LLIBRES

de bastir la seu central a Roma en anys
de gran escassetat; la ''batalla de la formació" dels fidels de l'Opus Dei i la tasca
de govern que sant Josemaría va dur a
terme amb tenacitat; l'expansió apostólica arreu del món; el Concili Vatica II i la
seva aplicació, no sempre exempta de crisis; finalment, l'amplia catequesi que va
desenvolupar arreu de la Península
Ibérica i a diversos pfilsos d'America durant els darrers anys de la seva vida. Al
capítol XXI, es perfila amb encert una
fonda i extensa semblanc;:a de sant
J osepmaria.
Aquest tercer volum recull també alguns passatges que en el seu moment varen suscitar polemica, com ara la participació d'alguns fidels de l'Opus Dei en el
govern del general Franco -exercint la seva llibertat personal, mentre d'altres participaven, també liberrimament en l'oposició al regim- o algunes contradiccions
dins l'ambit eclesiastic.

LLIBRES

Andrés Vázquez de Prada va iniciar el
1977 un laboriós treball que conclou brillantment el 2003 amb la publicació del
tercer i últim volum. Una obra de referencia obligada per als qui escriguin sobre sant Josepmaria i la fundació i el primers passos de l'Opus Dei.
Enrie Badia

Un amor siempre joven
Enseñanzas de San Josemaría Escrivá
sobre la familia

Edició dirigida per Alfonso Méndiz i
Juan Angel Brage
Ediciones Palabra, Madrid, 2003,
360 pagines .

Aquest llibre recull un material molt
ric sobre aquests ensenyaments de sant
J osepmaria, en forma d' estudis breus i de
testimoniatges personals. Són reflexions
i comentaris escrits des de la perspectiva
del pensament o de !'experiencia personal. L'obra consta de trenta-dos articles,
il-lustrats amb fotografies dels autors o
de matrimonis i famílies, i amb d'altres
que retraten sant Josepmaria en trobades informals amb diverses persones.

Tot i que les signatures dels textos tenen una procedencia ben diversa, des de
pastors de l'Església i intel-lectuals fins a
esportistes, persones de diversos pai:sos,
edats i situació social, tots transmeten
un punt de vista clarament positiu dels
ensenyaments apresos del fundador de
l'Opus Dei. El títol de l'obra, Un amor
siempre joven, revela prou bé el missatge
que sant Josepmaria va voler transmetre
als cristians cridats a santificar-se en el
matrimoni i en la família. Per ell, l'amor
huma dels esposos és una cosa volguda
per Déu i, per tant, santa; un mitja per
trobar !'alegria a la terra i buscar la santedat d'una manera plena. Aquest és el
rerefons de tot el llibre, és a dir, dels ensenyaments de sant Josepmaria: mostrar el caracter inseparable d'allo huma i
del que és diví, de les coses ordinaries i
del que és més transcendent, plasmat en
la realitat més extensa i important que
hi ha a la societat: la família.

El llibre es divideix en quatre aparl. Estudis preliminars, tres, sobre
la santedat del matrimoni; II. Selecció
de textos de la predicació oral; III.
Estudis al voltant de l'amor conjugal, la
família, la dona i l'educació dels fills; i
IV. Testimoniatges, a manera d'experiencies i vivencies personals.

· Qui hagi llegit sant Josepmaria
Escriva, coneix prou bé la seva predilecció per tractar el matrimoni i la família
dins del seu missatge central de buscar
la santedat enmig de la vida ordinaria.
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ment i el compromís matrimonial, la
maternitat i els fills, el treball a la llar,
la identica dignitat de l'home i la dona,
etc., són sempre presentats com quelcom
enriquidor que s'adrec;:a a la plena realització dels conjuges, tant en la seva projecció humana com en la seva projecció
divina, que són indestriables en els ensenyaments de sant Josepmaria Escriva.
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L'autor presenta els esdeveniments de
manera ordenada, enriquits per citacions
oportunes, mantenint sempre un estil
senzill.
Vázquez de Prada ha tingut accés a
una amplia i valuosa documentació, inedita fins a la seva publicació en aquesta
biografia: documents de l'Arxiu de la
Prelatura, cartes i altres escrits del fundador i treballs de recerca que es van dur
a terme després de la defunció de sant
Josepmaria. Aquesta documentació, especialment els apunts íntims i l'epistolari, han enriquit notablement el coneixement del biografiat. Destaca el seu amor
de Déu, una visió sobrenatural permanent i un amor i una unió amb el sant
Pare i amb l'Església en tot moment i circumstancia.

