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Àlvar del Portillo va néixer a Madrid el
1914 i es va incorporar a l’Opus Dei el
1935, quan estudiava Enginyeria de
Camins.
Als trenta anys va ser ordenat sacerdot
i es va convertir en 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 Sants Pares,
des de sant Joan XXIII fins sant Joan
Pau II, que van saber valorar la seva fe
cristiana, la seva tasca com a pastor, la
seva preparació 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
del fundador de l’Opus Dei. Va impulsar
l’expansió del missatge de l’Obra per
diversos països, i una manifestació
concreta va ser el seu estímul per
posar en marxa nombroses iniciatives
de caràcter educatiu, científic i social.
Sant Joan Pau II el va consagrar bisbe
el 1991.
Va morir santament tres anys després,
el 23 de març de 1994, després de
pelegrinar a Terra 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 setembre de 2014. La seva festa se
celebra el 12 de maig.

Educar per a l’amor

El Papa Francesc durant el seu viatge a Xile

La joventut és una època de formació en què es
pren consciència de la necessitat d’aprofundir
en el coneixement per poder estimar.

tagonistes és fer el que va fer Jesús. Allà on siguis, amb qui et trobis i a l’hora en què et trobis:
«Què faria Jesús en el meu lloc?». Arribarà el dia
en què, sense adonar-se’n, el cor de cada un de
vosaltres bategarà com el cor de Jesús”. (Francesc, Trobada amb els joves, Santuari Nacional
de Maipú, Xile, 17-I-2018).

En el seu recent viatge a Xile, el Papa Francesc es
va dirigir als joves i els va exposar el símil de la
connexió a internet per animar-los a estar connectats amb Déu: “Sense la connexió amb Jesús
acabem ofegant les nostres idees, somnis, i fe.
Unes paraules del beat Àlvar sobre aquesta fase
Cada un de vosaltres
de la vida posen en valor
pensi-ho al seu cor:
els fonaments de la for«Jo faig falta a molta
mació cristiana i el paper
“Què faria Crist en el meu
gent». Aquests joves,
fonamental de l’educació
que estaven aquí amb lloc? Aquesta és la bateria per per a preparar el terreny
Joan Baptista, volien
perquè pugui germinar la
encendre el nostre cor”
saber com carregar
fe i l’amor a Déu.
la bateria del cor. Andreu i l’altre deixeble
“L’objectiu de la nostra
buscaven la contrasenya per connectar-se amb
formació no és cultivar la nostra ment, sense
Aquell que és «Camí, Veritat i Vida» (Jn 14,6).
més; l’única finalitat és complir la Voluntat de
Déu. Nosaltres busquem amb esforç un major
«Què faria Crist en el meu lloc?». Aquesta és
coneixement de Déu perquè volem de veritat
la bateria per encendre el nostre cor i la fe i
estimar-lo (...). La nostra vida interior no recolza
l’espurna als ulls que no la perdin. Ulls espuren un voluntarisme sense doctrina, ni tampoc
nejants perquè vam descobrir que Jesús és font
en un sentimentalisme estèril. Si ens baséssim
de vida i d’alegria. Això és ser protagonistes de
només o principalment en els sentiments i no
la història, perquè volem contagiar aquesta esen conviccions profundes, estaríem exposats a
purna en tants cors apagats, opacs, que s’han
sucumbir a penes desaparegués l’entusiasme
oblidat del que és esperar; en tants que són
humà “. (Àlvar del Portillo, Orar, ed. Planeta, Maavorrits i esperen que algú els convidi i desafiï
drid 2013, p. 206).
amb alguna cosa que valgui la pena. Ser pro3

Família, pilar fonamental
en l’educació

“És justament la família -comunió de persones entre les quals regna l’amor gratuït, desinteressat i generós- el lloc, l’àmbit en el qual, més que en qualsevol altre, s’aprèn a estimar. És la família una autèntica escola d’amor”. 1
En una documentada biografia del beat Àlvar
es destaca el paper tan important de la seva
família en l’educació cristiana que va rebre, terreny on va créixer la llavor de la seva vocació:
“Va aprendre dels seus pares a viure alguns
costums cristians, com cuidar les oracions del
matí i del vespre, beneir la taula, resar el Rosari
i altres invocacions que va repetir piadosament
fins a la seva mort”. 2

