L'herencia d'un sant
Covadonga O'Shea
Periodista i escriptora

Quan vaig conéixer Mons. Escriva de Balaguer, me'n vaig

a aquesta tasca. Sempre positiu, radie:di-nem optimista, mareava

adonar de seguida que era davant d'un sant. A prop seu tot

a aquests professionals coro a pauta d'actuad() l'atany per ofegar

era tan senzill, que en asseure'm a escriure em vénen a la

el mal en abundancia de bé. Deixava molt ciar que les polemi-

memória una serie danecclotes que poden semblar poca cosa,

ques, lagressió i la violencia no son bones armes ni per a vencer

per que a mi tullan fet descohrir facetes destacarles de la

ni per a convencer. Aquestes idees i la pis al nostre treball

personalitat d'aquel! home, escollit per Dem amb una missió

tenen molt a veure amb una de les nieves primeres trobades

decisiva per al món, que clugué a terme amb un to amable i

amb Josepmaria Escrivá.

simpatic, tan atractiu, que pot ser una de les claus per les quals
aquest Ilegat rebut del Gel hagi arrelat tan a Pons en molts milers

Era el mes de setembre cle 1963. Per motius professionals vaig

de persones, cle punta a punta de la terra.

ter una escala d'unes hores a Roma, en un vol ciAtenes a Madrid
i vaig &manar una entrevista amb el fundador de l'Obra al qua 1,

A partir del 2 d'octubre cle 1928, data de la fundació cle

persones ciarreu del món, tan aviat cono el coneixíem, li &km

l'Opus josepmaria Escrivá va ensenyar el que Déu li havia

Pare. Jo era aleshores sotsclirectora de Mai, una revista acabada

fet veure que s'havien obert els camins divins cle la terca; que

de néixer. Tenia pcxs anys més que aquella publicació; per deixar

tots els cristians estero cridats a la santedat; que cada u al seu

les coses ciares gairebé quaranta menys que avui. És a dir, era

enmig del món ha de convertir la vocació humana en vcxu-

la menys representativa de rentorn periodístic en aquel! nsnnent.

ció divina. Aquest fou el missatge que transmeté cense cansarse al Ilarg deis seus 73 anys de vida i que ressona, fins a fer-se

Havia anat a Grecia per assistir coma enviada especial al casa-

vida i fecunditat, en els cinc wntinents. Tolo; les proffivions boom-

ment del reí Constantí amb la princesa Anna Maria cle Dinamarca.

des -repetía- han de ser lloc de tmhada ami) péu, era un clecs

Sóc conscient que no es tmctava d'un congrés ele teologia ni tan

ritornellos de la seva predicació. Totes, fins i tot la tan temible i

sois de metafisica. Era simplement un esdeveniment social. Malgiat

tan) sovint po • valorada del periodisme, hi afegeixo jo.

tot, Mons. activa em rehé alas deu minuts d'arrilyar a la seu central
de !'Opus Dei, em pregunta amb molt d'interés pel viatge i de

El fundador cle l'Opus Dei que, a més de tenir una missió divina

seguida transcendí el tema concret per mar a Parre! del que amb

entre mans, i potser per aquesta raó, estava dotat clones quali-

tan) afitny ens inculca: Has treballa, »mit?, cm &maná. Segur

tats humanes molt per damunt cle la mitjana, comprengué la

que ho hasfil molt bé, tan bé cono .serbias. L'iriiportant per a ell no

transcendencia humana i cristiana del treball deis professionals

era el que sinó el com. Calla realitzar el treball, el que fos,

de l'opinió pública. No debacles fou, durant aun temes, professor

inteliectual o manual cle més o menys categoria, amb il lució,

d'Ética de la vella Escola de Perkxlisme de Madrid. És molt possi-

amb empenta, amb sentit de responsabilitítt, remata) fins al final.

ble que intuís, anda la l'orca cle l'experiencia, la necessitat d'in-

I aprofitá l'ocasió per a reblar el seu pensament. Em ligué que

culear un especial sentit de responsabilitat als qui ens dediquem

els periodistes havíem demprar la ploma -avui dina l'ordinador-
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per iNuminar el món ami) la vernal, per tractar de fer el bé a la

Pana per les conseqüencies que preveis en una situació que

lámília i a la societat. Comenta amb pena que l'entristia compro-

comencava a ser caótica. Després de fer un seguir de considera-

var que tants cops ocurre el contrari. que hi ha qui utilitza el

cions profundes i encenades em digué:

talent per llevar la fama a persones o institucions.

