50
1846), podem trobar encara un Flauii Lucü De:z:tri Barcinonemú
Chronicon ornnúnodae hUtoriae que és encap<¡alac per una carta
d'Orosi. Es tracta evidentmenc d'una referencia al noscre Deme i
a la HútiJria omnlmoda recordada per sant Jeroni. Hi ha fins i tot
un comentari erudit fet per fra Francisco Vivar: tot plegat una falsificació ben feta sortida de la ma de Jerónimo Román de la Higuera al segle XVII i publicada per primera vegada a Lió el 1627.
Aixo ha continuat causant decehedores expectatives en els més creduls fins a les portes del nostre temps, malgcat que, des del moment en que foren publicades, foren suspectes i reheren la crítica
de personatges de la talla d'un Nicolás Antonio o d'un Maians i Sisear. De tota manera representa una interessant i Íms i tot divertida
continuació de l'interes envers el nostre Dextre, que forma ja també part de la seva trajectoria en la historiografía.
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EL FUNDADOR DE L'OPUS DEI
A BARCELONA,
1937-1940

ALFONSBALCELLSIGORINA

Jo no el vaig veure, en aquells dies d'octubm. i novembre del '37.
M'ho van explicar. Un mossen, que venia de Valencia, i que s'havia estat a Madrid des del comen<;ament de la guerra, havia arribat
a Barcelona, amb uns quants nois joves -la majoria encara estudiants, enrolats per fori;a en algun deis dos exercits- i volia passar la frontera cap a Andorra i Fran<¡a. Ja havia esgotat totes les
possihilitats de passar desapercebut: i tampoc no volia acabar d'amagar-se i deixar d'exercir del tot la seva feina com a capella.
Va arribar a Barcelona el 10 d'octubre. L'estada a la Ciutat
Comtal es va prolongar per for<;a. I aquell jove prevere de trentacinc anys va fer en aquelles sis setmanes el que ell va anomenar
després la prehútiJria de la labor apostólica de !'Opus Dei a Catalunya ... El mossen es deia Josemaría Escriva de Balaguer.

Fonnació del grup i una llarga etpero
El grup era, al comeni;ament, de cinc persones. Logicament, el
mossen anava vestit de pais&. Portava uns papers d'identificació de
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la legació d'Hondures a Madrid, que l'acreditaven com a intendent
general d' aquella representació diplomatica: tot plegat, un estrata·
gema, perquC el document, com deia el mateix mossen Josemaría,
•era més fals que Judes•. L' acompanyaven Juan Jiménez Vargas,
un jove metge, que era qui portava la iniciativa.. perque en aquell
grup era el qui feia més temps que pertanyia a !'Opus Dei, sense comptar, és ciar, el fundador; i uns altees estudiants que .es
deien Tomás Alvira i Manolo Sainz, i José María .<IJbareda, farrna-

ctutic.
Juan Jiménez Vargas, que va ser company meu de trinxera a
la guerra, és segurament !'autor de la carta que se cita al número
361 del llibre Camí, una de les prirneres obres publicades del fund1tdor de !' Opus Dei l'any 1934, i reeditada amb alguns afegits
......,ntre els quals, aquest paragraf, que recull una anecdota deis
anys de guerra- l'any 1939. Aquest número 361 diu .W: •Pera
tu, que et queixes interiorrnent, perque et tracten arnb duresa, i
sents el contrast d'aquest rigor amb la conducta deis de la teva
sang, copio aquests parilgrafs de la carta d'un alferes metge: "Da·
vant el malalt, pot haver-hi !'actitud freda i calculadora, pero objectiva i útil al pacient, del professional honrat. 1 la sensibleria ploraoera de la família. -¿Que se'n faria d'un lloc de socors, durant
un combat, quan va arribant el raig de ferits que s'apiloten perque
l'evacuació no va prou de pressa, si al costat de cada !litera hi hagués una familia? N'hi hauria pera passar-se a l'enemic."• Més endavant explicaré com es va gestar la traducció catalana de Camí.
Al cap d'uns quants dies, Jiménez Vargas se'n va anar a V alencia a cercar tres estudiants més: Pere Casciaro, Miquel Fisac i
Paco Botella. Ja eren vuit: entre ells, n'hi havia que eren membres
de !'Obra, i els altees eren amics i coneguts d'algun d'ells o del mateix mossen . Els altees membres de !'Opus Dei -fins a una dotzena, si fa no fa, en aquella epoca- eren la majoria a Madrid, com
en el cas de l'enginyer argenú Isidoro Zorzano o d'Álvaro del Portillo, aleshores encara estudianL
La prolongació de !'estada a Barcelona no era prevista. Va ser
deguda a dos factors : un, !'exigencia, pels guies que els havien de
portar cap a la frontera, d'una forta quantitat de diners en bitlleLs
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emesos abaru del comen~ament de la guerra: no en volien ni de posteriors a la victoria electoral del Front Popular, ni deis emesos pels
altees després del 18 de julio! de 1936. L'altre factor era la dificultat d'establir i mantenir aquells contactes clandestins amb les
persones que els havien de guiar pels Pirineus. 1 tots dos factors
eren gairebé incompatibles : quan aconseguien uns quaots diners.
se'ls bavien de gastar al cap d'alguns dies, perque alguna cosa també havien de menjar durant !'espera. El que és cert és que tothom
hi va posar de la seva buaaca i deis estalvis de les seves famílies
al!O que bonament va poder arreplegar. 1 el primer de tots, mossen

Escrivil.
MossCn Josemaría.., Juan i un dels nouvi.nguts vivien en una casa
del xamfra de la Diagonal amb el carrer de Pau Claris. A Manolo,
Tomás i els altees dos que acabaven d'arribar, que eren soldats de
l'cxercit repuhlic&, els van fer lloc en una casa de la part alta de
l'avinguda de la República Argentina, que no tenia gaires comoditats ... i cap ni una existencia al rebost. L'anecdota que recorden
d'aquells dies és que a la casa hi havia un gos que, de tan afamat
com estava, se'ls meojava els cinturons, els mitjons, el que trobava, i un clia fins es va empassar una pastilla de sabó i tot, i es va
estar viot-i-quatre hores fent bombolles d'cscuma.