a complir els manaments de Déu i de l’Església.
No els forçaven, però sabien ajudarlos
prudentment perquè freqüentessin els sagraments. Els diumenges anava tota la família junta a Missa. Quan va complir els 75 anys, Mons.
del Portillo va evocar en una homilia el clima
cristià que regnava en aquella llar: «Vaig fer una
mirada ràpida a la meva vida, i em van venir a la
memòria i al cor tants beneficis del Senyor: una
família cristiana, uns pares que em van ensenyar a ser piadós, una mare que em va inculcar
una devoció especial al Sagrat Cor i a l’Esperit
Sant, i una particular veneració a la Mare de
Déu sota l’advocació de nostra Senyora del Carme, i... tants altres béns!».3

Els seus pares “també van ensenyar als seus fills

Crist viu en nosaltres
El beat Àlvar sempre es va mostrar fidel seguidor de Crist, i en una ocasió, fent al·lusió a les
paraules de sant Pau «No sóc jo qui viu, és Crist
qui viu en mi» (Ga 2,20), va animar aquells que
l’escoltaven a “créixer en Ell: en gràcia -en vida
sobrenatural de fills de Déu-, pel nostre afany
de correspondre més plenament en cada instant a la vocació; en edat -en maduresa humana-, per l’esforç per practicar les virtuts; i en
saviesa, per l’obstinació a adquirir una seriosa
formació en la doctrina de la fe”.4
Nen rebent la imposició de la cendra

Álvaro del Portillo, Mundo Cristiano, n. 385, 1994, p. 26.

1

“És justament la
família el lloc en què
més s’aprèn a
estimar”

Javier Medina, Álvaro del Portillo, ed. Rialp, Madrid 2012, p. 36.
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Ibídem.
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Álvaro del Portillo, Orar, ed. Planeta, Madrid 2013, p. 71.
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Ibíd., p. 106.
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Discurs a la Universitat de Navarra, 29.1.1994, a “Nuestro Tiem-
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po”, n. 477, p. 123.
7

Ibídem.
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El beat Àlvar el dia que va administrar la Comunió a la seva neboda néta, Sonia del Portillo.

“Cada un de nosaltres ha de plantejar-se de
veritat aquesta pregunta: què puc fer jo -en la
meva ciutat, al meu lloc de treball, a la meva
escola o a la meva universitat, en aquesta agrupació social o esportiva de la qual formo part,
etc.- perquè Jesucrist regni efectivament en les
ànimes i en les activitats? Penseu-ho davant de
Déu, demaneu consell, pregueu... i llanceu-vos
amb santa agressivitat, amb valentia espiritual,
a conquerir per Déu aquest ambient”. 5

na de la seva sensibilitat social (...) que aspirin
voluntàriament a convertir la seva vida en una
tasca de servei als altres, i, en particular, als
més necessitats, als malalts, als pobres i als indefensos. No es tracta de fomentar només nobles sentiments de misericòrdia i compassió.
Cal, a més, aprofundir en els fonaments teòrics
i pràctics de la justícia i de la caritat cristianes”. 6
El beat Àlvar sempre va defensar que els
estudiants universitaris “han d’avançar
en l’adquisició d’una profunda formació
intel·lectual i humana, que faci d’ells dones i
homes madurs, ciutadans responsables, persones cultes, professionals competents”. 7

Formació humana i acadèmica
El beat Àlvar considerava la formació
intel·lectual i acadèmica en la joventut com a
pilar essencial per al desenvolupament de les
persones. Per això, el beat va recordar que:
“Quan s’oblida que l’home és un ésser destinat
a la transcendència i obert a la comunitat amb
els seus germans, els homes, la solidaritat perd
el seu fonament, i la vida social es veu sotmesa
a un procés de degradació, amb conseqüències que afecten tant la vida dels pobles, com
l’ordre internacional (...). Impartir una educació completa de les personalitats joves inclou,
com a dimensió ineludible, la formació cristia-

“Impartir una educació
completa singular de la
personalitat jove inclou, com a
dimensió ineludible, la formació
cristiana de la seva
sensibilitat social”
5

