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Josepmaria Escrivá de Balaguer, eleva als altars pel Sant Pare
Joan Pau II el 17 de maig de 1992 i del naixement del

anys, amb centre a la Ciutat Eterna, des d'on amb les s(

Cilla'

iniciatives i amb nombrosos desplacaments per Europa i

s'acompleixen cent anys el 9 de gener de 2002, ha estat una

América estén la seva acció sacerdotal i apostólica i proi

de les figures més il-lustres de l'Església Católica en l'época

l'expansió de l'Opus Dei en més de cinquanta paisos.

contemporánia.
El 2 d'octubre de 1928, a Madrid, funda l'Opus Dei, que pues

De Barbastre a Madrid

anys després s'estendria per nombrases nacions d'arreu del
món, i el governá fins al seo Barrer instant en aquest món, el

Havia nascut a Barbastre el 9 de gener de l'any 1902

26 de juny de 1975. Foil mesure de vida cristiana per a desenes

el si d'una familia de classe mitjana i de costuras Cristi:

de milers de dones i hornea que, unint-se a l'Opus Dei o no,

arrelada d'antic en la major part de les seves branqud

reberen els seus ensenyaments i fins a elle arriba el seu nou

la regió sotspirinenca. Els avis per línia paterna erer

i atractiu missatge pastoral. Crea i encoratjá multes i variados

Balaguer (Lleicla i el pare, natural de Fons (Orca),

iniciatives apostóliques, la majoria civils i algunes d'eclesias-

Iluny de Barbastre. La mare era de Barbastre. Entre

mires i gratis,

fills barons d'ambdues famílies hi havia hagut, i hi ha

a la promoció social i a la de la cultura cristiana. També és

advocats, comerciants, algun metge, sacerdote, ten

tiques, dedicades a l'educad() en tots els

seus

autor de !libres d'espintualitat que han traba( milions de lectora

nents, etc. No mancaven antecedente de carreres

en les més diverses llengües del món i són vabrats per teólegs

brillante en unes o altres professions: un oncle hist

i crítics, per personalitats de l'Església i de la vida civil i, sobre-

altres avantpassats més llunyans, funcionaria civils o r

tot, per cristiana corrents.

tacs que (oren distingas amb mercés de la Corona. El [
de Josepmaria José Escrivá Corzán- després del casan

Els tres períodes duna biografia

amb Dolores Albas i Blanc, s'installá a Barbastre on tr(
ID en el comerc i gaucha d'una reputació excel.lent.

La vida de Josepmaria Escrivá de Balaguer i Albas es desen-

El 1914, la familia es traslladá de Barbastre a Logrony

volupá al Ilarg (le tres períodes netament diferenciats, de

a (Institut, el jove Josepmaria acaba el Batxillerat

durada no gaire desigual: el de la formad() del personatge

havia iniciat a Lleida, on acudien a examinar-se els ah

fina a la fundació de l'Opus Dei l'any 1928; el del seu apos-

nes deis escolapis de la seva ciutat natal. Més tard, d

tolat a Espanya, vivint ordináriament a Madrid, que arriba

dita fer-se capellá, ingressá al seminari de Saragossa,

fina a 1946; i la seva 'larga etapa romana, de gairebé trenta

realitzá els estudia eclesiástics i després els de Dret

20

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

Facultat de la Universitat d'aquesta ciutat. El 1925 s'or-

a la realització de la qua! consagraría en endavant totes les

dená de prevere i dos anys després acabava la !licencia-

energies.

tura a la Facultat de Dret.
L'Opus Dei !muna de ser, necessáriament, pequé així són
Més tard, el 1939, ohtindria el Doctorat a la Facultat de Dret

les coses un intervienen els bornes, una organització -una

de la Universitat de Madrid ('actual Complutense, que ales-

organització desorganitzada (ligué alguna vegada el

hores s'anomenava Central). InstaLlat a Roma des de 1946, es

Fundador- i, sobretot, un missatge, que era a la vegada vell,

doctora en Teologia a PAteneu Ltteranense, la Universitat ecle-

per evangélic, i nom per oblidat -fins i tot entre els bons

siástica de la diOcesi del Sant Pare.

cristians-, a la difusió i posta en práctica del qual es dedicarien principalment l'Obra i els seus fidels. La plenitud de