Albareda, un deh vuit

José María Albareda, un d'aquclls vuit (que fou més tard secretari general del CSIC, prevere des del 1959, rector de la Universitat de Navarra, entre altees c&rrecs, i que traspassa el 1966), vivia,
amb la seva f81Jll1ia, a casa d' uns amics, també a l'avinguda de la
República Argentina. V al la pena de fer un breu parentesi per parlar d' Albareda. Lluís Solé i Sabarís va escriure, a l' • Anuari de la
Reial Academia de Ciencies i Arts de Catalunya• (1966-67), que
José María Albareda •ÍOu un lleial i sincer amic de la cultura catalana (.. .] i per ella va lluitar, com feia ell les coses, sense donar-Ji
import&ncia i sense que ningú no se n'a.ssabentés. I, a més, en l'ordre personal -no perdem de vista que estic parlant del 1940-,
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sen.se prevencions ideolOgiques envers etiquetes que ja no eren
moda, .

menjar. •Si voleu, us dibuixo aquel! go~ .. • •Sí, sí, pero que estigui
ple de llet, si us plau., van fer tots dos vailets.

També és ben conegut el pensament d'Albareda •obre el nacionalisme, manifestat ja des deis anys vint: •Entre la vida de Catalunya i el pensament de bona part deis espanyols hi ha un vel de
densa opacitat. I és que una copa la passió i d'altn:s l'escrúpol, en
presencia de múltiples manifestacions de l'activitat catalana, no
han sabut pronunciar altra cosa que la paraula ailladora: 5eparatisme. • (E. Gutiérrez Ríos, losé Maria Albareda, una época de la
cultura española, Madrid 1970).
Segurament per la Mlva resisténcia a fer-se veure, ha passat gairebé desapercebuda per a certs historiadors -no per als protagonistes deis fets- la seva tasca callada, des del seu c8rrec al CSIC,
a favor de l'lnstitut d'Estudis Catalans, en aquells anys dificils en
que tants alts representants de la cultura de Catalunya es trohaven
a l'exili. És molt dar que es va jugar el prestigi, la feina i el futur
amb la defensa en tots els terrenys -en la mesura en que aleshores aixo era possible- que va fer, no sois de l'IEC, sinó també de
la independencia d' altres institucions catalanes, perseguides oficialment o manipulades per tal de convertir-les en instruments del

regim.
A la mateixa casa on vivia Albareda vivien tamhé dos nebots
seus, de cinc i set anys, els pares deis quals havien fugit a Fran~a.
Mossén Josemaría paria molt veient la gana que passaven, de manera que sovint els portava les galetes que havia aconseguit per al
seu propi esmorzar, els dies que n'havia pogudes aconseguir, i animava els esrudiants que l'acompanyaven a fique els entretinguessin. 1, com que Pere Casciaro era un bon dibuixant -estudiava arquitectura i exactes-, es va oferir a pintar-los coses, per distreure'ls: •Voleu que us dibui.xi alguna cosa?• Els nanos Ji van demanar un dibuix d'un parell d'ous ferrats; els el va fer, afegint-hi unes
salsitxcs i tot. MossCn Escriv&, en adonar-se de l escena, va fer vcure a Pere, quan no ho sentien els nanos, que no havia estat gaire
encertat, que allo era una crueltat amb els pobres vailets famolencs .
Així, dones, un altre dia que es va posar a jugar amb ells, els va
demanar que volien que els pintés, sempre que no fossin coses de
1
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Nous entro/Janes i un vell amic

Així passaven els dies, amb gana i alhora amb llargues passejades pels carrers de Barcelona, amunt i aval!, per tal de fer cames,
de cara a l'excursió pels Pirineus que els esperava, i també per no
cridar l'atenció: havien de fer veure continuament que anaven per
feina, perqué en época de guerra un home jove arurat al carrer o
tancat a casa seva és molt sospitóo. Quao ja havien aconseguit d'entrar en contacte amh els guies, per mitja d'un home que es feia dir
•el Lleter>, cap a finals d'octubre, es va saber -els diaris n'anaven pleno- que l'exércit havia enxampat un grup fori;a nomhrós
de fugitius. No era, dones, el millor moment pera intentar una altra fugida. El Lleter es féu fonedís. Valia la pena continuar allí, o
era millor deixar-ho córrer, i tomar a Madrid? A la fi, van decidir
romandre a Barcelona, i esperar.
Un d' aquests dies, mossén Escriva va llegir al diari que un aotic company d'esrudis de Saragossa, Pascual Galhe, treballava ara
com a magistrat de I' Audiencia de Barcelona, dependcnt de la Generalitat. El va anar a veure i, després d'una llarga xerrada sobre
qücstions personals, li va explicar el seu projecte d'anar-se 1n cap a
Frani;a amb uns esrudiants. Aquell home tenia un ciirrec molt com promCa i no era creient, i, fent-li saber a.i.xO, el mossen s'a.rriscava,
i l'altre, si no el denunciava, tamhé. El magistrat el va intentar de
convencer que no se n'anés, li va mostrar part d'un judici que feien
a wis que ho havien intentat i que van ser condemnats a mon i,
finalment, Ji va oferir una feina com a advocat a Barcelona. Escriva no va cedir. Aquel! bon home encara li va oferir més: ·Si t'agafen i no t'afusellen de seguida, <ligues que ets germa meu, i potser encara podríem fer alguna cosa.• Amh aquesta declaració,
el jutge sabia que es jugava la vida i la •eguretat de la seva família: era ben dar que s'estimava for~a aquell capella. Mosséo Josemaria no es va oblidar mai del seu amic, que va morir t:nlgica-
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ment en acabar la guerra, i tota la vida va tenir-lo molt prescnt.

