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Àlvar del Portillo va néixer a Madrid el 1914 i es 
va incorporar a l’Opus Dei el 1935, quan estu-
diava Enginyeria de Camins. 

Als trenta anys es va ordenar sacerdot i va es-
devenir el col·laborador més directe de sant 
Josepmaria, al costat del qual va treballar en la 
direcció i impuls apostòlic de l’Opus Dei a tot el 
món.

Va gaudir de l’estima dels papes, des de Pius XII 
fins sant Joan Pau II, que van valorar la seva fe 
cristiana, la seva tasca com a pastor, la seva pre-
paració intel·lectual i la seva sensibilitat social. 
En diverses ocasions, especialment durant el 
Concili Vaticà II, li van confiar treballs al servei 
de l’Església.

El 1975 va ser elegit primer successor de sant 
Josepmaria. Va impulsar l’expansió del missat-
ge de l’Obra per diversos països i va encoratjar 
la posada en marxa de nombroses iniciatives de 
caràcter educatiu, científic i de promoció social. 
Sant Joan Pau II el va ordenar bisbe el 1991.

Va morir santament tres anys després, el 23 
de març de 1994, després de pelegrinar a Te-
rra Santa. El Papa va voler pregar davant de les 
seves despulles a la seu central de l’Opus Dei, 
com a reconeixement pel seu servei al Poble de 
Déu. Va ser beatificat a Madrid el 27 de setem-
bre de 2014. La seva festa se celebra el 12 de 
maig.

Per a més informació: www.alvarodelportillo.org
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La nova evangelització d’Europa: 
un desig de Sant Joan Pau II

Ser llum resplendent en la 
recristianizació d’Europa

Va portar l’evangelització
a 20 països 

Viatger incansable i promotor 
d’iniciatives educatives
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Favors

Qui era el beat Àlvar?

“És desig del Papa que es dugui a terme una 
nova evangelització d’Europa, que ha de retor-
nar a les seves arrels cristianes.  A l’Obra,  tots 
vam secundar amb il·lusió i esforç aquests 
desitjos del Romà Pontífex, que el Pare estén 
també als Estats Units i Canadà. Per a aquesta 
tasca, de primordial importància en el moment 
actual, comptem amb les armes de sempre: 
en primer lloc, els mitjans sobrenaturals, es-
forçant-nos per posar en pràctica les virtuts 
teologals segons l’esperit de l’Obra; i a més, 
utilitzant tots els mitjans humans que hi hagi 
al nostre abast. Encara que l’empresa és difícil, 
ens hi llançarem plens d’optimisme i seguretat, 
perquè comptem amb l’ajut diví i amb l’especial 
capacitat de l’esperit de l’Obra per portar fins a 
Déu els homes de la nostra època” 1.

“Així va ser el beat Àlvar: un home, el somriu-
re del qual beneïa a Déu, que «fa coses grans» 
(Ecl. 50,22), i que va comptar amb ell per servir 
l’Església estenent l’Opus Dei, com a fidel fill i 
successor de sant Josepmaria”2.

“El beat Àlvar, pensant en el que devia a sant 
Josepmaria, afirmava que «la millor mostra 
d’agraïment consisteix a fer bon ús dels dons 
rebuts»3 En la seva predicació, en tertúlies, en 
trobades personals, a tot arreu, mai deixava de 
parlar d’apostolat i d’evangelització”4.

“Encomaneu els vostres treballs apostòlics 
–que han de basar-se sempre en una activi-

tat professional prestigiosa– a la protecció de 
Santa Maria, Spes nostra, Mater Ecclesiae, Regina 
mundi. A ella li demanem que escurci el temps 
de la prova i tregui, de les dificultats i contra-
diccions, grans béns: una Església rejoveni-
da, ferma en la unitat, renovada en l’afany de 
santedat i en l’afany apostòlic de tots els seus 
membres, de manera que a Europa i des d’Eu-
ropa es col·loqui Crist «a la glòria de totes les 
activitats humanes, per atreure a si totes les 
coses» (Ioann. XII, 32)” 5 6.  

