LLIBRES

Litúrgia de les Rores i quins van ser objecte d'una o més catequesis.
Els textos de les catequesis procedeixen
de www.vatican.va, als quals s'ha anteposat
la versió dels salms de la Bíblia de Navarra,
editada per la mateixa EUNSA, encara que
no és la traducció utilitzada en els textos de
les catequesis papals. El llibre es podria haver completat amb un índex tematic i una
mínima introducció a cada salm.
Arnau Arnaldich

Negocios y moral:
El dilema del camello y la aguja
Gregorio Guitián
EUNSA Colección Persona y Cultura
Pamplona. 2011. 150 póg .

Quina contribució pot fer el cristianisme a la teoria i la practica de l'economia?
Quines indicacions divines tenim sobre
l'activitat economica, l'ús dels béns materials per viure i la creació de riquesa associada ambla feina?
Gregorio Guitián, prestigiós professor
de doctrina social de l'Església i moral
economica s'enfronta a aquestes difícils
qüestions d'una manera directa i de vegades fins i tot provocativa en un llibre breu
i de :facil lectura.
Negocios y moral: El dilema del camello
y la aguja aborda aquests problemes a través de diferents perspectives, que es complementen. En els dos primers capítols, l'autor
discuteix breument els fonaments i el paper
de l'etica en l'economia. El tercer capítol presenta el que probablement és la clau de tot
el llibre, ja que hi examina l'activitat economica a través de la teologia cristiana. El lector tindra ocasió d'explorar aspectes crítics
com la llibertat humana, el pecat original i

el sentit de la riquesa en el Nou Testament.
Als últims quatre capítols, s'hi discuteixen
principis de la doctrina social de l'Església
de gran importancia practica i algunes qüestions complexes, com l'etica en el món de les
finances i la contribució de les empreses a la
societat civil.
L'argument del professor Guitián ~s
dar: el problema no és l'economiaper se sinó com l'entenem. Així, conceptes com eficiencia i productivitat, sovint atacats per
activistes i intel-lectuals radicals, són únicament principis que poden ajudar-nos a
entendre parcialment el procés economic.
En paraules de l'autor, el problema és
entendre que «parlar d'economia vol dir
parlar del comportament de persones reals.» Només després d'assumir la centralitat de la persona en la discussió economica, és possible comprendre el paper central
de la moralitat i el valor de les indicacions
ofertes per la teologia, i en particular per
la doctrina social de l'Església. Ronradament, aquest sembla l'únic camí per transformar les formulacions matematiques de
l'economia, cada vegada més complexes, en
una cosa que sigui realment útil per al desenvolupament de la humanitat.
Antonino Vaccaro

Un home que sabia perdonar
Francesc Faus
Ed. Associació d'Amics del comí de
Pallarols a Andorra. 2011. Póg. 110

Aquest petit llibre ha estat tradult de !'original brasiler O homem que sabia perdoar, tot i que el seu autor és catala. És el
poeta, escriptor i sacerdot Francesc Faus,
brasiler de cor, ja que des de l'any 1961 viu
al Brasil. Fou precisament el fundador de
l'Opus Dei -sobre el qual versa el llibre- qui
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li propasa anar al país sud-america a treballar sacerdotalment en diverses tasques
apostoliques. Havent arrelat plenament en
aquella gran nació, l'autor ha publicat moltes obres i articles literaris i religiosos, en
especial. Un d'ells és aquesta obreta menor
-pero també una joia- sobre el perdó en la
vida de sant Josepmaria Escrivá.
Els editors -l'Associació d'Amics del camí de Pallarols a Andorra-, seguint el tema «Llibertat, convivencia i perdó durant
la Guerra Civil Espanyola (1936-1939)»,
desenvolupat a la Seu d'Urgell durant'. la
IV Jornada de Camins de Llibertat, han
volgut publicar aquest llibre del Dr. Faus
Pascuchi, nascut l'any 1935, llicenciat en
Dret Civil i doctor en Dret Canonic. En el
proleg ens diuen que volen «exposar de manera eloqüent aquests principis: els de la
llibertat i el perdó». Es tracta d'un recull
d'anecdotes i experiencies ben trobades sobre el perdó al llarg de la vida de sant
Josepmaria Escriva de Balaguer».
Aquest recull s'agrupa cronologicament
en tres etapes: abans, durant i després de la
Guerra Civil a E~:i:ianya i en altres pai:sos,
en les quals el sant esmentat patí tota mena de calúmnies, persecucions físiques i
morals, adversitats, incomprensions i mentirles. Naturalment, en cada cas explica
amb detall les seves reaccions, com va saber sempre perdonar, comprendre i discul-
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par, ensenyant als altres a fer el mateix davant adversitats i contradiccions de semblant genere.
En poques paraules, el llibre ens mostra perfectament allO que sant Josepmaria
digué tantes vegades: «Jo no he necessitat
aprendre a perdonar, perque Déu m'ha ensenyat a estimar».
L'obra es divideix en tres parts - «El
perdó en un clima d'odi»; «El perdó en
temps de guerra»; i «El perdó en temps de
pau»- i conté tres annexos: a) l'un sobre la
vida i el missatge de sant Josepmaria
Escriva de Balaguer; b) el següent, les paraules del Papa Joan Pau II en la canonització del sant; i c) el tercer, les paraules
d'una homilia i un article de l'aleshores
cardenal Joseph Ratzinger (ara Benet
XVI). Acaba el llibre amb un elenc d'obres
biografiques de sant Josepmaria.
Aquestes 110 pagines es llegeixen amb
gust i fücilment. Són histories viscudes per
diversos protagonistes durant la vida del
sant. En totes hi floreix sempre de nou el
sentit del profund sentiment de perdó que
tenia perdonar-lo generosament als altres,
sense guardar cap ressentiment. Es tracta
d'una bona llic;ó per a tothom, a qui ens
costa tant perdonar i oblidar.
Josep Vall i Mundó