El 1927, ja a Machicl, mentre era capellá del Patnmat de malalts

la vocació cristiana, conforme als ensenyaments de

donava classes cle Dret Roma i Canónic en una academia des-

l'Evangeli -i a la Voluntat salvífica universal de Déu-, es pot

tudis jurídics, i dedicava tot el temps possible a Passistencia

viure, i intentar viure. en tots els quefers temponds, en unes

sacerdotal de malalts, als seus domicilis o als hospitals, prin-

les tasques honestes ordináries de la terca, que són la major

cipalment al del Rei o d'infecciosos, i a la catequesi en harris

pan de les que ocupen als bornes.

pobres de la capital, mentre esmercava una particular atenció
a l'orientad() espiritual i a la tbrmació deis joves universitaris

L'Església Católica i la seva Jerarquía, amb qui comptá

amb qui tenia relació.

sempre, acollirien les idees i els projectes de Josepmaria
Escrivá amb la leva benedicció i encoratjament, reconeixent

Fundador de l'Opus Dei

el missatge com a cosa própia i acabarien per obrir
en les seves estructures un espai jurídic adequat a la
naturalesa i al carisma de I' organització. Tot plegat essent

El fet central en la biografia de Josepmaria Escrivá hm la

'Opus Dei com era segons la ment del Fundador, amb les

fundad() de 'Opus Dei i la seva dedicad() a la tasca d'im-

substancials característiques laikals o seglars.

plantar-lo en el si de l'Església, a partir del 2 d'octubre de
1928. Sense que s'alteressin externament ni el seu trehall

El 1968, en unes declaracions a POssematore Romano, Josepmaria

pastoral ni el seu senzill estil de vida, ni les classes a Paca-

Escrivá deja que 'Opus Dei mai no es trobará en la necessitat

démia d'estudis jurídics un trehallava per ajudar a mantenir

de posar-se al día'. Mai no li caklra adaptar-se al indo, perqué

la seva familia, aquel! jove sacerdot i advocat de vint-i-sis

toas els seus fidels són' del indo. En aquella ocasió tainbé mani-

anys havia trohat la singular vocació definitória i definitiva,

festava )'alegría pel fet que el Concili \J'anea II llagues pmclamat
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amb una gran claredat la vocació divina del laical, fet que ha

Entre els bisbes hispans d'aquells anys, que pertanyien a una

confirmat alió que, prosseguia el Fundador, per /a grcicki de Détt,

cines generacions anterior> a la leva, eren molts els qui mar

i ensenywnt des deitt 10012 tott's.

festaven ¡'afecte per fautor de Camí i n'acolliren favorableme

alMIE111 virini

Pedid() a mitjan 1939: els arquebisbes i bisbes de Valénci
Madrid, Ávila, Palencia, Lleó, Pamplona, Cartagena, Vitória, et

Es anys d'Espanya

(El bisbe de Conca, que li hacia donat supon per a editar ur
mena d'assaig (Pedid() preliminar del Lunós Camí de 1939, qt

Durant els temps a Madrid, fins que marxá a Roma el 1946

havien estat les Consideraciones Espirituales de 1934, no anil

i s'hi itrstal la definitivament al cap de pocjosepmaria Escriva

a conéixer el non Quan es publica, Mons. Cruz Laplan

desenvolupá una amplia labor sacerdotal de predicació i

que era parent proper de Josepmaria Escriva, es comptava

assistencia espiritual a persones de diversa classe i condició.

entre els IllátliN de la guerra civil).

Organitza i fomenta Residencies universitáries i Col4egis
Majors, clubs juvenils d'estudiants, activitats i recessos espi-

Prova de Pestimació i confianca que hom sentia per mossil

rituals per a dones i bornes, etc., establint l'Opus Dei a les

josepmaria entre la jerarquia de l'Església, fou que diversos prela

principals ciutats, comencant per les universitaries. Alhora

i alguns monestirs de religiosos, el convidessin sovint per predic

iniciava ja, des deis primers anys quaranta, l'arribada a altres

exercicis espirituals al clergat i als seminaristes de les seves dióc

paisos europeus (Italia, Portugal, Franca, etc.), i s'ordenaren

sis. Quaranta anys després, no pocs distingas prelats i altres ecl

els primers sacerclots de l'Obra, entre ells l'enginyer Álvaro

siástics han manifestat el viu record que conserven del contingu

del Portillo, que seria el primer successor de Mons. Escriva,

de l'estil, tan poc comí' , tan espiritual i tan Mamá, d'aquelles prec

nomenat pel Sant Pare Joan Pau tt Bisbe Prelat de

cacions de Mons. Escriva.

