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Aquestes ratlles participen en un recorclatori col-lecho d'una

sembla que s'escrivia aixi-, que em va convidar a :mar ale reces-

efemeride singular, inclubtablement, en la história de l'Església.

sos de Nloncloa. Va ser aleshores quan vaig poder observar per

per() [anillé. sena dubte. en la história social d'aquest segle: el

primer cop com fambient de la Residencia semblava transpirar

centenari ele josepmaria Escrivá ele Balaguer. lo hu l'aré breu-

"lingüístic" de l'actitud cristiana ele Iota aquella magnífica

ment, esprement de la memoria el record dalguns amics que

collita duniversitaris en pactar de -com jo Ii sentida elir repetí-

ho han estat toa exemplarment, per la seva brillantor espiritual

des vegades al pare Escrivá- bendecasiNabs amb la prosa

com a ideal social i de cultura -recés de serena i noble alga le-

de cada dia.

(ad que elida Escrivá- en les dedicacions pn)fessionals de caliscun d'elle.

Durant aquells anys de transició entre les décaeles dele 40 i deis
SO es gestava la cread() ele la I 'niversitat ele Navarra i, no cal

predsment, qui ene distanciem daquesta data prop don (luan

dir-ho, l'Opus Dei tenia una cura especial dele ambiente

ele segle. estavem embrancats en ele mastres difícils primers anys

intellectuals universitaris, potencials viven; tant del professorat

universitaria. quan ida una clotzena d'anys que Escriva havia

ele la primera vetitable llniveisitat de l'Església a Espanya, creada

fundar l'Opus Dei. Eren, per lana els inicie de la década deis 40,

el 1952. com deis noche dexpansiO nacional i internacional. No

quan ale nois d'aquella sodetat senzilla i retirada de Salamanca.

podien ser alienes a les vicissituels ele l'Opus Dei ni la degra-

ale teóricament "bone" nois de l'apostolat universitari d'Acció

dant situad() universitaria de l'época, ni la cread() del Colleen

Católica o de les Congregacions jesuítiques, ene atribu ya un

Superior d'lnvestigadons Cientíliques. que duran algunes (leca-

imprecis rum-tum sobre l'Opus, en una banvja de projectes espi-

des va abanderar ele esforcos recuperad() ele la ciencia i ele

rituals. referencies de persones, i activitats socials i politiquee.

la investigació. I en el conjunt dele plantejaments politice i científica i ele les análisis corresix,nents que es puguin lcr, va sobre-

Lena:tila d'acabar la nieva carrera universitaria a Salamanca, a

sortir la figura indiscutible ele José María Albareda, secretad

mitjan 1946, em vaig traslladar a Madrid per realitzar la meya

general del Consell i un dele bornes més preeminents ele la poN-

tesi doctoral en Ciéncies Químiques. Molt piques altres opcions

tica científica daquelle anys.

eren possibles en aquella época, tot i que los per a un modest
cultiu de la ciencia. I, mentre cursava les assignatures precepti-

Quan encara no s'havia orelenat prevere Albareda vivía a la resi-

ves. entre d'altres la de Bioquímica a la Facultat de Farmacia,

dencia del Consell, i el que vull ara portar a collació és la merar

vaig fer les nieves primeres armes científiques sota la tutela del

vellosa espiritualitat que traspuava -els "hendecasíl-labs" tan ben

Dr. Gala raga. De qui vaig saber després que havia marxat a la

encadenats- en les accione més prosaiques de cada dia. Aixó

Gran Bretanya, per participar en el primer desenvolupament i

semblaven, ben bé, aquelles que, un elia i un altre. quan tot just

expansió ele l'Opus Dei. I, al Ilarg d'aquclls mateixos anys, em

acabava dasseure's a dinar a la taula collectiva, encara que

vaig retrobar amb alguns amics del meu esplendid batxillerat a

fossin les tres de la tarda i ele abres memores ele la taula esti-

l'Institut ele Segóvia, entre daltres Andrés Rueda Salabeny -em

guessin ja acaban. el conserge se li apropava una vegada i una
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altra: don José ;liaría, al telcfmo. 1 Albareda. impertorbable,