 1 Àlvar del Portillo, Cartas de Familia v. II, 25/12/1985. Introducció.
  2 Àlvar del Portillo. El llibre de la beatificació. Palabra, Madrid 2014, 

pàg. 66.
 3 Àlvar del Portillo, Cartas de Familia v. I, 1/07/1985, núm. 174.
 4 Àlvar del Portillo. El llibre de la beatificació. Palabra, Madrid 2014, 

pàg. 66.
 5 Àlvar del Portillo, Cartas de Familia v. II, 25/12/1985, núm. 384.

 6Josepmaria Escrivà de Balaguer, Instrucción, 1-IV-1934, núm. 1.

LA NOVA EVANGELITZACIÓ D’EUROPA
un desig de sant Joan Pau II

Va encomanar a la Mare de Déu una 
Església rejovenida, ferma en la unitat, 
renovada en l’afany de santedat i 
en l’afany apostòlic de tots els seus 
membres
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El beat Àlvar no va deixar d’insistir-nos en la 
necessitat d’estendre la tasca apostòlica, espe-
cialment seguint els suggeriments de sant Joan 
Pau II sobre la recristianització d’Europa.

“Incrementeu, doncs, filles i fills meus, la vos-
tra unió amb el Senyor, que és l’única garantia 
d’èxit en la tasca apostòlica. «Ell ha vençut el 
món»7 , i ens farà partícips del seu triomf si de 
veritat cultivem una pietat forta, alimentada 
amb l’estudi de la doctrina cristiana; si la nos-
tra pregària és operativa, és a dir, si ens porta 
al sacrifici generós i es trasllueix en l’exemple 
d’una conducta íntegra, en unitat de vida; si no 
afluixem en l’esforç diari per viure en la presèn-
cia de Déu. No m’oblideu que, «com més lluny 
de la veritat de Crist estigui el lloc en què us 
mogueu, més dins de Déu heu de ficar-vos, 
amb la nostra vibració interior i amb el fervor 
apostòlic. Així –ens assegura el nostre Pare– 
serem llum, fanal resplendent, encès en les 
cruïlles d’aquesta terra»8”9.

“Al costat dels mitjans sobrenaturals, els mitjans 
humans. Estudieu el que més convingui realit-
zar a cada un dels vostres països, les iniciatives 
més urgents, els camps de particular prioritat 
en aquesta tasca evangelitzadora. Moveu totes 
les persones que hi ha al voltant de l’Obra –coo-
peradors, nois de Sant Rafael, parents, amics ...– 
a col·laborar seriosament en aquesta tasca, que 
necessàriament haurà de desenvolupar-se en 
molts fronts”10. 

“La recepta és la de sempre, filles i fills meus: 
més vida interior!, més apostolat personal! 
Però que ningú s’ho prengui com una cosa sa-
buda: cal més –molta més!– vibració apostòli-
ca, més dedicació a les ànimes, més ocasions 
de tracte. Busqueu, cadascuna i cadascun, les 
llums de l’Esperit Sant en la pregària i en la di-
recció espiritual, preguntant: com puc ser més 
eficaç, més bon instrument?, quines rèmores 
estic posant a la gràcia?, a quins ambients, a qui-
nes persones podria arribar, si fos menys cò-
mode –més enamorat de Déu!– i tingués més 
esperit de sacrifici?” 11.

-4-

SER LLUM RESPLENDENT 
en la recristianització d’Europa i del món
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«Només amb la lògica de la Santa Creu, on el 
dolor es converteix en medicina i la mort es tor-
na en Vida nova, podem albirar l’explicació i el 
sentit profund al que roman inexplicable per a 
la mirada humana»13.

«Les contradiccions les permet Déu, tant per-
què ens purifiquem com perquè assaborim el 
dolç pes de la seva Santa Creu»14.