l'Opus Dei.
Áls primers anys tienta, el futur cardenal Ángel Herrera Oria, fund
Quan el 1939 aparegué la primera edició de Camí, fautor,

dor i director del diari católic El Debate, fundador també i preside

Josepmaria Escriva, un capella aragonés residen a Madrid, encara

de PÁssociació de Propagandistes, fou nomenat per la Santa S(

era un desconegut per al gran públic. Amb toa, als seus trenta-

President Nacional de l'Acció Católica Espanyola. En disposar-se

set anys i després de den de treball pastoral a la capital

donar des d'aquest cárrec un non impuls a l'apostolat seglar, Herre

d'Espanya, a més deis tres de la guerra civil, amb análoga acti-

ofed a mosén Josepmaria -que tenia Ilavors poe més de tienta am

vital sacerdotal a totes dues zones en qué es dividí la nació,

la direcció cle la Casa del Consiliari, que s'havia creat per a la fonn

gaudia de notorietat i gran estima en els ambients d'apostolat

ció i ensinistrament pastoral deis assistents edesiástics i capellai

católic i de l'Església en general.

de Porganització de les diverses diócesis espanyoles. La dedicac
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dgia d'ell la promoció i el clesenvolupament de l'Opus Dei

dones i honres, gairebé tots universitaria, professionals i

di d'assumir la responsabilitat d'una missió tan honrosa.

docents. Mossen ,Josepinaria coneixia bé la Universitat i els

aella organització d'Acció Católica per a la qual Herrera volia

a la Facultat de Dret a Saragossa. I havia continua) essent-ne

sar amb la collaboració de .losepmaria Escriva, altres cele-

a NlacIricl, on es u-asnada per cursar el doctorat n'entre donava

; Hoyes aleshores- oren capellans o consiliaris. i als anys 40 i

clases en una academia universitaria.

universitaria. Fil mateix n'era un, des que tett els estudis civils

Tits tbren nomenats bisbes essent Nunci Cicognani i ministre
; exteriors Martín Artajo: Yurramendi, Morcilla. Tarancón,

També a Madrid tunda un centre per a universitaria,

s, etc., que almas de la guerra ja oren. o serien aviat, ansies

l'Academia DYA (Drel i Arquitectura . o con agradava cle

yals de Josepmaria Escrivá.

Ilegir a alguna deis estucliants i joves gracluats que la freqüentaven: Déu i Hudácia) un Escriva i els primen; coLlaboraclors

per les qualitats i vacas d'Escrivá, era companit per nombroelats i personalitats civils de la seva generad() que exerciren

atenien la formad() cristiana i el foment cle la vocació professional deis universitaria que hi acuchen.

ns de responsabilitat a l'Església i en la vida social d'Espanya.
Després cle l'Academia DYA del carrer cle Luchana, s'obri,
els eclesiástica calcina esmentar els cardenals de Tarragona,

con un modest perú segur pas endavant, la primera

olla, Toledo, Santiago, Sevilla i Málaga, i també els cardenals

Residencia d'estudiants promoguda per Papostolat de l'Obra,

ria Larraona, Albareda, el portugués Cerejeira, o Pitaba

al carrer de Ferraz, que llagué crinterrompre l'existencia per

el Patriarca-Bisbe de Madrid-Alcalá, els arquebisbes de

l'inici de la guerra el julio) cle 1936.

1, Valencia, Grado, Saragossa, Granada, Pamplona, bisbes de
spanya, així con distingits monjos i religiosos tablas de

Durant la primera incitar del conflicte losepinaria Escriva

errat, Silos, Samoa, el Valle, etc.) i molla notables sacerdote

s'estigué a Madrid, un la seva vida, con la de tants altres

0CS

eclesiástica, no deixava de carrer perill i on sembla que

mes variats.

mataren un home que els assassins cregueren que era ell.

primers passos de l'Opus Dei

Hagué de canviar d'adreca sovint, i estigué uns mesos refugiat a la Legad() d'Hondures. Perú en aquelles difícils
circumstáncies del Madrid republicá i gairebé assetjat,

.drid deis primera anys trenta els seglars que penanyien

Escriva continua la labor sacerdotal, administrant sagra-

mas Dei o als qui arrihava l'apostolat personal i la inspi-

ments, celebrant misses en cases paniculars, assistint malalts

espiritual d'Escriva, oren probablement una centenars de

i fent -fins on pocha- una arrió apostólica que arriba a cert
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nombre de persones i famílies que mai més no deixarien
de sentir-se vincularles a la leva amistat.

