura dominant està amarada d’un sentiment generalitzat de 
desil·lusió, davant la constatació del fracàs de les grans utopies socials 
de la modernitat per construir un món més just i humà on els pobres de 
la terra puguin viure amb dignitat. Molts conclouen que no hi ha 
sortida, que no val la pena lluitar.  

A la vegada, s’ha creat el consumisme com un intent de reencantament 
del món. Sempre es busquen noves sensacions i nous impactes 
emocionals per evitar l’avorriment d’un món sense esperança, sense 
utopies per les quals lluitar. Així doncs, molta gent viu en una cursa boja 
per trobar sempre nous productes, diversions inexplorades, plaers 
exòtics i drogues de tota mena.  
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Una altra dimensió que es viu de forma desenfocada és l’afectivo-
sexual. Es promou la sexualitat separada de l’amor, de l’afectivitat, de 
manera que la intimitat sexual es redueix a una sèrie de sensacions de 
plaer, però desconnectades del compromís i de la transcendència. De 
fet, en molts casos el no-compromís és condició per a la intimitat.  

L’afectivitat està composta per sentiments que són estats afectius suaus 
i de curta durada, les emocions intenses i breus, i les passions que són 
intenses s’instal·len dins nostre durant molt de temps. Els estats d’ànim 
són durables i suaus.  

Aquesta afectivitat té un pes decisiu a la vida. “Afectiu és efectiu”, és a 
dir, allò que arrela profundament al nostre cor, el que estimem amb 
intensitat, va inclinant poc a poc la nostra vida en aquesta direcció. De 
vegades no sabem ben bé per què prenem certes decisions, però “el cor 
té poderoses raons que la raó desconeix”. Moltes de les nostres accions 
amaguen la seva motivació dins les profunditats desconegudes de la 
nostra afectivitat.  

En algunes ocasions de la vida, poques i inoblidables, tenim una 
“experiència cim”. Són moments d’una claredat interior i d’un goig 
indescriptibles, que poden il·luminar-nos la vida sencera o gran part del 
camí. Poden donar-se en la relació amorosa, en la pregària, en la creació 
artística, etc. En aquests moments, tot sembla unificar-se dins nostre en 
pau i amb goig; per això ens revelen possibilitats insospitades 
d’integració i ens assenyalen en quina direcció hem d’anar.  

La més radical i inesgotable font d’integració és l’experiència de ser 
estimats tal com som i sense cap mena de restricció. I aquesta forma 
d’estimar només ens pot arribar plenament des de Déu. Quan ens 
sentim plenament estimats, amb els nostres valors i les nostres 
deficiències, aleshores podrem estimar, transmetre amb les nostres 
paraules, silencis o accions l’amor sense mesura de Déu i el nostre 
envers els altres. Déu ens estima sempre primer, com origen quotidià de 
la nostra possibilitat d’estimar. 
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Aquesta experiència la va viure Jesús i així ens anuncia Déu com un Pare 
de bondat que ens estima sense límits. “Tu ets el meu Fill, el meu 
estimat; en tu m’he complagut” (Lc 3,22). Només en sentir-se estimat 
plenament, Jesús s’entrega a la missió per a la qual és escollit.  

El que caracteritza l’Esperit de Déu és donar ànim i alegria espiritual. En 
trobar-nos amb Déu, sentirem, igual que Jesús, aquesta alegria que no 
desconeix les lluites i dolors de crear un món nou, sinó que els supera 
en situar-los dins del sentit que ens ve regalat quan construïm el regne 
de Déu en el nostre món. No ens deixem dominar per la desil·lusió, ni 
enyorem un consumisme superficial, ni anem buscant 
desenfrenadament unes emocions excitants i buides, sinó que acollim 
l’encantament que ens arriba de Déu. Aquesta és l’oportunitat que ens 
ofereix la situació cultural per on passem. No podem acontentar-nos 
amb menys que amb l’experiència profunda de l’amor de Déu. No 
podem acontentar-nos amb menys, ja que estem fets per a aquesta 
trobada transcendent.  

En realitat no podem forçar l’amor per tal que sorgeixi a la nostra vida. 
Però el fet és que, abans d’haver escollit res a la vida, ja ens sentim 
estimats i estimant. L’ésser humà no podria conèixer què és l’amor si no 
hagués estat estimat. És més, no podria viure sense amor. “L’home no 
pot viure sense amor. Ell és un ésser incomprensible per a si mateix, la 
seva vida està privada de sentit, si no se li revela l’amor, si no es troba 
amb l’amor, si no l’experimenta i el fa propi, si no participa en ell 
vivament.” (Joan Pau II, Redemptor hominis 10). L’amor se’ns va 
revelant: en els pares, en els germans, en els amics, en l’espòs o 
l’esposa, en els fills... A mesura que el descobrim, ens fa copsar la font 
des d’on ens arriba. El nostre amor és sempre resposta a un amor que 
hem rebut abans.  

Però d’on ve l’amor que rebem durant la nostra vida? I on ens porta?  
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LA MADURESA AFECTIVA 
 
La maduresa afectiva implica la integració harmònica de tots els 
components de la personalitat, per aconseguir tenir una percepció correcta 
d’un mateix, dels altres i del món que ens envolta. Aconseguir una 
personalitat harmònica ens permet un benestar emocional; sentir-se bé 
interiorment i relacionar-se adequadament amb els altres.  