«Tingueu paciència, com el Senyor en té amb 
cada un de nosaltres. Acolliu-los15 sempre amb 
afecte: que puguin acudir a vosaltres per re-
cuperar l’entusiasme, després d’una derrota, 
perquè se senten compresos, estimulats, ¡esti-
mats!»16.  

“Dóna’m, Senyor, l’afabilitat, la comprensió i la 
paciència que el beat Àlvar practicava habitual-
ment, i que tant atreia tots els que el coneixien, 
omplint-los el cor de pau”18. 

“Fes que sàpiga conrear, com el beat Àlvar, l’art 
de ‘saber esperar’, que ell va aprendre tan bé de 
sant Josepmaria. Que, abans de parlar, corre-
gir o fer advertències als altres, deixi passar un 
temps raonable i només ho faci després d’haver 
resat i reflexionat amb calma”19.

Les contradiccions les permet Déu, 
tant perquè ens purifiquem com 
perquè assaborim el dolç pes de la 
seva Santa Creu12

Fes que sàpiga conrear, com el beat 
Àlvar, l’art de ‘saber esperar’ 

7Cfr. Io. 16, 33.
8 Josepmaria Escrivà de Balaguer, Carta, 14-II-1974, núm. 9.

9 Àlvar del Portillo, Cartas de Familia v. II, Roma 25/12/1985, n. 378.
10 Ibíd., n. 380.
11 Ibíd., n. 381.
12 Javier Medina Bayo, Álvaro del Portillo – Un hombre fiel. Rialp Madrid 

2012, p. 575, nota 60.
13 Álvar del Portillo, Cartas de Familia v. I, Roma 29/9/78, n. 36.
14 Javier Medina Bayo, Álvaro del Portillo – Un hombre fiel. Rialp Madrid 

2012, p. 575, nota 60.
15 Referint-se al proïsme
 16  Àlvar del Portillo, Cartas de Familia v. I, Roma 2/10/1986, n. 264.
17 Novena al beat Álvar per demanar serenitat: https://opusdei.org/

ca-es/document/novena-de-la-serenitat-al-beat-alvaro-del-portillo/
18 Novena al beat Álvar per demanar serenitat https://opusdei.org/

ca-es/document/novena-de-la-serenitat-al-beat-alvaro-del-portillo/. 

7à dia. Petició.

19 íbid

Per demanar al beat Àlvar serenitat i 
pau de cor

El sacerdot Francesc Faus ha escrit la 
Novena de la Serenitat17 per sol·licitar-li 
ajuda davant de moments o situacions 
difícils, n’extraiem uns fragments:

Al costat dels mitjans sobrenaturals, 
els mitjans humans.
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VA DUR L’EVANGELITZACIÓ
a 20 països nous
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El beat Àlvar del Portillo va acollir amb diligència i alegria un suggeriment de sant Joan Pau II, 
sobre l’evangelització de la vella Europa. Ho explicava així en una carta de 25-12-1985 als fidels 
de l’Opus Dei:

“Al 1981, deia ja el Sant Pare: “Ens trobem en una Europa en què es fa cada vegada més forta la 
temptació de l’ateisme i de l’escepticisme; en la qual arrela una penosa incertesa moral, amb la dis-
gregació de la família i la degeneració dels costums; en la qual domina un perillós conflicte d’idees i 
moviments”20. I en algunes de les últimes audiències –us ho vaig explicar de seguida, perquè el ma-
teix Papa em va autoritzar a fer-ho– em va demanar que, en la nostra tasca apostòlica, ens ocupem 
amb especial urgència dels països de la vella Europa. Així es va expressar el Sant Pare i, pel context 
de les seves paraules, jo vaig interpretar que també incloïa nacions com els Estats Units i Canadà, 
en què es verifica el mateix fenomen. Es va aturar el Papa en un pensament vibrant d’esperança: 
aquests països, que tant han servit a la causa de la fe durant tants segles –alguns per quasi dos mil 
anys–, i que ara es troben en una situació tan difícil, necessiten tornar a les seves arrels cristianes.