cara no hi havia ningú a Barcelona que fos membre de la institució. Tot plegat, en aquel! moment eren potser una vintena, els de
l'Opus Dei: l'argentí Zorzano, tres o quatre valencians, alguns aragon"'!OS i castellans i una quants de Madrid,, entre els quals hi bavia aquel! estudiant d'enginyeria anomenat Alvaro del Portillo (actual bisbe-prelat de l'Opus Dei), de qui ja hem parlat. Pe! que fa
a aquesta qüesti6 -la deis efectius humans de l'Opus Dei- •]o-

Mossen EscrivB. deia una missa cada di~ a la casa on vivia o

en altrcs ltocs que semblaven poc sospitosos d'acollír activitats religioses, i tampoc no deixava de banda les tasques propies del seu
ministeri sacerdotal, malgrat el perill que aixo comportava, i es despla~ava cap aquí i cap alfa, per tot Barcelona -també fins a Badalona i altres indreu--, a fi d'atendre espiritualment els qui li ho
demanaven. Tenia l'avantatge que a Barcelona era poc conegut.
El 16 de novembre, reaparegué el Lleter i van poder concertar
la sortida per al cap de tres dies. A la una de la tarda de dia 19
mossen Escrivii. i els seus companys sortien de Barcelona. Tardaría
més de dos anys a tomar-hi. El qui que van trobar al primer punt
d'enll~, a Oliana, es feia dir Tonet. El mossen Ji ·va fer saber de
seguida que era capella, perque sempre que veia algú amb qui hagués de tenir alguna relaci6, li ho deia, per si podía fer-Ji cap servei, en aquelts temps en que era tan difícil trobar serveis religiosos,
i més en un poble de muntanya. En Tonet es va quedar molt impressionat de la confidencia, que li va semblar massa agosarada, i
li va dir: •Si se' n surt, voste, segur que fara carrera.•
Després de dues setmanes de passar penalitats als Pirineus, el
2 de desembre de 1937, els fugitius arribaren finalment a Andorra.

Primera vi.sita ~normal>, un cap acabada la guerra

Dissabte, 30 de desembre de 1939, el doctor Josemaría Escriva
de Balaguer -feia uns quants dies que havia presentat la seva tesi
en dret civil- retomava a la Ciutat Corota!. Només va estar-s'hi .
vint-i-quatre hores. Va passar aquella nit del 30 al 31 a l'habitació
d'un hotel que hi havia a la cantonada de la ronda de Sant Pere
amb la pla~ de Catalunya. 1 alla fou on em va citar.
Io aleshores ja era a punt de ser metge (vaig aconseguir el tito!
al cap d'uns quants dies, el mes de gener). Havia conegut mossen
Iosemaría a Tero!, dos anys abans, i havia fet un curs de recés amb
ell a Burjassot (Horta) feia tres mesos, quan ja s'havia acabat la
guerra. Io no era, pero, de !'Opus Dei. De fet, em sembla que en-
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se.maría no feia oatentació de la seva rasca, no anunciava ni prego~

nava les coses de l'Opm Dei. No en feia, pero, cap secret [... ].Alguns - i potser no tots amb bona voluntat i intenció recta- van
prendre aleshores per secret allo que era humilitat i ganes de ser
efi~ en la feina, irnitant Crist en els seus trenta anys de vida oculta [... J. Cal fer cabal que llavors era habitual la propaganda, els
cartells, les estadístiques deis membres, donar comptes deis i:xits
aposrolics, deis actes celebrats: allo que després bem anomenat
triomfalúme. A Josemaría el que li agradava era la labor callada,
humil i efic~ en servei del Senyor i de les animes, fugint de tot pagament i brillantor humans• (Bueno Monreal, cardenal arquebishe
de ~villa, Te1timoniatge sobre el fundador de /'Opus Dei, 1977).
Alvaro del Portillo havia fet aquel! viatge amh el doctor Escriva, i fou el! que m'avisa que mossen Joaemaría era a Barcelona i
havia dOII\anat per mi. 1 mentre el mossen esperava que jo arribés
a la cita, Alvaro va anar a casa de Rafael Termes, també estudiant
d'enginyeria, amb el qua! havia coincidit durant la guerra. Pero
Termes era a Sitges amb la familia, aprofitant les vacances de Nada!, i Del Portillo li va deixar un missatge a casa, per fer-ti saber
que l'havia anat a veure i que ja es trobarien un altre dia.
A primera hora de la tarda, jo ja tomava a ser a la cantonada
de la ronda de Sant Pere amb la pla~a de Catalunya, amb un amic
meu, i després en vaig anar a cercar un altre. El doctor Escriva va
xerrar amb nosaltrcs amb un gran afecte. Jo penso que devia ser
la seva simpatia i el seu atractiu humans, combinats amb una fe i
una sincerit.at que es notaven, allO que em va deixar tan corpresos

que no ens en sabíem avenir. Dues idees em van comen~ar a ballar
pel cap. Una era, per a mi, tota una Mediterri.nia: hom podía ser
1ant enrnig del món, en la feina de cada día, sense moure's de lloc ;

lí
58
jo, per tant, padia i havia de lluitar per tal de ser sant, i sant deis
que l'E.glésia pot canonitzar, enmig de la meva imminent feina
com a metge. Segona idea: llibertat. Que cada carninant segueixi
el seu camí, deia el mossen. Que Déu em cridava? Era només jo
qui ho havia de veure, i només jo qui s 'havia de decidir en un sentit o en l'altre. Que no ho veia clar? Dones res, tan amia. El fundador de !'Opus Dei no era fanatic de cap cosa, aixo era evident, i
ni tan sois de !'Opus Dei. Jo vaig decidir-me ... a esperar: no ho veia
prou ciar.
Aquella mateila nit, el mossen i l'estudiant d'enginyeria van
agafar el tren cap a Valencia