s'adreeava al famós monestir cistercenc, fundar pel re
Alfons VIII de Castella, regirava la paperassa de Parxiu
examinara la documentad() ele les Echas Mitjana

Per fi, a les acaballen de 1937, pogué passar a Andorra i Hand,

Moderna que allí es guardava, i aconseguí reconstruir el

a pea pels Pirineus de Lleida, acompanyat d'un recluir grup.

trets de dret civil i canimic duna institució tan singula

ele joves universitaris, algtms deis quals ja eren de l'Obra, peló

com la juriselicció senyorial i quasi-episcopal de faba

tots companien la clevoció per mossen josepmaria i se sentien

dessa d'un monestir femení per a qui amb proa leine

deixebles seas.

es pot trobar res que s'In assembli en abres llocs i altre
experiencies de la história de l'Església.

De retom a Espanya. per la frontera d'Irun, després duna visita
breo al santuari maná ele Lourdes, Escriva fou traternalment

( JUall a Madrid, en el mateix any 1939, el catedrati,

acollit pel seu antic amic de Madrid. el salesia Mons. Marcelino

d'Ilistúria del Dret ele la Complutense, després bisbe

Olaechea, bisbe de Pamplona, i poques setmanes més tard,

Tui i arquebisbe de Grado. Fra losé López Ortiz. ami,

s'installa a Burgos, en condicions de cena precarietat lins que

personal d'Escriva i historiador prestigiós, examina e

un deis Ultims ches de maro de Pany 1939 torna a Madrid.

treball que havia realitzat a Burgos, dictamina que en

Durant l'any i mig a Burgos, Escrivá restablí el contacte amb

acabada. Amb ella Escrivá, que ja havia cursar le.

els joves "veterans" de Luchana i de Perras, viatjá per dife-

assignatures corresponents a aquel) grao académic entre

rente [erres del nord de la Península, d'Andalusia i de Castella,

els anys 1927 i 1931, es doctora a la Universitat de Madrie

dirigí recessos espirituals per a bornes i clones i realitza un

el mateix any 1939.

una investigad() ele gran novetat i interés i una obn

ampli i fructífer apostolat epistolar. Perú a més trobá temps
i oportunitat per enllestir dues obres importants que l'oren

El doctorar civil d'Escriva no era un mer títol académi(

decisives en la seva biografia. Una seria la tesi doctoral per

per afegir

a la Facultar ele Dret de la Universitat de Madrid, Pestudi

Era un precedent i un exemple per a les persones de

histórico-juríclic ele la singular figura i institució de La Abadesa

l'Obra ele professió intellectual. laics i clergues, i per al:

a

la seva biografia ni molí menys un adorn

de las Huelgas. L'altra fou la definitiva preparad() del seo

homes i clones a qui arribada el seu apostolat. Fila e

famós )libre Camí.

fundador de l'Opus Dei, era teOleg i sacerdot, per() tambi
advocat i havia ele culminar els seus estudis jurídies.

En les entones més aviar curtes que li deixaven Iliure les

Camí deixaria escrit -i no per als fidels ele l'Obra, sin(

ocupacions apostóliques, josepmaria Escrivá de Balaguer

per a la globalitat deis cristians-, que l'estudi, la firma-
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ció projessio n al que sigui. és obligad() gn( entre nosal-

on hi ha pagines que ocuparien un 'loe d'honor en una

tres i a qui pugui ser sari no li perdonent que no 1)0 sigui:

ank)logia ele literatura mística.

per a Escrivá la primera persona del plural ( nos, (rosaltres) compren la globalitat deis cristians.

Després (oreo apareixent succesivament l'estudi históricojuríelic sobre La Abadesa de las Huelgas. que havia estat la
leva

tesi doctoral, el volum de meditacions És Crist que passa

La publicació de Camí i els escrits del seu
autor

póstuma aún: Amics de Déu. Via Crucis, Solc i Forja.

