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Des del primer moment de la funclació de l'Opus Dei,

El seu apostolat sempre tbal universal, an-ibant a malalts i sans,

Josepmaria Escrivá de Balaguer deixá ciar que l'Obra lluvia

intel-lectuals i obrera. En els viatges que féu per Llatinoamérica,

nascut amb un carácter universal. En la primera benedicció

els anys 1970 (Méxic), 1973, 1974 i 1975, va insistir en la neces-

amh el Santíssim que va donar a tres xicots ale Uncís del seu

sitat de promoure obres socials que permetessin viure digna-

apostolat amb estudiants, ens recordava com clarrere d'ells

ment Lt gent cid canip. Aquelles labors ara són una realitat.

velé una multitud de diferents rices, continente, etc. ja vela
la universalitat de l'Obra.

Aquesta universalitat va ser d'antuvi no solament geográfica
sinó temporal. porqué com dl deja, en el món sempre hi haurá

El 1934 deixa escrit, en un debas primera documents sobre l'es-

gent que trehalli. En les seves converses sorna sovint aquesta

perit sobrenatural de l'Opus Dei, que l'Obra no havia vingut

visir') histórica. Per exemple, comentava que en una ocasió,

a solucionar un problema local que aleshores hi havia a

una persona cle bon cor peló sense fe, assenyalant un mapa-

Espanya d'antidericalisme, de persectició cle l'Església, de libe-

mundi. I j havia

ralisme vuitcenusta, etc., sin() a obrir un camí per a totes les

regles mirant delicti,- en la •ida deis !tomes la Sena doctrina.

comentat: le( aquí el fraccis de Crist. Tants

persones de toles les classes, de totes les rases i de totes les

i ve<gi'n els resultats: no hi ha cristians. Davant d'aixó el

condicions socials perqué se santifiquessin a través del treball

Fundador de l'Opus Dei reacciona amb esperanéa, pensant

enmig del món. Sentía com a vivencia immediata les neces-

que Crist no ha fiucassak la sera doctrina i lcr sera 1.ida

salas materials i espirituals de les persones individuals i de les

den el món contínua ment (cfr. És Crist que passa, n. 129).

multituds. Tal com relata Mons. Alvar del Portillo: Recordo un

L'obra del Crist, la tasca que Ii encomaná Déu Pare, s'está

esdereniment ole Ntgost de 1958, durani una de les estades del

realitzant contínuament, la seva tinca tmvessa lar história ponant

postre Fundador a Londres. Un din caminara a mb aírvins de

la veritable vida.

noscdtres pels carneas de la City en passar datan! la sets
central deis !canos MéSfilmosos i de les empreses comercials i

El sentit universal de Joseptuaria Escrivá de Balaguer coincidia

bid( Nula& 171éti antiffites, es qt tedá astomt per aquella putvanÇa.

amb el seu sentit de catolicitat per aixó, tan aviat com pa-

Per contrast„Çentí toca la seca personal debilitar.

gué. aná a Roma i allí establí el govern central de
l'Opus Dei, per la proximitat de Pere, fonament cle l'Església

Senvorpermeté que en aquel! moment el Pare skidonés molí

Católica Universal. En una hornilla (cfr. És Crist que passa,

etimment de la seca impotencia per tirar endarant, 'KIM& amb

n. 150) parla va cle nosaltres com grano de blat que la lila nafmda

les seves própies forces, l'empresa sobrenatural que li baria

de Crist prenia. apretava, els xopava am-) la seva sang i després

estar confiada. Pecó el refrong albora alllb Ulla locució inte-

els escampava per tot el món. Per aixó, quan Ii vaig &manar la

rior que dona una noma embranzida a la set ca esperanca: "Tu

tarchr de 1951, quan cometwariern la labor de l'Obra a Memanya,

no pots, peró Jo sí ". (Entrevista sobre el Fundador de

la nieva pregunta reflectia la inquietud apostólica universal que

l'Opus Dei, p. 105-106).

