Taltavull: “L’economia s’ha de sotmetre al bé de
les persones, i no l’inrevés”
Dg, 13/03/2011 per Catalunya Religió

(Jordi Llisterri - CR) El dissabte està fet per a l’home i no l’home per al dissabte.
Aquesta frase de Jesús pot ser un resum de la visió del funcionament econòmic i
del món del treball que planteja la Doctrina Social de l’Església. “L’economia s’ha
de sotmetre al bé de les persones, i no l’inrevés”; així ho explicava el bisbe auxiliar
de Barcelona Sebastià Taltavull aquest dimecres en la primera sessió del Seminari
“Una mirada cristiana sobre el treball humà”. Aquí podeu veure un resum i a sota
la ponència completa.

En l’actual context de crisi, Taltavull va remarcar que sempre “s’ha d’entendre
l’activitat econòmica com la bona administració per al bé comú” i que “l’ordre
social i el seu progrés han de revertir constantment en el bé de les persones”. En
aquest marc, va definir l’atur com “una veritable calamitat social”.
També davant les dificultats econòmiques va destacar com “l’esperit evangèlic de
molts cristians ha fet que no quedessin ancorats amb la crisi com un mal que s’ha
de patir amb resignació resultat d’una lògica inevitable. La Paraula de Déu ha
estat una font inesgotable de coratge i de creativitat”.
Bona part de l’aportació del bisbe Taltavull va recollir les diverses encícliques
sobre aquest tema i els principis del Compendi de la Doctrina Social de l’Església.
Per tota la tradició eclesial “el guany sempre està en funció de la col·lectivitat” i
alerta que “l’acumulació de béns per part d’uns pot esdevenir uns sostracció de
béns dels altres”. També va recordar com “la Paraula de Déu és molt dura amb els
drets dels treballadors”
Alhora Taltavull va alertar dels valors de les responsabilitat personals que hi ha
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darrera del funcionament econòmic: “Quan el primer valor que es persegueix és
fer diners, l’ídol està servit i té les de guanyar”. Una frase pronunciada la mateixa
setmana una de les notícies més comentades ha estat la publicació de la llista
Forbes dels personatges més rics del món. El fonament de l’actitud cristiana és
que “la paraula de Déu ens fa optar per tot allò que és comunitari i solidari, en
contra de tota preferència pel que és egoista”.
El seminari sobre la Doctrina Social de l’Església està organitzat per Justícia i Pau,
el Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, el SEDASE, i les delegacions de Pastoral
Social i de Pastoral Obrera de l’arquebisbat de Barcelona. Les sessions es fan
Centre Cristianisme i Justícia de Barcelona (Roger de Llúria, 13) i aquest dimecres
intervindrà Ignasi Farreres, exconseller de Treball i president del Centre d’Estudis
Econòmics i Socials.
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