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L'aportad() més notable de Iosepinaria Escrivá de Balaguer en rela-

de la Institut-Oí a la goal he dedicar la vida. l'Opus Dei. he

amb l'economia és, segons el meo paren la de la santificad()

que es recolza, cuna silos el ser eix, en el treball ordinad. en

del treball professional. El 21 de novembre de 1965, ell mateix va

el iwballprryi,ssiourrrtsubratIlat d'Escrivá de halaguen) exer-

remarcar davant el Sant Pare Pau VI: L'Opus Dei, taza en kl Arma-

cit C91Illig del 171(ill. En segon lloc destacará que no estora deis

ció deis seas fide& C0171 en la pnictica deis sena apostolats. té com a

plans divins el conjunt molt vadat de relacions derivarles de

Anament .santilicació del treball moksional de cadasca 01 . i insis-

l'ambn laboral, acceptant que el treball acompanya inevita-

tirla després: L de lespiritualitat especifica de l'Opus Dei és la

blement la vida de /'honre &muno la t'erra. Amb ell apareixen

santilicació del 'rebatí ordinari o, . 1 prenent-ho de A. Vázquez de

leslinv. lafatiga. el cansament: numilestacions del dolor i de

Pradit03 . José Luis filmes anotará: /asonada Escrivá de Balagner

la Huila que formen mol de la rostro existencia humana

ho hu clit amb iota &urda!: de la ilion o inspinició rebrota c'/ 2 d'oc-

actual. i que són sigiles de la rectifica del pecar i de la necessi-

tubre de /928, en lidia de la qua/ velé que havia de dedicar iota

tat de la redenzpció. Pene -afegeix tot segur!- el treball en si

la seta vida a promotor, mut, persones de tacs les condicions socia&

mateix no és ca p pena. ni cap notledicció o cástig: els qui taxi'

cocar lu santedat ~nig del ,mu,,. en l'exercici de la própia Pina o

parlen no bao llega Icé l'Escriptura Santa.

ocupad() humana. Des d'acoten instan/. lu proclamació del sentit
Als Apunes intims05.

Per aix6 envia un missatge de fortalesa per als qui creuen que

al número 35, escriu: la rastra tasca és alló (Minad, amb natura-

només val la pena considerar el treball manual: és bora que

CIÑO del izthalllim ~s'amen seus

Mai. treball proléssional. ibis sants! Sobre aquesta qüestió

els cristians dignenr hen ah que el treball és un do de Den. i

existeixen investigacions importants: la de Rafael Alvint 06 , el libre

que no té cap solía dividir els boinas en &verses categories

de José Luis Illanes 07 , i nombrosos estudis més.

segons el tipos de tenla. considerant unes tasques unes nobles

L'exégesi d'aquesta actitud de l'Opus Dei és n.-alment senzilla. En

alzó: Lhome no ha de limitar-se a .fia coses. a construir ohjec-

les dues col•leccions d'homilies de Inseptnaria E.scriva de Balaguer.

tes. treball neix de l' an o,: mantlesta lamo,: s'ordena devers

És Crist que passa os i Amics de Déu

tot aixó queda molt ciar.

l'amor. Reconeixem Déte no sola meni en lespectacle de la

N'hi haurá prou amb dues cites. A l'hornilla pronunciada el 19

del nostre esforc. Aixi el treball esdezt; oració, acció de grades.

de maro de 1963, l'esta de sant josep, mostró en primer Iloc la

Fina lment, el treball prolessional també és apostolai, perque

tradició de l'Opus Dei en aquest sentit 10 : Descrivint lesperit

amb el vostre treball. amb les iniciatives que hom prorrogue

que catres. D'aquí ve la transcendencia que es pot donar a tot

11(11111 •(1, sitió tumbé en l'experiencia de la 'lastra própia labor,

Fragment d'un treball d'investigació de próxima publicació, elaborat per l'autor
amb motiu del Centenari.
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partir! daquesia tasca. en les rostres converses, en el rostre

seas col legues. Escrivá de lialaguer li dona una abra trans-

track. poden concretar i en tema el dense. aquest precepte

cendencia: asseguro que si ens entossudim cada dia a

apostólic. el de sant I'au als cristians d'Efes quan escriu que

considerar ...1 les nostres obhgacions personals com un rc,que-

el qui robara. que ja no robi, sin() qUe més acial treballi amb

riment diví. aprendrenz creullest ir la feina (11111 la mijo,•

les própies auras, fent feines t'Uds, pesqué migra (Ulular el qui

pez-lec-ció humana i sobrenalural de que siguen! capacos.

passa necessilat

Potser en alguna ()aisló ens rebellarem (...1 1txyg sablea, reaccionar. penedits. i ens dediccurin a mb un esa Inés gran al

El 6 de lebrel. de 1960 Escriva de Balaguer pronuncia Ehomilia

cmnpliment del dense.