Rafael Terme1, el primer de Barcelona
Al cap de tres mesos justos, el 31 de m~. diumenge, el doctor
Escrivi, amb Álvaro del Portillo i tres més -l'argentí Isidoro Zorzano, en aquell moment el membre més antic de !'Opus Dei, un altre estudiant d'enginyeria anomenat Txiki Hernández de Garnica,
i un estudiant de ciencies naturals, Paco Ponz, que més tard seria
catedratic a Barcelona- arrihaven a les nou del matí a l' estació de
Fran~ de Barcelona. Havien sortit de Saragossa la vigilia, després
de sopar.
Em van avisar aquel! mateix matí, i vaig combinar-m'ho per
anar-lo• a veure abans de dinar. Vaig estar xerrant una bona estona amb mo..Cn Joseman'.a. I vam trucar en Rafael Termes, pero
altra vegada era a Sitges. Tot i aixo, després de la visita anterior
ell els havia agrait molt el fet que hi haguessin pensat, i els ho havia fet saber per caru. Altres coneguts van anar apareixent per la
Rambla, al pla de la Boqueria, lloc on ens havien citat.
L'l d'abril era festa, i el doctor Escriva es va voler quedar a
Barcelona tot el día, fins l'endema. Va dir-nos que celehraria miasa a l'església del Pi i hi vam anar un bon grapat. Mentrestant, pel
passeig de Gracia l'exercit feia una desfilada: havia paasat un any
des que oficialment • 'havia acabat la guerra.
Rafael Termes va tornar de Sitges, i aquella tarda va anar a la
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Rambla a veure Del Portillo, el seu amic., el qual li va presentar el
mossen. Pel que m'ha explica! Termes després, sembla que aquell
mateix dia va demanar de pertinyer a !'Opus Dei. Així, dones, to!
i que fins més endavant no s'hi incoqioraria jurídicament ~m
pre passa un temps entre la petició i la incorporació-, hom pot
dir que aquell 1 d'abril fou la data de la primera vocació catalana
de !'Opus Dei. Jo continuava sense veure-ho ciar, i no m'hi insistien: respectaven del tot la meva llihertat.
El dia 2, el doctor Escriva va dir missa a l'església deis Caput:rins de la Diagonal, i després va anar a veure un antic company
d'estudis. Ahans d 'anar-se'n de Barcelona, va anar a la basílica de
la Merce, i també va fer penonalment algunes gestions per tal que
unes quantes llihreries de la ciutat vella compressin exemplars de
la primera edici6 de Caml, editada a Valencia feia uns quants mesas, que recollia i completava el llibre de Coruiderocwru espirituaú, publicat el 1934. A les dotze del núgdia, va agafar el tren
cap a Valencia, des de l'estació del passeig de Gracia.

Un altre oiatge, amb recalada a l'Ho~/ Urbu
Un mes i mig més tard, el 12 de maig, també diumenge arri1
bava una altra vegada el doctor Escrivll, com sempre amb Alvaro
del Portillo, i alguns altres, a Barcelona, tamhé des de Saragossa.
El lloc de trabada fou !'Hotel Urbis, al paaseig de Gracia. Com que
encara no havia dit missa, va anar a fer-ho a l'església deis Carmelites. Aquel! dia, l'ana a veure Josep Maria Casciaro, un noi que
estudiava a Barcelona, que volia ser de !'Opus Dei com el seu germa gran Pere, del qua! ja hem parlat. Mossen Josemaria es va voler aasegurar que el noi actuava amb total llibertat, i no influit, per
exemple, pe! fet que el seu pare estigués exiliat -tota la familia
era republicana- i ell es trobés sol, o perque el seu germa fos de
!'Obra, o per altreS raons sentimentals. Ho ha explicat el mateu interessat: •Em va rebre inunediatament. Una de les primeres preguntes fou si a1gú m'havia inlluit o m'havia mogut a prendre aquella decisió. "Ningú no m 'ha influit ni m 'ha conven~t per a fer·ho .
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El meu genna em va explicar que era !'Obra, pero mai no m'ha dit
res que pugui ser cap mena d'influencia o de pressió; he estat jo el
qui he volgut." Va tomar a demanar-me el mateix: si jo obrava lliurement. i després de considerar-ho en la presencia de Déu. 1 vaig
tomar a respondre que sí, que feia quatre mesos que m'ho rumiava i que no tenia cap dubte ... •

A la recerca d 'un pú

_Aquel! mateix dia 12, el fundador de !'Opus Dei ens va animar
perque aconseguíssim un local on reunir-nos i poder-nos trobar més
en familia quan ens veiéssim . 1 la recerca va comen~ar aquella mateixa tarda, tot i que hi havia dificultats que semblaven insuperables: no teníem gaires diners --érem una colla de marrees, gairebé
tots esrudiants, i un metge tot just llicenciat, que era jo-, i ens in·
teressava una casa que fos prou centrica per a facilitar que hi pogués anar gent de tots els barris sense Uargs despla~aments . Recordo també que aquel! día el mossen no es trobava gens bé --poc
temps després Ji diagnosticarien una diabetio-, pero gairebé ni ens
en varo adonar.
Fins el 23 de juny no vam trobar un pis. Pero !'espera va ser
providencial, perque la casa que a la fi podíem Bogar -a molt bon
preu- era al bell mig de Barcelona: un primer pis al carrer de Balmes, entre el d' Aragó i el del Consell de Cent. Era for~a esquifit,
pero vam anomenar-lo de seguida el Palau .

