Estimar el món apassionadament
Jesús Ballesteros
Catedrátic de filosofia del Dret per la Universitat de Valéncia
Membre de l'Academia Valenciana de Cultura

Que s'acompleixi el centenari ele Josepmaria Escrivá de

Si el Fill de Déu s'ha fet home igual que nosaltres en tot, llevar

Balaguer m'ha fet girar els ulls veas les paraules que va dir

del pecar, tot el que és humá pot esdevenir diví, i. per tant,

-hornilla inoblidable- en aquella Eucaristia del campus de

la vida humana es converteix en la recerca d'aquesta dimen-

la Universitat cte Navarra, davant gent cte procedencies

sió divina, present fina i tot en l'acció o l'escleveniment més

diversíssimes, i (le la goal es recull un excellent testimo-

banal i intranscendent. Vet aquí que l'expressió fona empmda

niatge grdfic en les planes d'aquest llibre.

en l'escrit: materialisme cristiá -que s'oposa audacment als

En aquella hornilla, s'hi aplega el que seria un dele punta

superad() del dualisme de la desencarnació sigui d'origen

materialismes tancats a l'espera (cfr. hom. cit. n. 115- és una
centrals del seu ensenyament constant amb una virtualitat que

canesiá o pietista.

no s'exhaurí en vida seva sin() que complovem, tants anys
després, com va assolint cada cop un sentit més pie, a mesura

El qua és cridat a unir-se a Déu, a testimoniar la veritat cris-

que el seu esperit s'estén entre més persones i més ambients

tiana, és l'home en tota la seva integritat, amb ánima i cos. i

d'arreo clel món.

en el lloc concret on es tropa. la quat cosa implica tenir en
compte els condidonaments ambientals en el sentit més ampli.

Prenem com a referencia per a resumir el contingut

D'aquí la importancia atribuida ale detalle. El cos no és simple-

d'aquesta hornilla, pronunciada al campus de la Universitat

ment una cosa que pertany al posseir de l'heme, sinó tumbé

cte Navarra, el 8 - X - 1967 (Converses amb Mons. Escrivá de

al ser: el ten cos és com 00 pollo -un pollífint el (ron de péu a

Balaguer, nn. 113 - 123) el parágraf que afirma l'exigencia,

len tsalem- gatees deLva cavalcarpels ca aros divins de la torra

de fer bendecasíNabs amb la prosa de cada dila (n. 116).

(Amics de Déu. n. 137).

L'homilia constitueix una reflexió en proftinditat entorn cte les

Convertir en hendecasíllabs la prosa de cada día equival a pensar

conseqüéncies de l'Encarnad() del Verb, 'nonti central de la

que hacer las cosas bien/ impon(' más que el hacerlas, com dio

meditad() constant d'Escrivá de Balaguer, que visqué contem-

citant Antonio Machado. Es tracia de saber qué significa aquest

plant la humanitat de Jesucrist.

adverbi bé., en parla el fundador de l'Obra en multe passatges
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Jels seus escrits, que es podrien resumir així. Treballar bé signi-

humans, Pucci() ben feta, que devem a Déu, esdevé al mateix

fica en primer tenue oferir tot el que fem a Déu, cercant exclu-

temps canelobre que Ilumina els abres (cfr. Amics de Déu,

ávament la seva glória. D'acord amb el passatge de sant Pau:

n. 61). No caldito obrir la boca si la t'ostra vida resplendís així.

De0 °m'as gloria. Alió que oferim a Déu necessáriament ha cle

Sobador les pann des„si mosinSsim les obres (sin( Joan Crisóstom,

;er un treball acabat en els detalls, ja que altrament no seria

citar a Amics de Déu, n. 60).

ligne de Déu. (cfr. Treball de Déo a Amics de Déu, nn. 55-72).
3erú alhora per aconseguir una feina ben feta. cal ser 'm'un,

A l'inici del segle XXI, sembla provat que els ideals que la

Jerqué només Déu proporciona l'acabat, per tant ens hem de

societat ha tractat de minorar, considerant que l'ésser lumia

;entir servents inútils, o com deja gráficament sentir-se com el

és capas de redimir-se per si mateix, marginant Déu, han

'aquel, que ha de servir de tron al Senyor, o com el pinzell, en

acabat per girar-se contra el mateix home. Oían l'ésser /turna

nans cle Déu que, com artista, fa coses gratis. Només l'humil

tracto de tornar la terca en un penad& Isense amiptar amé

:apac de gratis obres, perqué tot ho espera de Déu, sabent que

Délo, la torna en un in/era (Hólderlin).

)er si mateix no és res, i menys que res. Només amb aquesta
onsciéncia el treball esdevé oració, i per tant majá de santifi-

Només la unitat de vida basada en la conversió de la vida

.7ació. És el que recomanava Mons. Josepmaria Escrivá als qui

quotidiana en oració presenta unes possibilitats iliimitades de

..ncomaná cle comencar la Universitat de Navarra: Tal aun pot

transformació de la societat. Per aixó deja Josepmaria Escrivá:

legir-se en la biografia del metge Eduardo Ortiz de Iandázuri,

Déu vol un grapat d'home seus en cada activitat humana.

escrita per Esteban López Escobar i Pedro Lozano (p. 216) davant

Després... 'pax Christi in regno Christi" (cfr. Camí, n. 301).

'afirmad() del doctor: Bé, pare, em va demanar que vingués a

1 [amber

Somnieu i encara us quedaren cutis!

Pamplona per feir una Universitat, ija está feta, Mons. Escrivá
:ontestá: No t'he denanat que facis una Univelsitat Binó que et

Aquest

santifiquis ho ifént-la. Aquesta conversió del treball en oració

cle l'Opus Dei presenta a les clones i els bornes del segle XXI,

s la clan de la unitat de vida, de la simplificació de la conducta

i per tant de l'eficacia. D'aquí que de cara als altres éssers

és el nucli del missatge apassionant que el fundador

antic i nou com el mateix Evangeli

i que

és especialment

oportú de tenir present en el centenari del seu naixement.
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