Treball de Déia 12 . liras hen? de convéncer dones. que e/ treball és
una estupenda realital. que mis és l'aposta cual una illeXa-

D'aquí que, pmssegueix : si algri de vosaltres no eslintés In fiara.

mbh , a la qual loas. )una manera ()duna afim estepa sounesos.

la que h correspont.si no se sentís amenticamein compromés

encara que 11 bi bagi ell< 1;1171S que prelengum illSiS-

en una de les nobles ocupacions knenals per santificar-la. si

rint en que aquesta ObilllItICió -la de qualsevol treballador- no ha

manqués una iocació prolessional no arribaria mai a calm-

sorgit pees ro pa una sequela del pedal original in m'altor no es

en lenocotra sobrenatural de la doctrina que eAposa aquest

z.edueix a una caballa deis tonos moderns. lis tracia dita mitja

saceraM, -es refereix a si mateix- justament pera ue liJaltaria

necessa •i que Déu rus colilla aquí 0 la term, dllatant-nos els ches

una condició indispensable: la de ser ara (rebanad-. I en

i fent-nos padícips del . ,11 poder creador.

aquest moment de Ehomilia és ora s'uneix toa aixO amo una

No s'ha d'imaginar el treball només com a font de diners, per

seguir: .S'enymr lis vol 501115 di ilOC ora us trobeu. en l'ofici que

mantenir la familia, per :,conseguir una cerca posició social,

bágiu mal pele motnis que sigui.. a mi. loas em semblen bonS i

data, 1928, gana velé que rolla el Senyor d'e'l. i reitera toa

per desenvolupar capacitats. per satiskr les seres passions

nobles -merare no sOposin a la Hui

desordenarles, o fins i 101 per contribuir al pmgrés social. Hi

elerats al pla sobrenatural, és a die, elnpdítliS en cuyes( COrrelll

capacos désser

ha més motors del treball. t/amon i Cajal considerava que un,

d'amor que ckfineix la vida d'un

de Déu.

de molí poderós, era el de contribuir a la gloria nacional. i
Paul A. Samuelso opina que el major esperó per al científic

El missatge ascétic que, naturalment. té pregones conseqüencies

es troba en Eavidesa de la gloria derivada de l'admirad() deis

en la vida económica, s'accentua amb aquestes consiclemcions:
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que ens bem de captenir.sempre com a ( q u'Uds de DM. bem

Aquest esperit no és precisament inútil per al 1-migres econó-

, tern,- 'non present que 110 Ci servim amb quan aban-

mic. És tan rens i tan dur, resulta tan vincula/ com el que s'exi-

mem la fenra: (plan no compartim amb els altres el deler i

geix per a un lOrt desenvolupament econOinic, que precisa

tbnegació en el complimern deis compromisos prokssionals,

alégir-li alguna cosa perqué sigui tolerable.

tan poden) &ser assenfalats com a chopos. infin-mals,.Pleols.

?sor-dermis_ numelm.«,s. imítils... Per-qué qui netdigei.v aques-

Per aclarir-ho. és adient de recordar, de la ni: de Xenius

s obligacions. eu aparenta 11101. )'S impodants. dificilment

Eugeni d'Ors-, la conducta d'aquel' savi sota la finestra

arcera en les altres de vida interior que cm-Minera cogen

del quid hi passava un batalló amb 00 mira gran de

és. Ho assegura amb un text de l'autor anOnim de l'Epístola

tambors, mentre provocava que els menuts ballessin: El

Diognetum l3 : I no els c,s lícit. als crastians. el abandonar la

5(11'1 volgt«, resistir 1111 instara. continuara la lectura. Peri;

1Y11111SSI0 e11 el 111011, U11111(11 C011111 (D'in!!! 110 li es pernos

els ulls se n'arfaren. com els deis nens, rera de tara esclat

it,

i alegria... Sentir el cor cwitent i els ulls (matracas perqué

Dprfrocariem. (11,11, el car p í. si ens desenteugués-snn deis

passa la tropa. és una criaturada. Peró afectar que sés

separar-se roluntar-rament del cos. i continua,
SÍ:

to p

superior a (apresta crialu rada. és una (diva crialurada

intrs lemporals: aquí (arribé lis In espera el Serryor.

encara pitjor 14 . Peri) no In lis contradicen"). Podem seguir
,inclou que existeix Iota una trama de virtuts que es posa en

la conducta del savi que es torna nen de la ma d'Eseriva

c. en e.vercir el postre ofici. arribe' propósit de santilicar-lo:

de Balaguer perqué, en tmalitzar el misteri cle Maria ens

l'ortalesa. per a pervel'erar en la ¡mira labor, a pesar de les

recorda (pie per apropar-uos Den. cal jer-se petits, perqué

aturals dificullats i serse cleixar-se l'él1Cer 111(li per l'ataba-

el Senyor exclama dirigint-se a/5 seas deixebles: "Us asse-

ment: in tempranca, pesqué sigui gastada sense reserves i

guro que, si no canvieu i no 115 ten com els infants. no

?r tal de superen- la comodita/ i legoisme la l'ustícia. per al

ellfrarell pus al Regne del ce1 -1 5.

nupliment deis Ilustres deures C > 111V1IS Déu. otras la societal,
'familia, els col . legues: la prudéncia per saber en cada ras

Naturalment que aixO nimbe té les seves conseqüéncies

, ré corleé fin; i Ilancar-nos a l'obra sense

económiques, per?) ja no eorrespon a aquest assaig prosse-

rsisteixn IX'!" A11101: amb el sean!

tot, hi

i immerliat de la respon-

guir per aquests terrenys escatolbgics.

rbilitat del buil del p ostre treball i del seta abast apostOlic.
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