Com que l’esperit de l’Obra ens porta a sentir en tot amb l’Església, hem de fer molt nostres 
aquests esforços i preocupacions del Papa; hem de secundar amb goig les seves directrius; 
i hem de treballar amb més intensitat en els camps que –com a Pastor suprem de l’Església– el 
Romà Pontífex assenyala als cristians. Ve a la meva ment la força sobrenatural i humana amb 
què el nostre fundador aplicava, precisament a aquest esperit nostre de servei a l’Església

i al Sant Pare, unes paraules de la Sagrada Es-
criptura: “Respiciat nos tantum Dominus nos-
ter et laeti serviemus!” (Gen. 47, 25). Entre al-
tres versions, el nostre Pare [sant Josepmaria] 
interpretava així aquest text de l’Escriptura: 
“N’hi ha prou que el Papa indiqui alguna cosa, 
encara que només sigui amb la mirada, perquè 
els seus fills a l’Opus Dei ho posem en pràctica 
amb alegria”21 .

La urgent crida a la nova Evangelització de la 
vella Europa que havia perdut les seves arrels 

cristianes i requeria tornar a agafar-les per re-
cuperar la seva pròpia identitat, va començar 
com un crit de Joan Pau II a Santiago de Com-
postel·la el 9 de novembre de 1982 al primer 
viatge a Espanya del Romà Pontífex amb el qual 
desitjava tornar a avivar la fe al continent: “Des 
de Santiago, et llanço, vella Europa, un crit ple 
d’amor: Torna a trobar-te. Sigues tu mateixa. 
Descobreix els teus orígens. Aviva les teves 
arrels. Reviu aquells valors autèntics que van 
fer gloriosa la teva història i benèfica la teva 
presència als altres continents. Reconstrueix la 
teva unitat espiritual, en un clima de ple respec-
te a les altres religions i a les genuïnes llibertats.
Dóna al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que 
és de Déu. No t’enorgulleixis per les teves con-
questes fins a oblidar les possibles conseqüèn-
cies negatives. No et deprimeixis per la pèrdua 
quantitativa de la teva grandesa en el món o per 
les crisis socials i culturals”.

El beat Àlvar va acollir amb diligència 
i alegria el suggeriment de sant Joan 
Pau II de fer que els països d’Europa 

tornessin a les seves arrels cristianes.

20Joan Pau II, Discurs al Col·loqui Internacional sobre “Les comunes arrels cristianes dels pobles europeus”, 6-XI-1981.
21 Àlvar del Portillo, Cartas de Familia, v. II, 25/12/1985, núm. 2-3.Al ferri en el seu viatge als països bàltics
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VIATGER INCANSABLE 
i promotor d’iniciatives educatives

El beat Àlvar va promoure la cultura i el món in-
tel·lectual, “esperonant els seus fills perquè, en 
unió amb altres ciutadans, promoguessin uni-
versitats i instituts d’ensenyament superior”22 . 

Durant els 19 anys en què el beat Àlvar va estar 
al front de l’Opus Dei, va impulsar l’inici de la la-
bor i va viatjar a llocs als quals sant Josepmaria 
no havia pogut acudir, com a continuació de la 
missió per ell iniciada23.

Abans de començar cada viatge, i durant el 
seu desenvolupament, sempre demanava ora-
cions24.  

Va acudir a 42 països i van escoltar la seva pa-
raula centenars de milers de persones, de cul-
tura i condició social diversa:25 “Primer de tot, 
anava a visitar el bisbe i, si s’esqueia, el Nunci.  
També acudia a resar davant la imatge de la 
Mare de Déu més venerada en aquell lloc”26.

“La jornada tipus comprenia un programa de 
treball exigent, sense visites turístiques o mo-
ments per al descans”27.

“Només demanava que quedessin ben fixades 
les hores de la celebració de la santa missa, de 
les estones de meditació, el temps per recitar la 
litúrgia de les hores, temps per a la lectura de 
l’Evangeli i d’algun llibre espiritual i per al rés 
del sant rosari. També tenia fixat el dia de la set-
mana per a la seva confessió”28.

