a consciència seixampla després
dun desengany d'amor, corn i'ànima mateixa s'havia dilatat amb el
scu engany. Perô no hi ha pas
engany en l'amor, si hi Los, obeeix
a Ia necessitat de la seva essència.
Car, en descohrir la realitat en el
doble sentir de i'objccte estimat i del qui estima, la consciència del qui estima no sap situar
aquesta realitat que el transcendeix. Si no hi
hagués engany no hi hauria transcendència,
perquè sempre ens quedarlem tancats en eis
mateixos lImits. I l'engany és, d'aitra banda,
iI.lusori, car el que s'ha estimat, el que yentabiement s'estimava, és veritat. Es la veritat, tot
i que no estigui enterament realitzada ni salvada: la veritat que espera en ci futur.
I si i'amor descobreix ci costar negatiu
d'aiiô que és més vivent en Ia vida —segons la
seva intermediària condició de realitzar el que
és contradictori—, és eli qui torna la mort
vivent canviant-ii ei sentit. Perô aquI es
troba amb l'esperança i la serveix: en el punt
més difIcil, on l'esperanca es detura quan no té
argument.
L'argument de i'esperança no arreiaria
en l'ànima Si l'amor no prepares ci terreny, justarnent amb aqucli abatiment, amb aquella
ofrena de la persona que l'arnor assoleix en
l'instant dci seu acompiir-se. Car i'amor que
integra ia persona, agent de ia seva unitat, ia
mena a liiurar-se; exigeix que es faci ofrena del
propi ésser, aixô tan difIcil d'anorncnar avui
dia: un sacrifici. I aquest abatiment que hi ha

al cor mateix del sacrifici anricipa la mort. I Si
la filosofia, una determinada tradició de fliosofia, ha pogut fer deis seus seguidors homes
"madurs per a la mort", era per l'arnor que
comporta, per un amor especIfic que és a la rei
de i'actitud humana que La triar aquesta fliosofia, i sense ci quai cap dialèctica no hauria esrat
mai convincent.
Car i'ésser humà no canviarà mai Innmament en virtut de ics idees si no son xifra
del seu anhei; si no corresponen a Ia situació
en què es troba se ii tornaran, ai contrari, lietra morta o simples manies obsessives.

Lamor s'oferirà a la mirada dci mon a
l'epoca moderna corn amor-passió. Perô
aquesta passiO, aquestes passions, quan realrnent es presenten, seran i han estat sempre els
episodis de la seva gran histôria mig amagada.
Estacions necessaries perquè l'arnor pugui lievar ci seu fruit üitim, perquè pugui actuar corn
a instrument de consumpció, corn a bc que
depura i corn a coneixement. Un coneixement
gairebé sernpre inexpressabie d'una manera
directa i que per aixó és arnagat sota ci pensament més objectiu, sota les obres d'art d'aparença més frcda. No és pas més valid l'arnor
que s'expressa directament, ci que s'arravata en
un episodi. L'acciO de i'arnor, ci seu caràcter
d'agent del divi en i'home, es coneix sobretot
en aquest afinarnent de i'ésser que ci sofreix i
ci suporta. I fins en un despiacament dci centre de gravetat. Car ser home és estar fix; és
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pesar, pesar damunt d'alguna cosa. Larnor
aconsegueix una miliva, si tlO una desaparició,
d'aquesta gravetat, que quan eli no existeix es
nodriment de Ia moral, condició dels qui
viuen moralment, només rnora!ment. El centre de gravetat dc la persona ha passat primer a
la persona estimada, i quan la passió desapareix quedarà aquest moviment, ci més diflcil,
d'estar "fora de si". "Vivo sin vivir en ml", deja
santa Teresa. Vivir fora de si, per estar més
enhlà dun mateix. Vivir disposats al vol, a punt
per a qualsevol partida. E5 ci futur inimaginahie, l'jnabastable futur d'aquella promesa de

vida veritable que l'amor insinua en qui ci
sent. El futur que inspira, que consola del present, fent que ja no creguem en eli, I d'acl brota la creació, allô que no és previst. El que
atreu i'esdevenir de Ia histôria que corre a
cercar-lo. Allô que no coneixem i que ens crida a conèixer. Aquell foc sense fi que alena en
ci secret de tota vida. Allè que amb ci voi del
seu transcendir unif'ica vida i mort, corn a simpies moments d'un arnor que sernpre torna a
néixer d'eIl mateix. El més recèndit de l'abisme de Ia divinitat. L'inaccessible quc baixa a
tota hora.

