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Dins de la col-lecció de les obres completes de Josepmaria Escriva, !'editorial
Rialp ha publicat l'edició criticohistorica
del llibre d'homilies del fundador de l'Opus
Dei, Es Cristo que pasa. És el quart llibre
que veu la llum dins de la serie de Obras
publicadas per sant Josepmaria. Hi ha
prevista l'edició d'altres series, com ara:
«Obras no publicadas», «Epistolario»,
«Autógrafos» i «Predicación oral».
Es tracta d'estudis criticohistorics, que
inclouen una introducció sobre el procés de
publicació i, després, un comentari crític
dels textos. En aquest cas, hi ha també una
tercera part que recull els índexs originals
del llibre, que l'han acompanyat des de l'edició princeps de 1973; i una quarta part
amb Apendixs informatius en que s'ofereix
una síntesi del treball de traducció i publicació en diverses llengües de les homilies
que formen el llibre durant el període que
va de 1968 a 1975,ja que és així com les va
coneixer i impulsar sant Josepmaria.
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Com és prou sabut, el llibre recull 18
homilies pronunciades per !'autor entre
1951 i 1971, arran de diverses festes distribu1des al llarg del cicle litúrgic. Les homilies van ser publicades separadament i,
després, compilades en el llibre. El període
de redacció i publicació de les homilies per
separat van ser els anys 1968-1973. Uns
anys convulsos, marcats per importants
transformacions socials i, sobretot, amb
una repercussió prou rellevant en la vida
de l'Església, allo que s'ha anomenat el
postconcili. L'horitzó de les homilies, com
afirma !'editor, és el descobriment viscut de
l'Evangeli, la trobada i l'amistat amb
Jesucrist enmig de les vicissituds de !'existencia quotidiana, tot alentant el lector
a viure-les amb esperan9a i serenor. Les
homilies d'Es Cristo que pasa s'encaminen
a atreure les intel-ligencies i els cors cap a
Crist, a recordar i a defensar la doctrina de
l'Església, a portar esperan9a a les animes,
a enfortir les actituds cristianes, a sembrar
la pau i !'alegria.
El moment previ a la decisió de redactar aquestes homilies va ser la bona acollida de l'homilia Amar el mundo apasionadamente, pronunciada al campus de la
Universitat de Navarra l'any 1967, i publicada al llibre Conversaciones con Monseñor
Escriuá de Balaguer. A partir d'aquest moment, a sant Josepmaria li va semblar adequat fer servir el genere de les homilies per
ajudar les persones a fer camí cap a Déu.
La primera homilia publicada va ser
Cristo presente en los cristianos. L'origen es
troba en la petició adre9ada a sant
Josepmaria d'escriure un text teologicoespiritual que s'havia de publicar a la revista cultural francesa La Table Ronde, pera
un número especial sobre Jesucrist que
s'estava preparant per sortir editat durant
la tardor de 1968. A sant Josepmaria li va
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semblar bé i va conformar aquesta homilia
amb textos de la seva predicació previa. La
tematica de fons, com indica el títol -que
també estara relacionat amb el títol posterior del llibre- és fer de la vida del Crist vida nostra.
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Posteriorment, des de novembre de
1968 fins a maig de 1969, va escriure quatre homilies més, que se li van demanar
des de diversos mitjans de comunicació.
Des de febrer de 1969, li van arribar suggeriments, a sant Josepmaria, de cara a
aplegar les homilies publicades en un sol
llibre, i, sens dubte, aquestes sol-licituds el
van ajudar a concretar el projecte d'un llibre que es va anar completant fins a l'any
1973, data de la publicació.
L'estudi criticohistoric és d'un gran nivell teologic, i els comentaris ajuden a
aprofundir en el missatge espiritual del
fundador de l'Opus Dei. L'autor, Antonio
Aranda, és professor de Teologia de la
Universitat de Navarra i de la Pontifícia
Universitat de la Santa Creu, autor de
nombrases publicacions i membre de diverses associacions científiques. Del proleg de
l'obra, se n'encarrega Mons. Javier
Echevarría, prelat de l'Opus Dei, qui destaca «la importancia que aquest volum ha
tingut i té en la vida espiritual de innombrables persones».
Aquest llibre interessara a tots els qui
segueixen els passos de sant Josepmaria i
a moltes altres persones, que percebran en
els textos d'Es Cristo que pasa, com s'ha escrit, «la for9a d'un Pare de l'Església».
Joaquim González-Llanos

El filosof alemany Robert Spaemann
ens regala les seves memories. Amb el títol
Sobre Dios y el mundo, i en forma de dialeg
amb el periodista Stephan Sattler,
Spaemann ens obre la seva intimitat personal i el seu pensament filosofic. En el
text -de fücil lectura malgrat els problemes filosofics que es van desvetllant-, es
conjunten d'una manera harmónica, labiografia personal amb les grans idees del
pensador alemany. En aquest sentit, com el
mateix Sattler comenta, es tracta d'una bona introducció al pensament de Spaemann.
Es descobreix un pensador que creu en
la filosofia, no només com a ensenyament
academic a l'escola i a la Universitat, sinó
com a forma de vida i passió sincera pel coneixement. Parla sense emprar tecnicismes que dificulten l'accés «ingenu i culte» a
la Veritat. Té la gracia d'endinsar-te d'una
manera senzilla (el que anomena la inten-
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