Per a no pocs d'aguas joves universitaria deis primers anys

josepmaria Escrivá confegí, a més, nombrosos escrits i

quanmta. als quals algun amic o altres circunstancies posa-

documents especialment adrecats a les persones de

i nombrases homilies editades sobes. Altres obres d'apandó

ven a mans leves Camí en la honica primera edició valen-

l'Opus Dei, en forma d'instruccions, cantes, etc., bona pan

ciana de 1939 -entre els quals vaig temír la fortuna de

deis quals han estat a disposició deis estudiosos ele la seva

trobar-mli relativament aviat-, liquen atractiu volum ele

personalitat i de la seva obra. El professor Peter Bergiar,

disseny modem i aire tan innovador, esdevingué [libre de

biOgraf aulemany de Mons. Escrivá i historiador ele

capcalera, gula de conducta, manual d'orientad() espiritual

l'Opus Dei, en la relució de les fonts que havia fet servir,

i instrument per a descubrir amplis i [luminosas horitzons

declarava 'la yer Ilegit i utilitzat, entre molts d q ltres, fina a

de vida cristiana. La mateixa presentaciú tipográfica del libre

trenta-un d'aquests escrits, esmentant-los amo titols i dates.

era molí diferent ele l'habitual entre les obres de devoció.

tión obres de diferent extensió, de carácter doctrinal i apos-

Mostrava que Camí aspirava a ser rebut con una cosa d'un

tólic, algunes d'elles veritables peces mestres de literatura

estil distint i amb una marcada vocació ele [libre d'espiritua-

espiritual. totes ben escrites. En aquests documents es

litat per a persones cultivarles, perú corrents.

convida a bornes i clones del nostre temps a viene i actuar
conforme al que els demana la vocació de cristians

L'any 1934 en una modesta impremta ele la ciutat caste-

corrents enmig de la societat i deis quefers i deures de

llana de Conca, Escrivá havia publica[ Consideraciones

ciutadans d'aquest mOn.

espirituales, que contenen no pocs passatges que s'integraden en el tamós . Carní de 1939. En liquen mateix any

Només el material examinat i esmentat per Bergiar, que estu-

1934 escriví Sant Rosari. un !libre breo sobre els miste-

dia els que més Ilum aponaven a la historia de la vida i de

ris d'aquesta tradicional devoció mariana de bella factura

l'acció personal i apostólica del biografiat, compren bastant

literaria. que constaueix una mena ele. poema en prosa

més de dues mil pagines. Del que diu ['autor alemany, hom
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dedueix que hi ha molts altres documents i escrits de

El (libre: fonts I estil

josepmaria Escrivá, els més antics i significatius deis qUalS
han estat usats en l'excel . lent i exhaustiva obra d'Andrés

Les Consideraciones espirituales de 1934 i Camino el 1935

Vázquez de Prada. tina cosa semblant es copla del que han

t'oren. en electe. les primeres publicacions de l'autor, que

escrit altres biógrafs. En repetides ocasions, hom

amb tot no era un escritor novel!. hacia redactat. en bor

sentit dir que es deia Escrivá i que practicava el seo cognom.

nombre, els escrits esmentats abans, on es consideraver
diverses qüestions de carácter doctrinal i d'orientad() apos-

L'aparició de Camí i la difusió del coneixement de

tólica i espiritual. sempre tractades amh una elegant i precis a

l'Opus Dei, així com l'extensiO dels apostolats que promo-

factura literaria. josepmaria Escrivá era un home culte,

vía, tingueren una gran !icollida en amplis sectors católics i

segur de la seva !lengua, i les seves monografies estaver

intellectuals. No mancaren cenatnent incomprensions i fins

redactarles ami) el domini de l'expressió d'un escriptoi

i tot una obena hostilitat en alguns d'aquests mateixos medis

professional i amh la Terma finesa d'un estil tan personal

i per pan de membres de determinarles organitzacions. Perú

característic com els elegants i energics traeos de la sev11

és un assumpte prou conegut i no resulta propi d'aquesta
ocasió.
En les obres de josepmaria Escrivá, com es veu, no h
La iniciativa apostólica d'Escrivá ami-) la rumiad() de

manquen els !libres importants pel contingut i per Pescrip-

l'Opus Dei i les peculiaritats del seu apostolat eren mani-

tura. Pero, per a uns milions de lectors, Camí és particular-

restament singulars, i responien al seo carisma i vocació parti-

mem representatiu i notable, fins i tot des d'un pum de vista

culars. Perú resultaven especialment adients a la conjuntura

!iterad.

histórica de l'Església en el regle XX. I Camí contenia el rovell
de roo del missatge apostúlic de l'autor, que s'adrecava a un

Escrivá de Balaguer acostumava a prendre notes de pensa-

extens públic d'homes i dones seglar, i, en general, a perso-

ments, reflexions, experiencies, etc. de carácter espiritua

nes de bona fe.

o pastoral, així com de lectores de la Biblia, deis Pares á
l'Església, de la litúrgia i deis grans escriptors. Aquest:-

Les edicions de Camí se succeiren amb un Mine accelerat.

