Forjadors de la história
Lourdes Díaz-Trechuelo
Catedrática emérita d'História d'América de la Universitat de Córdova

Uésser huma és fúnic al mOn que té história. perú no tots

que els (litigien; pero serse la intelligéncia del general que

els feta de l'home són histórica, només aquella que dimanen

a cada u assignava la seva comesa al camp de batalla. aquella

de fús de la seva Ilibertat i aún capacos de romanclre en

no haurien aconseguit cap victória. Individu i col'lectivitat

abres presenta venidors. La veritable História ha de ser una

són termes d'un binomi que s'exigeixen inútuament.

correcta interpretad() dela feta ocorreguts des de l'origen de
la Humanitat fina avui. o mes ben din, fins abans

Aix6 es veo ciar en els exemples presentats, per() existeixen

perque la História exigeix perspectiva. Igual que per contem-

aérea bornes que han infltift en el cura de la Humanitat tant

plar el conjunt d'un quadre de grana dimensions cal allun-

o mes que els esmentats. Pensem en els investigadora de la

yar-se del llene'. així nimbé és necessaria la perspectiva que

naturalesa els (mala li van arrencant els seas secreta i trobant

dóna el temps per poder interpretar millor els feta del passat.

la tbrma d'aprofitar les seves torees en benefici del progrés.
Al descobriment de l'energia del vapor efaigua, va seguir la

El protagonista de la História és fhome, perú no tots els

primera remitid() industrial el segle XIX que convertí els

bornes influeixen en la História de la mateixa forma. Per

tallers medievals en grana fabriques i substituí l'artesa per

aixó, els historiadora es dividiren entre els qui consideren

l'obren Les consecjiaéricies d'aquest descobriment no (oren

que només els grana personatges fan la História, i els qui

només económiques; dell es derivé un pregon canvi social.

pensen que els honres anónima aún els qui la construeixen.

Creixen les ciutats i s'envolten duna corona d'espines. els

Aquesta polémica ha arribat a un punt en qué és possi-

primera suburbis on s'amunteguen 'lomea. dones i nena en

He conciliar les postures extremes: tan fals seria din que

péssimes condiciona de salubritat.

Colom féu ell sol els seas descobriments. con afirmar que

foren les tripulacions de les seves caravelles les qui realit-

L'aplicad() del vapor cfaigua a les comunicacions terrestres

zaren la gesta. Tampoc Napoleó dugué a teme les seves

i marítimes féu que els habitants de qualsevol lloc de la terra

graos campanyes militara sol: h calgué l'ajucla deis infiera de

comencessin a relacionar-se amo pobles abans gairebé deseo-

soldats que formaven els seas exércits, i dela capa i oficials

neguts per ella. Un abre pas gegantí fou el descobriment de
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Felectricitat i les leves múltiples aplicacions: Alti 00 sabriem

fácil de percebre. com sant Benet, organitzador del mona-

viere sense aquesta energia que ens dóna Ilum i calor. i

quisme occidental. sant Bernat de Claraval, autor de la regla

que inicia el orón de les Hoyes tecnologies. Als alboN del

cistercenca, Doménec de Guzmán i Francesc d'Asís, funda-

segle XX. el motor crexplosió crea l'automóbil i l'avió, que

dors de les primeres orles menclicants. Teresa delesús i loan

definitivament triomfa sc)hre els globos i dirigibles. "els mes

de la Creo. refOrmadors del Cannel. o Ignasi de Iniola. crea-

Ileugers que l'aire", que l'oren els primers en fer que l'home

dor duna nova forma dentendre la vida religiosa con] a milí-

pogués realitzar el seo vell somni de volar. Al telégraf inven-

cia espiritual.

tar per Morse se sumarle]] després la teleionia sense
radio, televisio, interne[. correo electrónic... El descobri-

A aquests fundadors. cal sumar-hi el nombre incomptable

ment de la radioactivitat fiará possihle el desenvolupament

elimines i dones que assoliren la santedat a través d'ocupa-

de lenergia atómica que. a mes de la seva terrible forra

cions temporals. com Tomás More. lord canceller d'Anglaterra

destructora. té tantos aplieacions útils per a Fhome. Al camp

i pare de familia nombrosa, que corona la seva ‘ida ami) el

sanitari. malalties que ahans t'oren gratis plagues de la
lumanitat han resten vencudes...