Tant els seus escrits com els nombrosos
textos recollits de la seva predicació oral,
contenen abundosos ensenyaments sobre la naturalesa de l'amor dels esposos,
el matrimoni com a camí de santedat, el
do dels fills .. ., així com consells practics
per convertir les llars cristianes en llocs
"lluminosos i alegres", segons la seva
propia expressió.

El proposit dels coordinadors de l'edició ha estat, segons les seves propies paraules, «centrar-nos en un aspecte concret del seu missatge: el caracter
lluminós i esperanc;:ador dels seus ensenyaments en relació amb un tema tan actual i delicat com és el matrimoni, l'amor
conjugal i la família. » Aquesta és, de fet,
una característica molt rellevant que
s'assoleix en aquesta obra: reflectir "el
caracter lluminós i esperanc;:ador" que
sant Josepmaria va imprimir en tota la
seva predicació a una materia tan important per a tota la societat. El lliuraTemes d 'Avui Núm. 15 • ler Semestre-2004

La realitat familiar és tractada des
de molts aspectes, com ja hem assenyalat: institució natural, realitat sacramental, participació en l'amor de Crist,
procreació i educació dels fills, paternitat responsable, drets dels pares en el
context politicosocial, la santedat en les
coses ordinaries, les virtuts en la parella
i a la llar, les característiques de l'amor
conjugal..., i un llarg etcetera de qüestions doctrinals, pastorals i practiques
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que omplien el cap, el cor i la predicació
de sant Josepmaria Escriva.

de família, aquesta obra ofereix plantejaments i respostes plens d'actualitat.
Un amor siempre joven és un bon llibre
per a la biblioteca de casa o pera l'estudi de pastors, pedagogs i orientadors familiars, per aclarir, per fonamentar, per
animar els qui se senten compromesos
en l'afany de recristianitzar la societat a
través de la seva per;a basica: la família.

Ambla lectura d'aquest llibre, es descobreix fücilment l'agut realisme i la
gran capacitat de comunicació que Déu
va concedir a aquest sant de les coses ordinaries per tal que els seus ensenyaments hagin amarat tan profundament
la vida de tants homes i dones, la vocació cristiana dels quals va aparellada a
la seva vocació matrimonial, així com
també en pastors i educadors. Aixo es fa
pales, per exemple, en el fet que la predicació de sant Josepmaria no ha quedat
plasmada només en lletra impresa. Va
tenir l'ocasió -perque així s'ho va proposar- de parlar amb nombroses parelles,
a les quals descobria i animava personalment a viure amb alegria i amb fidelitat la seva vocació matrimonial, o a
preparar-se per seguir aquest camí. Són
molt eloqüents, en aquest sentit, els relats dels qui el van coneixer. Una mostra
senzilla d'aquest estil testimonial pot
ser aquesta: «Em va fer veure que el matrimoni és vocació divina i que els conjuges s'hi poden santificar. Tot allo que li
vaig sentir sobre la vida familiar em va
ajudar extraordinariament per educar
els meus fills en un ambient d'amistat,
llibertat i naturalitat, en el qual els fills
van anar adquirint virtuts sense imposicions rígides, sense llargs discursos, sinó
a través de l'exemple i del convenciment
amorós» (p. 155).

Ricard Peris

La autoestima del cristiano
Míchel Esparza

Belacqua
Col ·lecció "Ars Vivendi "
Barcelona, 2003,
220 pagines
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( *) La autoestima
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del cristiano

Un llibre, dones, ricen doctrina, la de
l'Església, amb el segell particular de
l'esperit del fundador de l'Opus Dei, i
transmesa al lector amb varietat i riquesa de matisos, que fan d'aquesta obra,
sense ser-ho, un autentic tractat teologicopastoral. En un món com el nostre, en
que tant s'esta debatent sobre el model
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L'autor, que abans de ser sacerdot fou
metge i filosof, posa en joc tots els seus
coneixements per tal d'escriure aquest
llibre. El seu passat li dóna un gran coneixement de la naturalesa humana, a
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