“El seu primer objectiu eren els seus fills... els di-
rigia meditacions i xerrades; els aconsellava pa-
ternalment; escoltava amb interès les seves ini-
ciatives apostòliques, les seves petites o grans 
dificultats, els detalls de la vida quotidiana. Es 
preocupava per les seves necessitats, tant es-
pirituals com materials. Posava especial afecte 
en els malalts. Abans de les reunions multitu-
dinàries, es recollia prèviament en oració, per 
demanar a l’Esperit Sant que fos Ell qui actués 
en les ànimes”29.

“Les tertúlies solien durar una hora. A més, des-
tinava temps per rebre diferents famílies”30.

Iniciatives universitàries 

“Tot residint habitualment a Roma, seguia amb 
viu interès tot el que afectava la vida de la Uni-
versitat, impulsant sempre el seu desenvolupa-
ment amb optimisme i visió sobrenatural”31. 

“Puc dir que el beat Àlvar va ser per a mi, i per 
als que ens trobem ara al ‘pas de l’equador’ de 

Entre 1975 i 1994, va visitar 42 
països i van escoltar la seva paraula 
centenars de milers de persones, de 
cultura i condició social diversa

22  Javier Medina Bayo. Álvaro del Portillo. Un hombre fiel. Rialp 

Madrid 2012, pág. 565.
 23 Ibíd., p. 569. 
24  Ibíd., p. 584.
25  Cfr. Testimoni de D. Joaquín Alonso Pacheco. AGP, APD T-19548, 

pàg. 101; a JMB pàg. 584.
26  Ibíd., pp 52-53: a JMB pàg. 585.
 27 Testimoni de Mons. Javier Echevarría Rodríguez, AGP, APD T-19544 

pàg. 788; a JMB pàg. 585.
 28 Testimoni de D. Joaquín Alonso Pacheco. AGP, APD T-19548, pàg. 

51; a JMB pàg. 585
 29 Javier Medina Bayo. Álvaro del Portillo. Un hombre fiel. Rialp 

Madrid 2012, pág. 585
30  Ibíd., p. 587.
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Universitat de la Sabana | Bogotà

Universitat Austral | Buenos Aires i Rosario

Universitat Campus Biomèdic | Roma

Universitat d’Àsia i el Pacífic | Manila

Centre d’Investigació Mèdica Aplicada (CIMA) 
de la Universitat de Navarra | Pamplona

la nostra carrera professional, un referent clar, una presència encoratjadora en els nostres pri-
mers anys a la universitat ”32. 

La universitat, amb les seves tasques docents i investigadores, amb la seva aspiració a aprofundir 
en les fonts de la saviesa i de la ciència, és com l’avantguarda de la societat civil: en aules i laborato-
ris, en biblioteques i hospitals, es forja dia a dia un esperit que pot ser cristià –i portar, per tant, els 
homes per sendes que condueixen a la vida eterna-33. 

Entre les diferents universitats que va promoure es troben:

31 Jaume Nubiola. Don Álvaro y el gobierno de la Universidad de 
Navarra, en El Beato Álvaro del Portillo y la Universidad EUNSA 

Pamplona 2015, pág.23 
32  María Iraburu Elizalde. El legado de don Álvaro, un reto para 
el futuro, en El Beato Álvaro del Portillo y la Universidad EUNSA 

Pamplona 2015, pág.35. 
33  Àlvar del Portillo. Responsabilidad de la Institución Universitaria. 
en El Beato Álvaro del Portillo y la Universidad EUNSA Pamplona. 
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Feia molt de temps que jo era a l’atur, aca-
bava de néixer el nostre primer fill i em 
trobava molt atabalat, quan se’m va acu-
dir començar una novena al beat Àlvar del 
Portillo. El dia 23 de març de 2018 (aniver-
sari de la seva mort), vaig acabar la novena, 
i aquell mateix dia em van comunicar que 
havia estat seleccionat, després d’una en-
trevista de treball, a l’empresa en la qual 
vaig ser contractat als pocs dies, i en la qual 
actualment estic treballant. Sens dubte li 
dec aquest gran favor al beat Àlvar del Por-
tillo.