Mena,

delco airó, si

pren-ne unes cpicottes notes, dóna-hi tdtes i 101 dia que estiguis de bou humor escrita sobre tot plega[. (En el tu de veta es

.nys después, el man: de 1971. tumbé a Roma de par cap a Mili,

notava que entenia fins a quin pum podien avorrir-me les tesis

vaig tornar a saludar el Pare. Sempre s'interessava per la meya

d'un feminismo extrem que s'imposava en aquells anys). Com

feina. Li vaig explicar que anava a visitar les editorials Rizzoli i

que ni insistí que havia de ser valenta i dir les coses dares pulsee

Mondadori. tin cop més ami) el seu taranná oler dedica una

va pensar que necessitaria una :Oda extraordinaria.

serie d'elogis a la qualitat mofessional d'aquestes en reses insistint, altra vegada, en l'enorme influencia que exerceixen els

l'his una reliquia de santa Caterina de Sena?em pregunta. Jo

mitjans d'opinió pública. En un moment d'entusiasme en escol-

sabia que el fundador de l'Obra tenia predilecció per aquesta

tar la convicció deis seas mots li vaig demanar com pocha asso-

doctora de l'Església a qui anomenava la gran murmuradora

lir més projecció, en aquest sentit, des del meta u-el-rail. La resposta

perqué deia les veritats sense embuts tant al Sant Pare com a

fou immediata i rotunda sense deixar-me la menor escletxa de

l'Emperador. sempre smb respecte perú amh la vota per c avan.

l

dubte: AmbIlibmat. i continua: jo no pm:, ni tul ficar-me en la
lela Peina ni en la forma de fer-la. A més no et donada un Imn

Rápidament vaig dir que sí que la volia, toa i que no tenia gaire

consell perqué no hi entenc gens.

ciar qué faria amb aquel! regal insólit. Davam del mea astorament el Pare tima cae seguida per teléfon per tal de fer renca-

Eren trets molt remarcables seas: l'amor al trehall ben fea i una
defensa apassionada de la Ilibertat. I al costat seu, ro( embolcaIlant-los, el lx in humor i un sentit comú aclaparador.

Free.

Digué: les. al I 'icariat Roma. demarca nrul redígala i (pian

tinguls compra Un

frmení que oís per a una jifia

Hiela

Quan me la va donar, dos clics després, em repetí: Acudeix a
aquesta santa perqué t'Out& a tenida ¡lengua ben ahitar,com

El maro de 1973 vaig veme per (lanera vegada a Roma el

ella, en dijimsa de la 1vritat. Inx1ria recordar una pila de detalls,

Fundador. Poc almas havia recorregut la península Ibérica en dos

molt normals, molt senzills de la vida del fundador de l'Obra.

meros cae catequesi intensiva. Si llagues de triar els assumptes

N'he recordat alguns que a mi em van fer paleros trets fona-

que tracen en les reunions que tingué amh més de cent mil perso-

mentais de la seva vida i del seu ensenrunent: 'amor a tota mena

nes de tota edat i professió, destacada el seu amor a l'Església, al

de treball, el 1)on humor, 'amor a la veritat i a la llibertat. No

Sant Pare, als hishes gairebé en parallel, la gran preocupació

debacles repetí sovint que era el que volia cleixar per herencia

per la dona. po p que suposa per a la familia. nucli vital per a la

en el vessant Mima a homes i dones de qualsevol edat, rata i

societat. Aquell coatí roma em torna a parlar deis mateixas temes.

G>ndició social.
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