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José Ignacio González Faus
Jesuïta i teòleg

Dissabte 26 de desembre va morir a Sant Cugat 
el P. José Vives Solé, jesuïta i teòleg de 87 anys. 
Havia nascut a Montferri (Tarragona) el 14 de 
març del 1928 i va entrar al noviciat de Veruela 
de la Companyia de Jesús el 1945. Va rebre l’orde-
nació sacerdotal a Sant Cugat el 1959. Doctor en 
Teologia, va ser professor de Filosofia, Teologia i 
Filosofia grega a diferents centres, entre ells l’Ins-
titut de Teologia Fonamental de Sant Cugat del 
Vallès, la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona o la Facultat de Teologia 
de Catalunya.

Quan vaig comunicar al director de l’editorial 
Sal Terrae en una conversa telefònica la mort 
de Vives, em va dir: «Gran teòleg, injustament 
oblidat»; va ser  el seu comentari ràpid al qual jo 
vaig afegir: «Potser faries millor de dir: humilment 
amagat.»

Va arribar a la teologia des de les humanitats 
clàssiques, que va estudiar a Oxford entre el 1952 
i el 1956, i després d’una tesi sobre l’origen i fo-
nament de l’ètica platònica (1964). També va ser 
professor de Filologia grega a la UAB del 1970 
al 1974.

Va entrar en la teologia per la porta dels Sants 
Pares fins que va acabar donant a llum un lli-
bre-antologia (Los Padres de la Iglesia), amb una 
sèrie de textos traduïts i introduïts per ell, que ha 
estat molt útil per connectar amb aquella tradició 
antigament tan recuperada i avui tan oblidada. 
Entre les seves obres de patrística destaquen: 
Los Padres de la Iglesia. Textos doctrinales del 
cristianismo desde los orígenes a San Atanasio 
(1971), Els cent consells espirituals del Pare Dià-
doc, traduïts i presentats (1981), i la introducció i 
traducció de les obres Exposició de la predicació 
evangèlica, d’Ireneu de Lió, i Sobre la Pasqua, de 
Melitó de Sardes, dins de la col·lecció Clàssics del 
Cristianisme (1989).

Era membre de Cristianisme i Justícia, i va tre-
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ballar en l’àrea teològica des de la fundació del 
centre, amb el qual ha publicat diferents quaderns 
com Comentari al Document Ratzinger sobre la 
Teologia de l’Alliberament, del 1984; ¿Hablar de 
Dios en el umbral del siglo XXI?, del 1997; o Carta 
a Mª Ángeles, del 2004, entre altres.

Un dels seus llibres més famosos, dedicat a 
Joan de la Creu, el va titular Examen de amor, 
al·ludint a la frase del místic d’Àvila: «Al capvespre 
quedeme y olvideme», es va permetre afegir-hi un 
epíleg «Els oblits d’un místic», per aclarir que això 
de l’amor a Déu no té res a veure amb l’oblit de 
l’amor als éssers humans, sinó a l’inrevés: només 
en ells es verifica i es plenifica.

Aquell aclariment tan cristià el va desenvolupar 
més en un altre escrit que constitueix una de les 
millors pàgines sobre Déu que es van escriure en el 
segle XX. Es titulava El ídolo y la voz. Reflexiones 
sobre Dios y su justicia, i va aparèixer el primer 
llibre editat pel Centre d’Estudis Cristianisme i 
Justícia, La justícia brolla de la fe. La referència a 
la veu va culminar en la seva obra més clàssica Si 
oyerais su voz. Exploración cristiana del misterio 
de Dios, un tractat sobre la Trinitat. Tancava l’obra 
amb aquestes paraules: «Reconeixent aquella veu 
de l’Infinit incognoscible és com podrem arribar 
a conèixer el que veritablement som nosaltres: 
cridats a ser poble de Déu, lliures “fills seus”, no 
esclaus d’un món fatal o absurd o —el que és 
pitjor— esclaus els uns dels altres.»

Tota aquesta seguretat no li impedia comentar 
després maliciosament que, tot i que és veritat 
això de l’absoluta incomprensibilitat de Déu per 
a nosaltres, també caldria afegir que «als éssers 
humans no ens entén ni Déu».

Però tot això ja són avui coses «del vent i de 
l’escuma», com deia Leopoldo Panero: «Te miro y 
pienso en las cosas que no se acaban jamás / porque 
Dios las ha mirado / y no las puede olvidar. // Una 
noche cerraremos / nuestros ojos. Lo demás / es 
del viento y de la espuma. / Pero el amor vivirá.»

Així de senzilla pot ser la lliçó i el record d’aquest 
pessimista de somriure incansable: l’amor viurà.