El pú, /logat al meu nom: eú primers 0$Candol.r

Bé, de tot aquell grup de jovenets engrescats -alguns deis quals
havien demanat J'admissió a !'Opus Dei, d'altres ho farien més tard,
i uns altres senzillament no es van veure cridats amb aquesta vocacíc>-, jo era l'únic major d'edat. Aix.í, dones, em va tocar posar

el contracte de lloguer del pis al meu nom: ho vaig fer amb molt
de gust, gairebé afalagat per la confian~a que em feien. Al cap d'u-

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

.

ft

61
nes quantes setmanes, algunes persones -influenta en determinats

iunbits- van comen~ar una carnpanya denigratoria contra l'OpU& :
vés a saber que es pensaven que era, perO la realitat és que encara
no feien a Barcelona ni la mitja dotzena de nois, i cap d'ells incorporats encara jurídicarnent a !'Obra. 1 jo vaig ser-ne el cap de turc:
' ··· PerO si el pis est8. posat al teu nom! >, em deien en to acusatori.
l, davant d'aquella actitud que em semblava tan injusta, va arribar un moment que ja no em defensava : no em donava la gana de
dir que jo no era de !'Opus Dei, malgrat que, de fer, continuava sense ser-ho.
Ara, passat el temps, tot sembla una historia gairebé comica,
pero, aleshores, allo, en l'opinió d'aquella gent que semblava esfo~ar-se a no voler entendre fins les coses més senzilles d'explicar,
el• devia semblar una tragedia real, en la qual es jugaven la vida,
o quasi. Ens acusaven, per exemple, de clavar-nos els uns als altres
en la creu que teníem a la capella. Era una cosa tan absurda, que
al doctor Escriva gairebé li va fer gracia, pero, per evitar aquelles
beneiteries, ens va recomanar que hi poséssim una creu ben petita:
•Ara ja no podran dir que ens hi crucifiquem, perque en aquesta
creu no hi cap ni un nadó•, va comentar divertit quan va veure la
nova creu instal ·lada.

La

~persecuci.ó

religiosa,

Aquelles primeres incomprensions, en bona part, provenien

d' alguns re1Í8Íosos i membres d'organitzacions catoliques, adeptes
d'un imtitucionalisme tradicional. He dit alguns: en cap moment
no van ser una majoria o un gran nombre. Per a tota aquesta histbria, vegeu, per exemple, Peter Berglar, OpU& Dei. Leben und Werk
d., Cründers Jo1emaría Escn"vá (Salzburg, Orto Müller, 1983), ps.

224 i ss. 1 també Dominique Le Toumeau, L 'OpU& lki (París, Presses Univenitaires de France, 1986; -edició catalana: Terrassa,
Albada, 1922)- , on es diu, per exemple: •Alguns corrents espirituals de !'epoca, sorgits d'escoles teologiques, orientacions ascetiques i modalitats apostoliques divergents, havien originat profun-
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des divisions entre els seglars, i havien donat lloc a una certa tendencia al menianisme i al que monsenyor Escrivil anomenava "la
mentalitat pseudo-espiritual de partil únic". Cadascú acahava pensant-se que els seus principia i les seves actituds eren les úniques
valides i que tots els alues s'hi havien d'adherir. D'ac¡uí a considerar com a pernicio&es o heretiques les po&icions deis altres, només
hi restava fer un pas. Així [ ... ], els ames es produien a vegades al
confessionari, o es llen~ven des de dalt de la trona. Uns alues cops
sortien a la prernsa, o hé es transmetien mitjan~ant visites a les faDll1ies de memhres de l'Opus Dei, que quedaven angoi.xades en saber que els seus fills "podien anar a l'lnfem" [ ... ]. Enviaven estudiants als centres de l'Opus Dei per espiar i denunciar les heretgies
i les desviacions que esperaven que s'hi produirien. Una vegada,
van cremar Cami púhlicament en un coHegi de religioses de Barcelona, on el governador civil de la ciutat havia donac ordres de detenir mo115enyor Escrivil si s'hi presentava .. .> El governador civil
al qual fa referencia l'autor frances era Antonio Correa Veglison:

i, en efecte, aquest mateii. va reconeixer anys després de Pafer que,
efectivament, •eren tan fortes les coses que es deien d'ell, que estava disposat a enviar la policia pu detenir-lo>. Fou per aquesta
raó que el nunci a Espanya, monsenyor Cicognani, va recomanar
a mossen Josemaría que fes servir el nom d' •E. de Balaguer>, perque se'I conei.xia sohretot per Escriva.
En qualsevol cas, com ha escrit el c¡uí fou hishe auxiliar de Madrid i arquebishe de Valencia, monsenyor José María García Lahiguera, que va ser confessor del doctor Escrivil des del 1940 ñns el
1944 -ja ho era en aquena epoca que comentem-, •en aquell
temps, l'Opus Dei era com una criatura menuda, amb bolquen, a
la qual hom podía fer mal; si més no, mirant les coses hwnanament, encara que aquest no fou mai el punt de vista de mossen Josemaría, ja que, com he dit, la seva fortalesa era fonamentada en
una fe incollllllovible, fe operativa que el portava a posar també
els rnitjans humans que calien, pero amb una total confian~a en la
providencia divina• (José María García Lahiguera, Jo1emaria E1crioá de Balaguer: un hombre de Dios, Madrid, EPALSA, 1991,
ed. pi>stuma).
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Se sap també, pu exemple, que l' abat coadjutor de Montserrat,
Aureli M. Escarré, en sentir aquelles coses -tan inverserllhlants,
de vegad.- sobre l'Opus Dei, va voler obtenir inforrnació de primera mi. Va escriure al bishe de Madrid, lloc d'on tothom deia que
havia vingut aquella •heretgia., per saber amb tots els ets i uts que
hi havia de vertader en tots aquells murrnuru clericals: •Necessito
-deia la primera carta de l'abat Escarré- informació sobre !'Opus Dei, fundació del Dr. Escriva, prevere d'aquei.xa dii>cesi vosua.• (carta del 9 de maig de 1941 ). La resposta és del 24 de maig:
•Ho canee tot, perque l'Opu1, des que es va fundar el 1928, estroba tan en mans de l'Església que l'onlinari diocesil, és adir, o bé
el meu vicari general o hé jo mateil:, sabem, i quan és menester dirigim, tots els seus passos; de manera que des deis seus primen vagits fins als •eus acruals ais, ressonen en la nostra orella ... i en el
nosue cor. Perque, creieu-me, Rvdm. P. abat, l'Opus és veritablement Dei, des de la seva primera idea i en tots els seus passos i tre·
balls [... ]. l tanmatei.x, són avui els bons els quí l'ataquen. Fóra per
admirar-se'n, si no ens ringué! el Senyor ben acostumats a veure
aquest matei.x fenomen en alues obres molt seves. • La carta afegia
elogis encesos a la persona del fundador de !'Opus Dei, i refusava
les acusacions de secretisme d'Escriva i de les seves activitats. Arran d'aquesta primera carta, que va córrer pels despauos eclesiilstics de Barcelona, el rector del serninari, Vicen~ Lorés, va escriure
al biahe administrador apostolic dient-li que allo era ja una •carta
definitiva., •la lectura de la qual desfil lota mena de dubtes en els
més exigents•.
Fins a tres cartee, si més no, es van creuar l'abat i el bishe (els
original& es conserven a l'Arxiu de l'Abadia de Montserrat), perque, tot i ser la primera una •carta definitiva., en l'expressió de
Lorés, alguno deis deuacton de l'Opus Dei no es van donar per
ven~uts. El bon abat, animat pel bisbe, va anar fin.s i tot un dia al
Palau per veure-ho tot amb els seus propis ulls. Des d'aleshores ja
es va quedar tranquil, i va poder també informar les famílies que
li havien demanat consell. Un cop més -eom tantes vegades al
llarg de la historia-, l'abat de Montserrat exercia com a auteotic
pare espiritual deis creients catalans.
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La (penecució civiJ,

mena, en una epoca de tant i tant apassionament •nacional> i d'cxi·
gencia d'un eitat fort, podia comportar un greu perill, tant per a

Fora de l'&mbit religiós, •'explica que les sospiteS contra !'Opus
Dei que propagaven alguna d'aquests individus oficialment cati>lics
fossin recollides per alguno membres de la Falange especialment fi.
deis a la línia oficial del panit. El fundador de l'Opus Dei predicava la universalitat de la seva Obra, subratllava amb molta for~a
la llibertat personal de tothom, rebutjava la tesi segons la qua! !'entrega total a Jesucrist hauria d'ésser for~osament unida a una op·
ció política determinada... 1 totes aqueste& coses eren sospitoses per
a alguno falangistes; per exemple, no podien comprendre que s'es·
timés els jueus com a persones normals i corrents, o que no posés
•la seva persona i la seva organització al servei de la nova Espa·
nya, com ho fa tothom., deien. Com se sap, era l'epoca en que l'an·
tisetnitisme del Tercer Reich nazi s'havia estts for~ arreu d'Espa·
nya, sobretot entre una bona part dels mandataru del regim de
Franco. De fet, poc després deis esdeveniments comentats, Escriva
de Balaguer va ser acusat de jueu -<:om si aixo fos un delicte: aleshores, pero, ho era- i denunciat per aquesta raó davant deis tribunals. 1 en el temps que comen~ava a funcionar allo del contu·
bemi judaico-ma~ónic i bolxevic, calaix de sastre on cabia tothom
que per un motiu o un altre era considerat enetnic del regim, aquells
primers detractora polítics de l'Opus Dei no van tardar gaire a de·

el! com per a la seva Obra.
Avui, mirant·m'ho tot plegat amb la perspectiva que donen els
anys, em fa una certa gracia -i a la vegada una mica de penaveure que els argumento contra /'Opus que ara com ara fan servir

nunciar el mossen i la seva institució com a part de la conxorxa.
Afortunadarnent, almenys l'acusació de ser m<lfDm -un c&rrec

gravíssim, llavon- es va poder esquivar, i per cert que la ra6 que
va argumentar, a !'hora de sobreseure la causa, el general que feia
de jutge, també fou prou enginyosa; es veu que va dir que si la
gent de !'Opus Dei era casta no podia de cap manera ser m~onica,
perque ell no havia conegut cap m~ó que fos cast. Així anaven les
coses en aquells temps. Pel que fa a l'acu.ació de jueu, em consta
que al fundador de !'Opus Dei no li feia res: sempre s'havia sentit
molt proper als •nostres gennans jueus>, com tot sovint els ano·
menava, i tenia amistat amb molts d'ells.
En tota la seva actitud, dones, hi veien intemacionalúme, an·
tihispanisme, ma~oneria... 1 el fet de parir acusacions d'aquella
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alguns són exactament els matcixos d'ale.shores, noméa un ric ma~
quillats, d'acord amb els topics de les ideologies de moda.