C.V. 
Espanya

Em vaig excedir en el meu pressupost i li 
vaig demanar al propietari si podia deu-
re-li la meitat del lloguer d’un mes fins que 
rebés el pagament de l’estímul econòmic. 
Estava previst que arribés més tard aquest 
mes, però no va ser així. Tenia por de per-
dre el meu lloguer. Vaig començar a resar la 
“Novena per la Serenitat al beat Àlvar” i en 
lloc d’enfrontar-me a problemes vaig rebre 
alguna ajuda d’una organització de serveis 
socials. Em va permetre recuperar la sol-
vència i comprar alguns aliments molt ne-
cessaris. Gràcies, Déu! Gràcies, Beat Àlvar.

S.P. 
United States

FAVORS

-10- -11-

Treballo en una Fundació que patrocina 
escoles al medi rural. Fa temps que volem 
vendre una propietat per poder pal·liar una 
situació financera compromesa i des de fa 
molts anys estem intentant aconseguir-ho. 
La situació del país feia gairebé impossible 
que poguéssim aconseguir un comprador 
per a la propietat que volíem vendre. A més 
algunes característiques de la propietat 
feien més complicat encara poder trobar 
comprador. Havíem tingut unes ofertes 
que a l’últim moment no es van concretar, 
i estàvem molt complicats per la situació 
de la Fundació si no veníem aquesta pro-
pietat. Entre uns quants ens vam posar a 
resar fins que aconseguíssim la venda. A 
finals de 2019 es va poder vendre després 
d’esquivar diverses complicacions que es 
van anar resolent mentre seguíem resant 
l’estampa i fent les gestions. Tots estem 
segurs que la intercessió del beat Àlvar 
va ser la que va aconseguir que les coses 
s’acabessin resolent. Agraïm aquest favor, 
que només és l’últim de tants que ens ha fet 
el beat Àlvar. Ja és una certesa que davant 
d’un problema d’aquests és només qüestió 
de posar els mitjans humans i demanar-li al 
beat Àlvar que intercedeixi. Encara que si-
gui en qüestions molt petites i quotidianes. 
No ens ha fallat mai.

R.B. 
Argentina

Un amic em va demanar si podia donar-li el 
sagrament dels malalts a una nora que era 
pacient terminal en un dels hospitals de Ba-
colod City. He estat a l’hospital un parell de 
vegades però aquest cop volia fer una ruta 
diferent fent servir el GPS. Vaig acabar en 
un lloc que m’era familiar però no vaig po-
der orientar-me bé. Així que ho vaig pre-
guntar a dues dones policies que estaven 
creuant el carrer. Em van donar les instruc-
cions i abans d’anar-se’n els vaig explicar 
l’oració de l’estampa del beat Àlvar. Quan 
vaig girar, les vaig trobar a les seves motos 
i em van acompanyar fins a l’hospital, a una 
distància considerable d’on estàvem. Sens 
dubte va ser un favor, ja que li vaig demanar 
al beat que em fes arribar a temps a l’hospi-
tal. Això va ser durant la pandèmia. Em vaig 
assabentar més tard que aquesta pacient 
va morir.

H.F. 
Filipines
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ORACIÓ
Déu Pare misericordiós, que concedíreu al beat Àlvar, bisbe, 
la gràcia de ser, amb l’ajut de la Mare de Déu, un pastor 
exemplar en el servei a l’Església i fill i successor fidelíssim de 
sant Josepmaria, fundador de l’Opus Dei: feu que jo sàpiga 
també respondre amb fidelitat a les exigències de la vocació 
cristiana, transformant tots els moments i les circumstàncies 
de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir al Regne de 
Jesucrist. Digneu-vos atorgar la canonització del beat Àlvar, i 
concediu-me per la seva intercessió el favor que us demano... 
(demaneu). Amén. 

Parenostre, Avemaria i Glòria.

PUBLICACIONS
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