apunts, sovint breus i substanciosos, que venien de la vide

El 1945 apareixia la tercera. El total de les impreses en diver-

i deis !libres, eren freqüentment elevats a nivells de gene-

sos idiomes superava les dues-centes cinquanta en el moment

ralitat que els feien útils a efectes doctrinals i pMctics per ;,!.

de la beatificació de fautor el maig de 1992. Actualment,

la vida cristiana de les persones que Ilegien els seus

s'han superat el 4 milions d'exemplars venuts.

o escoltaven la seva paraula.
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Pan d'aquest treball intellectual serví indubtablement de base
les Consideraciones Espirituales i després a Carní, i igualment a Solc i Forja, els clos (libres de génere analeg a Camí,
que estaven ultimats al traspás de l'autor i es van publicar amb
carácter póstum.
a

Tant aquestes obres com les diverses seccions penanyen a la
literatura cristiana despiritualitat, alternant-se en el test passatges de carácter i to ascétic, amb altres que caldria anomenar
místics, i altres, en fi, purament pastorals o dorientació práctica, gairebé personalitzada, per a un lector cristEt.
La font principal d'aquests escrits és, com en tota la tradició de
la literatura espiritual cristiana, la Sagrada Escriprum i en primer
lloc els Evangelis, amb referéncies molt freqüents a alió que
en ells i en els Fets deis Apóstols s'explica deis primers deixebles de Jesús i de la primitiva cristiandat. Perú les escenes bíbliques a qué es refereix l'autor i les seves consideracions
teológiques són, per dir-ho així, "viscudes" . El lector, com va
destacar Álvar del Portillo en la presentad() del primer volum
d'homilies d'Escrivá, és suaument inda a participar-hi. No se
ti presenten cona a coses alienes sinó com a própies, com fets
o qüestions oberts que demanen una resposta i que conviden
a adoptar una actitud. Són albura una insinuad() i un desafiamem per qui reflexioni sobre el que está Ilegint.
f',scrivá de Balaguer, com deia Álvar del Portillo, cultiva
especialment la técnica (si es pot dir així), de "ficar-se" i
de "ficar " els lectors, com a ell li agrada dir, en els fets de
la vida de Crist. Seguint les seves paraules es veo que ell

amb particular i activa preséncia les escenes més
entranyables de la Sagrada Família, de Jesús amb els deixebles i de la Passió i Mort del Salvador, descrees, o al ludides, amb traeos que recorden la gran pintura barroca
espanyola i la literatura espiritual de 'lengua castellana deis
segles XVI i XVII que tan bé coneixia.
L'alud gran font d'aquests escrits és l'experiéncia espiritual i
pastoral de l'autor. Abunden els passatges autobiogMfics, que
ordináriament estan escrits en tercera persona, com si el protagonista d'un succés o el subjecte d'una experiencia espiritual
o apostólica fos algú diferent del narrador.
L'autor es revela també com un puntual i agut observador de
la vida social. Per() no és un escriptor costumista, sinó un
"pedagog" en el sentit técnic i original del mot, que convida
a seguir-lo, alcant l'esperit del lector (que a les poques pagines és realment un interlocutor) a la contemplació deis més
nobles valors de la tradició i de la practica cristiana.

L'estil I la llengua
Se sol Ir que la llengua literaria castellana experimenta
un canvi substancial, gairebé una mutació, entre finals del
segle XIX i principis del XX. En altres cultures europees ha
passat una cosa semblant, peró probablement després. La
llengua escrita i la llengua parlada culta de l'Espanya del
primer terc del segle XX arribaren a estar més próximes
una de l'altra que en períodes anteriors de la leva história.
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Potser el pas preliminar hacia estat íranquejat pel realisme

disjuntiva (ata, ata), que és segurament el que es propc

de la novel la del XIX i pe] prosaisme deis poetes postro-

saca fautor de !libres escrits per a persuadir i per a animt

mántics. Peri') ja en el segle )0( els dos corrents que realit-

a Pacció cristiana, a la práctica de la viran i a l'exerci,

zen aquesta transformació -si es pot parlar així-, estanco

de l'apostolat.

representats pels autors del noranta-euit i pels modernistes. Es tracta de dos conénts fins a can pura oposats i alhora

Des del primer deis parágrafs cle Camí es parla cl' esborn

complementaris: Azorín i Valle-Inclán, Unamuno i Eugeni

el settval llefiscós; ele seguida d'acció i oració, de pa i parara

d'Ors, Antonio i Manuel Machado.