Algunes característiques de la maduresa afectiva: 

 Reconèixer les pròpies emocions: poder apreciar i donar nom a les 
pròpies emocions. És necessari saber per què sentim com sentim, 
per poder tractar amb les emocions, moderar-les i ordenar-les de 
forma conscient.  

 Saber controlar les pròpies emocions: emocions com la ràbia, la 
por o la tristesa són mecanismes de supervivència que formen part 
del nostre bagatge emocional bàsic, per la qual cosa no s’han de 
negar o evitar, sinó més aviat ser assertiu a l’hora d’expressar-les.  

 Utilitzar les habilitats personals: per tal de controlar les emocions 
és important, a més, ser perseverant, gaudir aprenent, tenir 
confiança en un mateix i ser capaç de sobreposar-se als fracassos.  

 Tenir un comportament assertiu: per a això es requereix una bona 
autoestima, obertura i flexibilitat per actuar i capacitat d’empatia 
davant dels altres. Comunicar-se sense inhibició ni agressió, sense 
deixar-se pressionar pels altres sinó expressant de forma clara, 
honesta i directa el que un desitja, sent o pensa.  

 Saber posar-se al lloc de l’altre: l’empatia envers les altres 
persones demana predisposició a admetre les emocions, escoltar 
amb atenció i ser capaç de comprendre pensaments i sentiments 
que no s’han expressat verbalment.  

 Crear relacions socials: és important la capacitat de crear relacions 
socials, de reconèixer conflictes i solucionar-los, de trobar el to 
adequat i percebre els estats emocionals dels altres. Tenir 
capacitat per a la convivència diària.  

 Generar vincles madurs i lliures, sense crear dependències.  
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 Tenir estabilitat emocional. No ser làbils, canviants i tenir control 
sobre l’excés emocional. 

 Tenir capacitat d’amor madur i que aquest sigui un acte de la 
voluntat, d’entrega, de compromís i de fidelitat, que no exclogui 
ningú i que sigui capaç d’estimar els menys “estimables”.  

 Tenir una autoestima real i positiva. Això permet estar satisfet amb 
un mateix, amb els altres i amb el món. Possibilita la capacitat 
d’autocrítica, cosa que repercutirà en el propi creixement.  

 

DE LA GRATITUD A LA GRATUÏTAT  

La gratitud és una virtut que actualment està molt poc de moda. De 
vegades es redueix a un tracte simplement de bona educació. En canvi, 
suposa un psiquisme sa capaç de reconèixer la veritat de la vida, de la 
vida com a do rebut i totalment immerescut, do de Déu que ha arribat a 
la persona a través de la mediació de moltes persones, do sempre 
superior i més significatiu que aquesta dosi de limitació i maldat que 
també formen part de la vida.  

Qui aconsegueix aquesta reconciliació amb la seva pròpia existència 
descobreix que no hi ha res més lògic que restituir el do, descobreix que 
el do rebut tendeix per la seva pròpia naturalesa a convertir-se en bé 
que es dona, no per elecció heroica sinó perquè el do està fet així i 
perquè aquest mecanisme fa que ens posem en moviment.  

I aleshores passa de la gratitud a la gratuïtat, de la certesa d’haver estat 
estimat a la certesa de poder i haver d’estimar, posant concretament la 
pròpia vida al servei dels altres. Amb senzillesa i serenor, sense creure 
que fem coses grandioses, sinó al contrari, plenament convençuts que, 
per més que un doni i es doni a la vida i als altres, no aconseguirà mai 
igualar la diferència amb el que ha rebut.  

Res més que l’amor de Déu pot donar a l’ésser humà aquestes dues 
certeses: la de ser estimat des de sempre i per sempre, i la de poder i 
haver d’estimar per sempre. Aquest “per sempre” és possible i 
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experimentable només amb l’Etern; es fa autèntic i abraça en plenitud 
tot el temps només amb aquell que és fora del temps.  

La creu, màxima expressió de l’amor diví, allibera radicalment de la por i 
de l’arrogància; és la prova suprema que l’amor no pot ser conquerit, és 
do, però pot ser gaudit només per aquell que no el busca amb avidesa, 
només per aquell que és lliure per deixar-se estimar.  

 

REFLEXIÓ PERSONAL 

1. Per què creus que l’afectivitat és al centre de la nostra vida? 
Com ho reconeixes a la teva pròpia vida?  

2. Quins aspectes has de treballar per créixer en la maduresa 
afectiva?  

3. Escriu tres moments de la teva vida en què hagis experimentat 
la teva capacitat d’estimar i tres en què t’hagis sentit estimat. 
Escriu el que recordis d’aquestes experiències (sentiments, 
desitjos, necessitats).  

4. Quina ha estat l’experiència de l’amor de Déu a la teva vida?  
5. Com creus que es manifesta en la teva vida l’experiència de la 

gratitud i la gratuïtat?  
 
TEXT EVANGÈLIC 

En un moment de silenci reflexiona i prega amb aquest text evangèlic:   
1Co 13, 4-13. Què suscita el Senyor en el teu cor?  

PREGÀRIA  

Senyor Jesús, ajuda’m a centrar el meu cor en Tu.  
Que sempre estiguis al centre de la meva vida  
i de tots els meus afectes.  
Que pugui estimar tothom amb cor generós  
i que no em busqui a mi mateix sinó el bé dels altres.  
Que la certesa del teu amor incondicional ompli la meva vida  
i guareixi totes les meves ferides. Amén.  