I en aquest mig regle ele trobades i damics ele lUpus Dei, he ele

deixava cada vegada el tovallú damunt la mula,

tornar a un deis qui fa pot-

cantinera

els vint

ens

ha deixat, Ángel Ramos

o trena metres que el separaven de la cabina, i tornava a rein-

Fernández. No feia gaire que l'hacia conegut, per() el Lacte va

corporar-se a la mula. alguns cops ja buida deis seus dwnpanys

ser intens al Ilítig ele l'Ultima mitja elotzena el'anys, clesprés del

i sempre amb el menjar (red: pe yó mai amb una paraulít ele

seu ingrés a la Reial Academia ele. Ciéncies.

disgusto elesgrat, ni tan sois de disculpa per deixar d'atendre
cadascuna de les twcaeles, per molí impeninents o molestes que

Entibé conjumina va la seva magresa amb una formidable

lossin. Potser aquest fet no era sinó una altra expressió de la

fortalesa desperit; i en un acre académic efhomenatge i record.

meravellosa sensihilitat amb que. alguns anys abans, ordenava

ara fa dos anys, em vaig referir a ell d'aquesta manera: "...per

lenviament diari ele menjar culera a la presú, per tal que l'assassí

sobre ele tot aix1), per sobre ele tota excellendít curricular,

d'un germa seu estigués més cómode. Desconec fins a quin punt

malgrat que possiblement no se'n pugui desIligar. jo vull recor-

aquest segon fet de la vida de José María Albareda és una casa

dar metaffiricament a Ángel Runas en aquesta solemne ()casi()

divulgada i coneguela; amb tou la qualitat deis amics d »mins que

amb la mateixa definid() que de la pí-aula ambiente va donar

varen patiteipar en la materia lita[ de pitara terme aquest enea-

el t'ziluós Diccionario de Autoridades de la Real Academia

irec dóna te de la seva realitat.

Española. Ambiente, din el (1k:donan, és 'el aire suave que
circunda los cuerpos': i em passa pel cap la comparanca

la presencia erAlbareda a la Faculta ele Farmacia tindria a veme

pesqué. efectivament. el nostre amic circumelava també tothom

una mica, o molí. ami-) la sembnt de nudis selectes de fidels de

amb faite suau ele la seva exquisiela delicadesa; amb

l'Opus Dei en les especialitats científiques que, en aquells elles,

cuan

s'hi establien de manera preterent. Amb Félix Álvarez de la Vega

d'ingrés en aquesta Casa, va assegurar que l'exaltació de la

i Jesús Larralde -primer a Madrid, després catedratics a Santiago

natura no es basa en la realitat física sisó en l'espera que

ele la seva generosa amistat. Ell. que en el seu discurs

ele Compostella, i ovni a la Universitat de Navarra- he seguit

sempre ens va deixar l'exemple del seu anim eres-

una estupenda relació d'amistat i afecte. Félix, capellá de l'Opus,

perit en el treball intens i cordial. arrossegant multes vegades

i parent. ami) avantpassats comuns a Riaza, amb les nostres

els inconvenients de la prOpia níauralesa".

mares amigues, ha estat sempre un referent exemplar efaquesta
original combinad() del treball científic i l'exercici espiritual. La

tle destacat sis noms efamics amb qué he topan en la nieva

clanrra vegada que el vaig veure,1"a un paren danys a Pamplona.

vida professional. No puc posar en dubte que aquests senil-

va ser la primera que el vaig to)bar cense vestir sotana. Record()

ments que he intentat feixar sún la pan més important ele les-

que el meu afecte i amista em van pennetre en una altm °casi()

perit ele l'Obra, i que han contribuit a conformar cristianament

recent recriminar-li alectuosament el seu antimodemisme; i ell,

els afanys seculars, que tantes vegades va pregonar el pare

alludint a la seva magror, em va contestar: a tu et sembla que

Escriva, al qua!, en el seu centenari, retem homenatge en

jopuc ellSellyar el que podo sota?

aquest (libre.
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