(amb l'expressiva alliteració deis dos mots), d'hétstki i oraci

¡o no estic gens segur que l'autor de Camí freqüentés gaire

cal optar entre les basses i les aigües que salten, o entre

els poetes i escriptors castellans del primer terc del segle

paraula i el silenci, o respondre amb un somriure a la molé

que tant havien influit en la !lengua espanyola que el!

tia; el cos i Péndula són enemics inseparables i amics que r,

escriu. Les seves !centres, que eren copioses, eren també

es poden veure, la pocavergonya i la intransigéncia. i la coa,

més súlides i més clássiques. Peri) estaca atent a la realitat

ció -que no són bones d'ordinari ni bones de per si-, pode-

de la vida, i hi ha moviments i tendéncies culturals i d'es-

resultar sanies en determinats contextos. El fracás és uict■

til que es respiren en l'ambient, per poc que un s'apropi

ria i la victória, fracás, etc.

Poden cremar unes hraoques oloroses o bé simple fullarac

als (libres d'actualitat, a cliaris i revistes i al tracte de persones cultivadas. Més, amb una premsa tan rica en collabo-

Probablement, si l'autor 'vigués Ilegit uns comentaris col

racions literáries com era aleshores l'espanyola.

aquests els desautoritzaria amb tota l'energia amistosa
paternal de la seca seductora personalitat. Ell va escrim

deis grans !libres d'Escrivá correspondria al de la

Camí i els altres !libres perqué els honres i les don(

prosa lineal i salta que caracteritza els bons escriptors

s'acostessin a Déu, a l'amistat de Crist i a la práctica c

castellans cl'aquells anys. En el text. com en altres valuo-

l'Evangeli, i jo hauria estat cometent la frivolitat de glo

sos autors ele l'época, no hi manquen cle tant en tant

sar els seus textos com si fossin mera literatura. Peró c

expressions poétiques i brillants, metal-Ores Iluminoses i

parlar-ne és de justicia subradlar que hi ha moltes pág

un llenguatge figurat i transparent, ric en unatges, peró

nes magistrals i que el seo autor, a Inés d'ocupar en

directament intelligible. En la seca escriptura tropa,

catáleg deis sants el lioc que Ii correspon pels seus méri

en els Unes adients, amb expressiva eficacia, un cert joc

i virtuts, té un lloc d'honor, molt ben guanyat, en la hist

ele contrastos i figures literáries, entre les quals predomi-

ria de la literatura espiritual del segle XX grácies a la ser

nen les antítesis, que acaben enfrontant el lector amb una

inspiració, cultura i ploma.
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A Roma i arreu del món
Durant els anys de Roma Escrivá de Balaguer funda els
Cohlegis Romans de la Santa Creu i de Santa Maria per a
bornes i dones de l'Opus Dei, respectivament, destinats a
la formació i convivéncia de persones de diferents nacionalitats i cultures. Organitzá i dirigí l'expansió de l'Opus
Dei en les nacions europees un no havia arribat abans, així
com en algunes cl África i de l'Orient Ilunyá, i en les repúbliques americanes, sempre en relació amb els bishes de
cada país i, ordináriament, a petició d'ells.
A partir de la década deis cinquanta, Mons. Escrivá
promogué la creació ele centres universitaris en diferents
llocs del món, respecte deis quals exerciria les funcions
históriques, que en el seu cas eren més reals que simbóligues o purament cerimonials de Gran Canceller o Rector
Honorad. La primera d'aquestes universitats, fundada el
1952, fou la de Navarra, una institució sobradament apreciarla i prestigiada, que té quinze mil estudiants, onze
Facultats i Escotes Superiors, mitja dotzena de centres de
grau maja i uns quants instituts d'investigació de reconeguda qualitat, més les Facultats i centres d'estudis echesiástics. Existeixen altres institucions universitáries crearles
per iniciativa de Mons. Escrivá a Méxic, Perú, Filipines,
Japó, Colómbia, etc.
Els trenta anys romans de Mons. Escrivá en van fer una
personalitat amplament coneguda i respectada en tota
l'Església, a qui mostraren afecte i reconeixement els Sants