L 'actitud de mo11en Escriva

Bé: el doctor Escriva ens va insistir molt que no guardéssim ran·
cúnia, que no murmuréssim de nlngú, que ni tan sols no parléssim
enrre nosalrres d'aquestes coses, per evitar les nosrres pos¡ibles -i
ben comprensible&- reaccions irades, i ens dediquéssim a •rreba·
llar, somriure i perdonar• . Es va quedar tranquil quan Rafael Ter·
mes li va escriurc, en nom de tots, dient·li que no s'hi amoinés,
que ni tan sois no hi pensavem, en aquelles bajanades, i que, per
tant, tampoc no jutjavem els seus autors.
També, a part les oposicions esmentades, !'Opus Dei ha trobat,
al Uarg de la seva historia, l'antipatia d'alguns que •'oposen per
principia l'Església Catolica i la d'alguns anticlericals de mena que,
logicament, •se senten arnen~ats per qualsevol organització cato·
lica amb un gran nombre de membres en totes les professions, en
els tnitjans de comunicació, en els negocis. Creguin o no el que pro·
clamen, els interessa fomentar l'escii.ndol, sembrar dubtes i sospi·
tes sobre !'Opus Dei, tant entre els catolics com entre els no cato·
lics• (Williarn J. West, Opus Dei: Exploding a Myth, Sidney, Little
Hills, 1987; edició catalana d'Edicions del Drac: Opus Dei:
:z:ant un globus, Barcelona 1991, p. 24). Molt poques vegades va
fer referencia el fundador de !'Opus Dei a aquestes persecucio111,
pero un cop, el mes d'abril de 1967, féu les segiients confidencies
al periodista de la revista •Time• (Nova York) Peter Forbatb, referint·se a les persones que l'havien blasmat: •Alguns d'ells, no
m'explico per que -potser per falses raons humanes-, semblen
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trobar un gust especial a atacar l'Opus Dei, i, com que compten
amh grans mitjans economics [... J, els seus atacs poden ser recollits per una certa premsa. M'adono perfectament que vós esteu espcrant noms concrets de persones i d'institucions. No us els dona·
ré, i espero que n 'entendreu la ra6. Ni la meva missi6 ni la de !'Obra són polítiques: el meu ofici és resar [ ... J. He callat durant quasi quaranta anys, i si ara die alguna cosa és perque tinc l'obligació
de denunciar com a absolutament falses les interpretacions tor<;ades que alguns intenten donar d'una labor que és exclusivament
espiritual.
Per aixO, si bé fins ara he callat, d,ara endavant continuaré parlant, i si cal, cada vegada amb més claredat. • 1 així, preguntat més
concretament per Forbath sobre •l'afirmació que s'ha fet algun cop
que l'ambient peculiar d'Espanya, durant els últims trenta anys,
ha facilitat el creixement de !'Obra en aquest país• -!'entrevista,
recordem-ho, és de l'any '67-, monsenyor Escriva no s'estigué de
dir que •en pocs llocs hem trobat menys facilitats que a Espanya
(...] •.
•Quan tot just havia nascut, ja va trabar l'oposició deis enemics de la llibertat individual i de persones tan aferrados a les idees
traclicionals, que no poclien encendre la vida deis membres de !'Opus Dei: ciutadans corrents, que s'esforcen a viurc plenament llur
vocació cristiana sense de.ixar el món. Tampoc no han trobat espe·

cials facilitats a Espanya les obres corporatives d' apostolat. Covems de paisos on la majoria de ciutadans no són catolics han ajudat amb molta més generositat ,que no pes l'estat espanyol les activitats docents i benefiques promogudes per membres de !'Obra
( ... ].
•En la seva expansió internacional, l'esperit de !'Opus Dei ha
trobat un resso immediat i UD profund acolliment en tOIS eis paiSOS. Si ha topat arnb entrebancs ha estat per falsedats que venien
precisament d'Espanya i inventades per espanyols, per alguns sectors molt concrets de la societat espanyola [...J. No us cregueu, us
ho torno a clir, que no estimo el meu país, o que no m' alegra profundament la labor que !'Obra hi promou, pero és trist que hi hagi
qui propa¡nii malentesos sobre !'Opus Dei i Espanya.•
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La tasca apo1t0lica de mo1Sen Jo1emaria
A primers de julio! d'aquell any t 940 ens va arribar Una nova
carta del fundador de !'Opus Dei, mosscn Josemaría. Les lletres que