martini per no cedir als desigs d'Enric VIII. en contra deis
dictats de la seva consciencia. El segle XX ha donat
FEsglésia una gran multitud de 50,115 i de máHiPN testi-

luntament a aquests fets vistents, la história de la salvad()

monis de la fe, escritt loan Pau II a la leva Carta Apostólica

discurre, com un torren[ 0(1111, des del principi 'iris al final

Novo millennio ineunte (p. 15).

del orón, ami-) el seu pont clau entre FEncarnaci0 del Fill de
Déu i la seva mort a la Creo i la seva Resurrecció. Des

Tot just comencat el segle XX 'lasqué a Barbastre (Osca)

traguen monten[ comenca l'aplicad() deis seas mérits infi-

cjaquells sants davui. Josepmaria Escrivá de 13alaguer, esco-

nits a través de l'Església que Ell funda. En aquesta História.

Hit per Déu per difondre arreo del non un esperit

que per a tants passa inadvertida, els principals protagonis-

lEvangeli com

tes són els sants. Alguns han actual de forma mes visible i

dat duran[ regles: la crida universal a la santedat que esta'
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com

non, pero que romangué obli-

continguda en les paraules de Crist als seus deixebles: Siguen

de passeir cases materials les cauverteix en un i 'natal

pmfectes cm el lustre Pare celestial és pelfecte. Els primers

d'allunyament de Déu, el nao beat ens record(' que aques-

cristians ho entengueren molt bé; sense abandonar el sea
loe en la societat civil, se santificaren i per aix6 foren capa-

tes nutleixes rectificas, cria/ures de Déu i de l'enginy barna.
si s'usen rectainent

poden ser cana per a la trabada deis

eos de cristianitzar el món mina.

honres amb Cris!.

Quan aquel! sacerdot de vint-i-sis anys -sOin al 1928-

Som al primer centellan del naLxement de losepmaria Escrivá

comencá a clifondre aquest missatge diví, tro pa un petit gni')

de 13alaguer. i gairebé han transcorregut tres quarts de regle

d'homes i més taró de dones. que l'entengueren bé. Amb

des de la fundad() de l'Obra de Déu, que sha estés arreu

ells. l'Opus Dei comenta a caminar i la doctrina de la santi-

del món. L'expansió, que comenta molt aviat, ha continuar

ficad() del ueball enmig del món s'estengué dins l'Església.

amb tant o major impuls clesprés de la seva mon, de la qual

El Concili Varia 11 el sanciona plenament en la Constitució

s'llan cumplen vint-i-sis anys; els mateixos que dl tenia quan

Dogmática Lumen Gentium, als capítols: quart. que fixa la

rehé l'encauce diví de difondre aquest missatge: que ningú

missió deis lates. i tinqué. titular lbcació universal u la

no es pot considerar exclós de la crida de Déu.

santedat en l'Església. Queda molt dar que el fi és el mateix
per a tothom, pe yó els camins per arribar-hi difereixen

Des dd primer moment el Fundador veié l'Obra ami) pmjec-

segons la crida de Déu a cada ánima.

ció de segles, mentre hi luna !mines sobre la [erra, com una

El 17 de maig de 1992, durant la cerimónia de beatificad()

obrint un canal acople i finasen la !ligarla. Aquesta vició de

injecchí intral'enosa en el ton .ent circulatari de la socielat,
del fundador de l'Opus Dei, el Sant Pare (ligué aquestes

luan ha comeneat a ser ja present. L'Opus Dei, erigit per

paraules: Amb sobrenatural intuició, el beat josepmaria

Joan Pan 11 en Wel:aura personal el 28 de novembre de 1982,

predica incansablement lu crida u nit'ersal a la santedat i a

treballa als cinc continents i la seva extensió prossegueix

l'apostalat

En una societat en qué l'alaa)' desenfrena!
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sense pausa.