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

Pares Pius XII, pan XXIII, Pau VI, i amb qui tingueren opontunitat directa de relacionar-s'hi centenars de cardenals i
hisbes durant aquells pontificats, tant amb ocasió de visites a la Seu Apostólica com en els Anys Sants molt particularment, durant les sessions conciliars.
En vida, tot i que ell maldés per no exhibir-se ni fer-se
veure, era una figura considerarla, i també admirada, en els
cercles eclesiastics i de l'apostolat católic dels.indrets més
diversos. Per aixó no és estrally que quan traspassá fos tan
elevat el nombre -a-¿ bishes que sol•icita del Sant Pare la
iniciació deis procediments que podrien concluir a inclourel en el catáleg deis sants. Foren més de mil tres-cents els
cardenals, arquehisbes o hishes que s'adrecaren a la Santa
Seu amb escrits postulatoris. La qual cosa representava una
tercera part llarga de la Jerarquia de tot el món.
De manera molt particular en els darrers anys de vida,
Mons. Escrivá recorregué en viatges pastorals Espanya -en
diverses ocasions i diverses ciutats- i uns quants pasos
d'Europa i d'América, cm s'havia establert l'Opus Dei, celebrant trobades amb milers de persones. Ell anomenava
aquests viatges i trobades catequesis, recuperant una paraula
usual entre els primers cristians. En aquelles reunions o
tertulies, com també li agradava de dir, s'adrecava als assistents amb el seu peculiar estil profundament espiritual i
humá, i amb aquelles manifestacions de la poderosa i
atraient personalitat que són impossibles de reproduir i que
han quedat reflectides en els documentals cinematográfics
en qué s'han recollit multes reunions d'aquelles.

Joseptnaria Escrivá de Balaguer era, en efecto, un excellent

prensions i la freqüent i més particularment dolorosa hosti-

orador i. coro es din ara, un gran comunicad ir, que posseia

litat de persones p ones. que no l'entenien o no cohen

de manera infreqüent el do de la paraula i deja sempre exac-

entendre'l, i no deixaven de pertányer al món de l'aposto-

tament el que volia (lir. Era un deis pocs privilegiats mortals

lat cristiá.

el discurs oral del qual pot ser literalment transcrit en una
prosa correcta, expressiva i brillant, sense donar per altra banda

Es trola amb la resistencia chestmctures consolidades que sembla-

la impressió de parlar com un 'libre. El seo estil oral es distin-

ven impenetrables a la novetat del seu carisma, i amb portes

gia per respontandtat i per una frescor i gracia de dicció veri-

que es tancaven davant seu, de vegades amb conesia i altres

tablement admirables; a tot plega( hi contribnia la seca alegría

vegades sense, dient que encam no, perqué rosté ha arribat

habitual i el sentit de l'humor, el seu pon humor corno ell

mcKsa mita. Peri.) aixó va ser una de les endoses en qué es va

mateix solio (lir.

forjar el seu esperit.

La imatge duna vida

era la tenacitat tópica del seu Aragb natal, sinó la cons-

Era un home de notable i admirable fermesa. La seva no
tancia del convencut que té un deure per complir amb
Peri) la vida de Josepmaria Escrivá, tan rica en fets i tan

institucions i ami) persones, i al qual no pot faltar. Per aix6

fecunda en fruits, no fon certament un camí fácil, cómodo de

va suportar les increíbles adversitats que Cantes vegades

recorrer. No podía ser una excepció entre els grans de l'es-

varen posar a prova el seu tremp. amb la serenitat alegre

perit. Parla freqüentment de mses i d'espines, d'arl yls en firma

i encomanadissa d'un borne de fe que hacia posar la seva

de crea, i sabia molí be que dela. Notnés les arrels que es

confianca en 1)éti.

claven a l'anima deis bornes són les que es coronaran de bnmques, les fulles i els fruits que faran del sacrifici un sacrifici

Després (lel solemne reconeixement de la santedat de

joiós. Toles aquestes són idees i frases repetides per ell. Peri)

)osepmaria Escrivá (le Balaguer, que va ser proclamada pel

en Escrivá, tot aixd no era un conjunt de belles imatges lite-

Sant Pare Joan Pan II a la beatificad() del 17 de maig de

ráries ni un hábil recurs peclagógic per gravar conceptes i

1992, els católics poden tributar-li el culte amb qué es

fórmules en oients i lectors. Era la decantació o l'essencia de

venera els benaurats i demanar la seca intercessió davant

la própia experiencia personal.

Déu. Peró aquesta solemne declarad() pontificia va ser
també fhomenatge de la Cristiandat vers un deis seus fills

Al Ilarg deis tres períodes de la seva vida, )osepmaria Escrivá

més ihlustres d'aquests temps i un honor per a la nostra

hauria de patir tota mena de contrarietats, no poques incoar

torra i per a l'Església.
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