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Presentació
La crisi iniciada fa quasi una dècada, causada per
comportaments mancats d’ètica social, ha propiciat la
consciència que només la transformació de les regles
de joc econòmiques mundials, de manera que tinguin
com a centre la persona i el bé comú, possibilitaran
el destí universal dels béns de la terra. La Facultat
de Teologia de Catalunya a través del SEDASE del
Departament de Teologia moral organitza les seves
Jornades anuals d’Ètica i Món contemporani, dedicades
enguany a reflexionar sobre una nova economia més
enllà de l’oferta i la demanda, des de la perspectiva de
la Doctrina social de l’Església.
«L’ètica sol ser mirada amb cert menyspreu burleta. Es
considera contraproduent, massa humana, perquè relativitza el diner i el poder. Se la sent com una amenaça,
perquè condemna la manipulació i la degradació de la
persona. En definitiva, l’ètica porta a un Déu que espera una resposta compromesa que està fora de les categories del mercat. Per a aquestes, si són absolutitzades,
Déu és incontrolable, immanejable, fins i tot perillós,
perquè crida l’ésser humà a la seva plena realització
i a la independència de qualsevol mena d’esclavitud.
L’ètica –una ètica no ideologitzada– permet crear un
equilibri i un ordre social més humà. En aquest sentit,
animo els experts financers i els governants dels països
a considerar les paraules d’un savi de l’antiguitat: “No
compartir amb els pobres els propis béns és robar-los
i treure’ls la vida. No són nostres els béns que tenim,
sinó seus.” [...]
El diner ha de servir i no governar! El Papa estima tothom, rics i pobres, però té l’obligació, en nom de Crist,
de recordar que els rics han d’ajudar els pobres, respectar-los, promocionar-los. Us exhorto a la solidaritat desinteressada i a una gir de l’economia i les finances a
una ètica a favor de l’ésser humà» (Evangelii Gaudium
57-58).
«En les relacions mercantils el principi de gratuïtat i la
lògica del do, com a expressions de fraternitat, poden
i han de tenir espai en l’activitat econòmica ordinària. Aquesta és una exigència de l’home en el moment
actual, però també de la raó econòmica mateixa. Una
exigència de la caritat i de la veritat al mateix temps»
(Caritas in Veritate 36).
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