ens enviava sovintejaven : les seves noticies eren molt freqüents , des
de tots els indrets de la Península, explicant-nos arnb quatre ratlles
-<1 a vcgades, arnb cartes llargues, plenes de consideracions, explicacions, detalls de la seva activitat, paraules cncoratjadores
a~ades a cadascú- i arnb aquells tra~os ferros i gruixuts de la
seva ploma, les darreres novetats de la labor apostolica que s'anava estenent pertot &ITeu.
Si fais referencia a aquella carta, que era datada el die 1 a la
ciutlt.t d'Avila, on aleshores es trobava preclicant un curs de recés
pera capellans d'aquell bisbat, és perque era una cana de les llargues i he tingut ocasió de repassar-la, al llarg dels anys, for~a vegades.
Animava els mcmbres de !'Obra i els altres que hi havíem col·laborat a donar gracies a Déu per aquella casa que s'havia trobat,
ens contava noticies de Saragossa, Valencia, Madrid i Valladolid,
i de la seva acrivitat sacerdotal, sobretot cursos de recés a joves i
a capcllans.
•Quina alegria que sento de servir l'Església!., escrivia. [ afegia: •Voldria que aquest íos scmpre el nostre propi>sit: servir.• A
més a més d' aquestes activitats, tarnbé tenia cura de l'atenció del
Patronat de Santa Isabel de Madrid, del qua! el! era el rector, així
com de la seva mare i els seus germans -el! era el cap de la familia-, donava també classes d'etica i deontologia a l'Escola de Perioclisme de Madrid, i tot un munt d'altres activitats, que seria excessivament llarg de detallar-les ara, en aquest relat.
En la carta de que parlem tampoc no faltava la seva amacent
preocupació afectuosa per qüeations concretes, de la vida diaria
com ara la mort del germa d'uns dels nois barcelonins que havia
conegut, al qual cll mirava de consolar: •No creguis que no t'he fet
especial companyia, en aquests moments durs de la mort del teu
germa; alegra-te'n sobrenaturalment, perque gaudeix de Déu i em
ajuda ... •
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La inauguració oficial del pis
El 27 de julio], el doctor Escriva feia cap a Barcelona una altra
vegada. Arribat al Palau, es va trobar un pi.set minúscul, amb un
petit quadro de la Mare de Déu en una paret, i dues taules i dues
cadires que havíem aconseguit pera l'ocasió. • Efectivament, és tot
un Palau», va dir si fa no fa, i: cno sé de quC us queixeu>, afegí
amb el bon humor de sempre. El pompós nom del Palau quedava
així consagrat. A més a més, després he sabut que aquell nom, per
als de l'Opus Dei -vull recordar que jo no n 'era membre-, tenia
una resson8.ncia familiar, ja que allí es deia una antiga heretat que
la f81IU1ia Escriva s'havia venut per ajudar econornicament mossen
Josemaría, anys enrere. En aquesta Cpoca encara vivien la seva
mare, que va traspassar l'any '41, la seva germana gran, Carme
-va morir el 1957-, i el seu germa petit Santiago, que actualment viu a Madrid. Cap d'ells no pertanyia a !'Opus Dei, pero era
ben ciar que estaven disposats a qualsevol cosa ¡ier ajudar el seu
germa capella en aquella tasca apostolica que feia.
Fins ale.shores, les estones que passilvem al pis ens assCiem a terra, al damunt de papers de diari, impermeables etc. L'arribada del
fundador de !'Opus Dei ens havia fet escurar butxaques per &conseguir aquell reduit mobiliari. A més a més, un cop feta la inauguroció oficial, vam anar a celebrar-ho a un bar del passeig de Gracia, com uns senyors.
No sé si fou ja aleshores -si no, devia ser poc despré&-- que
mossCn Escrivil ens va encoratjar a preparar la versió catalana de
Camí, que fins llavors només s'havia publicat en la llengua original castellana (Camino). El suggeriment va trobar de seguida seguidors entusiastes. Cal aclarir que, dins del Palau, es parlava ordin8.riament en estala, i d'aquells primen membres de l'Obra, la
majoria era molt de la terra, en tots els sentits, encara que hi havia
de tot, perque el que ens hi portava era només els motius religiosos, que veiem perfectament compatibles amb tota mena de posturcs polítiques, nacionalistes, socials etc. En qualsevol cas, aquella
primera traducció de Camí a una altra llengua va constituir una feina més de les que es van emprendre en aquells moments per ini-
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• ciativa del mateix Escriva. Sen 'encarrcgaren Joan Baptista Torelló
(avui, capella i rector de l'església de Sant Pere, de Viena) i Josep
Faus, actualment al Brasil. Al llarg deis anys -perque allo va durar any&--, moltes altres persones hi participaren, fins a deixar acabada la feina. L 'endarreriment que va parir aquella traducció fou
degut al fet que no es van trobar textos catalans de tipus espiritual
que fossin paral-lels al llenguatge directo i planer de !'original castelJa i, després de molts dubtes, es va optar per una traducció molt
liter8.ria, intentant de mantenir al miuim l'expressivitat de !'original, pero adaptant tot el conjunt a un catala al més academic possible, evitant tota mena de vulgarismes. La traducció així feta resulta fon;a bona. Quan la va veure finalment publicada, mossen Escrivil, ja a Roma (era l'any 1955), comenta als responsables de la
traducció que havien estat poc vius, perque en comptes de posar •cdició catalana> s'hi havia posat cedició en catalil>. La seva sensihilitat en aquests punts concrets era, com es pot veure, molt notable.

El mateix capella de sempre

El mes de novembre de 1972, monsenyor Josemaria Escriva de
Balaguer féu una de les darrcres visites a Catalunya. Va trobar-se,
en reunions més o menys nomhrose.s, amh desenes de milers 'de persones. Hi havia dotzenes de centres de l'Opus Dei, i iniciatives apostoliques, educatives i socials promogudes pels membres de !'Obra
per tots els indrets de Catalunya i amb gent de rotes les classes socials ... Jo, pero, tot i veure aquell desplegament impressiooant d'efectius, cm vaig trobar amb el mateix mossen Josemaria de semprc, que havia conegut trenta-cinc anys abans: un capella senzill i
trempat, alegre, familiar. Un gran home de fe, que a mi, des del
punt de vista creient, em sembla un mestre de santedat pera molta gent del món.
Ell, coro ho havia fet tota la seva vida, continuava assegurant
que només era un pobre capella pecador. l és que era, a més a més,
i com tots els homes sants, molt humil.