el fundador de l'Opus Dei ens havia transmés. La seva resposta
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va ser una abra pregunta: .Saps alemany?Jo vaig respondre, si

les manifestacions artístiques i culturals deis diversos paisos

be he de reconéixer que una mica indecis, ja que no havia apro-

que visitava en la labor apostólica. El mateix vaig observar

fitat prou bé el poc alemany del batxillerat: Sí. Pare. Ell em va

quan en l'estada a una casa de Couvrelles (Franca), sovint

din Dona (luirás a Alemania a comenÇar la labor Aquestes

demanava a cadascú detalls del seu treball professional.

paraules van decidir la gran aventura que em dugué a treballar

Sobretot a partir de 1959. a mi. per exemple, moltes vegades

durara quaranta-vuit anys en aquel! país.

que vaig pascar per Roma amb motiu d'algun congrés, em
demanava fent broma: Giren Jan els leas cene& En una ()casi()

Als inicis de la labor a Alemanya, quan les dificultats amb

s'assabenta que se in'havien escapat unes munes amb qué

l'idioma i la manca de mitjans materials eren urgents, el Pare

estava experimentan[ i es va divertir forra quan Ii vaig expli-

ens va visitar diversos vegades, per animar-nos. Ens sorpren-

car con-) havia aconseguit atrapar les que havien surta al carrer

gué el seu coneixement de la história i de l'actualitat alemanya

i als jardins deis voltants. Sorprenia que al costat d'una vició

en el context europeu. Cridava Patenció com el Pare s'inte-

universal que abastava tot el niña. no deixava dinteressar-se

ressa pel taranna del nostre país i al mateix temps pensava en

per detalls personals.

tota ('Obra. Un dia, en una tertúlia ens va explicar que havia
omplen les autopistes d'Alemanya amb Avemaries i cancons.

Amb ocasió de la meya (lanera estada a Roma, el 16 de mar;
de 1974, el Pare, que sabia de les meses passejades pels hoscos

El 30 de novembre de 1955 arriba a Bonn per sonir el 3 de

de Berlín. va voler que en féssim una plegats. Vam passejar

desembre cap a Viena. En tornar al cap de quatre dies, ens

tots dos sois gairebé miaja hora, en una galena de Villa Tevere.

(ligué que havia visitat la imatge de Santa Maria Putsch a la

Durant tot el temps el Pare em va animar, insistint en la vinut

Catedral de Viena i havia demanat la seva ajuda per al treball

de l'esperanca, i es volea amb paraules encoratjadores sobre

apostólic en els paisos de da mere el teló de ferro. En l'agenda

el creixement apostólic de la labor a Alemanya i a Europa

d'alguns el Pare escrigué: Salida Maria Stella Orienfik, filias

central. al mateix temps que m'explieava tot el panorama afx)s-

tilos acliuraUtianta Maria Estrella d'Orient. ajuda els teas

tólic d'abres paisos. Es vela que tenia presents les persones i

Quan semblava que el món aleshores comunista era prou

la labor als cinc continents. En acabar, i parlant-me de com

distant, com d'un abre planeta, Josepmaria Escriva pregava

havia de ser l'actitud d'adomció vers la Santíssima Trinitat, ho

i ens demanava que nosaltres també ho féssim- pel retorn

volqué mostrar 1111111 la seva actitud i es comenca a inclinar, tan[

d'aquells paisos al Cristianismo.

que vaig patir per la seva espinada. Aquest últim record del
fundador de l'Opus Dei profundament inclinat en senyal de

En una passejada que vam fer va veure una font a prop de la

reverencia envers Déu no se m'obliclara mai. Era evident que

catedral de Colónia on l'aigua corre per una espiral. i em

el seu universalisrne es fonamentava en Déu Pare, Creador de

demana que la tOtografiés, ja que era un model que es pocha

l'Univers, en Jesucrist, Redemptor de tota la Humanitat i en

emprar a Roma. Aquest detall reflectia el seu interés per totes

l'Esperit Sant, Renovador de la fa; de la tesa.
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