“Cap cristià està cridat a
coses mediocres,
sinó a la perfecció
de la caritat”
El beat Àlvar va manifestar la importància
que la vida personal i professional es regissin
sempre per un mateix codi de valors, un únic
manual de vida. “És heroica l’existència d’un
pare o d’una mare que s’esforcen per posar
plenament en pràctica totes les exigències
de l’Evangeli en la vida familiar, sense la mínima concessió a la influència de l’ambient que
els envolta; és heroic el treballador, manual o
intel·lectual, que, tot i el cansament, procura
desenvolupar amb perfecció la seva ocupació,
dia a dia, amb el desig de donar glòria a Déu i
de servir el proïsme; és heroic aquell que, en
contrast amb l’hedonisme imperant en tants
sectors de la societat, procura amb tenacitat
comportar-se sempre amb coherència cristiana”.10

Unitat de santedat, pluralitat de camins
“La crida universal a la santedat suposa que
cada cristià ha de tendir a la perfecció, i fer-ho
«cadascun pel seu camí». La doctrina proclamada pel Concili Vaticà II pot resumir-se en
dues frases: unitat de santedat, pluralitat de
camins. I aquestes dues afirmacions es reclamen l’una a l’altra: només si s’és conscient de la
pluralitat de vocacions en l’Església s’advertirà
amb tota plenitud que, en la seva varietat, cap
cristià està cridat a coses mediocres, sinó a la
perfecció de la caritat”.8

La relació amb Jesús, Maria i Josep
“L’Evangeli ens diu que «Jesús creixia en saviesa, en edat i en gràcia, davant de Déu i dels
homes» (Lc 2,51). Moltes vegades deveu haver
meditat en aquest creixement de Crist; un creixement humà que es desenvolupa sense presses, amb naturalitat, en l’entranya de tres realitats bàsiques: la seva relació amb Déu Pare, la
seva vida en família amb Maria i Josep, i el seu
treball”.11

A més, el beat Àlvar va recordar que “desaparèixer com el llevat, com la sal, no consisteix
a mimetitzar-se amb l’ambient, com els camaleons. Naturalitat vol dir comportar-nos com
el que som, cristians, sense por de xocar amb
l’entorn quan és pagà”.9

Maria i Josep ens ensenyen el camí de la fe.
“Només alimenten un pensament i un desig
al cor: respondre sense regateigs als designis
divins, conscients que les seves vides no tenen cap més finalitat -com la del seu Fill- que
la de complir l’obra que la Providència els ha
encomanat. Gustosament se sacrifiquen o, millor, estimen el pla que Déu els ha assenyalat
en el seu Amor infinit, perquè el lliurament a
la persona estimada és sempre joiosa per a qui
estima de veritat, i les renúncies no tenen cap
importància”.12

Veu “laics”, R. Pellitero en GER, vol. 13, pp. 853-854, Madrid 1976.

8

Álvaro del Portillo, Orar, ed. Planeta, Madrid 2013, p. 108.

9

Álvaro del Portillo, Una vida para Dios, Rialp, Madrid 1992, p. 281.

10

Álvaro del Portillo, Orar, ed. Planeta, Madrid 2013, p. 71.

11

Ibíd, p. 178.
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Gratitud al beat Àlvar

Una família resa davant la tomba del beat Àlvar del Portillo

Des que el beat Àlvar va intercedir per nosaltres i ens va ajudar a reconduir la nostra
situació professional, he tractat de donar
testimoni dels favors rebuts per ell. Sempre he recorregut a ell, quan algun familiar o amic s’ha vist en una situació de gran
dificultat i he comptat amb el seu favor.

Ara fa sis anys, el beat Àlvar va intercedir en
un moment de gran necessitat per a la nostra família. El meu marit i jo, argentins de
49 i 55 anys, ens trobàvem en plena recerca de feina quan vam tenir coneixement
d’una vacant com a masovers d’unes cabanes. Després de concertar l’entrevista amb
la propietària dels immobles, vaig trucar a
una amiga per explicar-li les condicions de
l’oferta. Ella, coneixedora de la importància
que per a nosaltres suposava aconseguir el
lloc, va decidir pregar al beat Àlvar i demanar-li que passéssim el procés de selecció, la
qual cosa aconseguírem de manera reeixida.

Tant de bo que el nostre testimoni serveixi
per a la causa de canonització del beat
Àlvar del Portillo i que creixi el nombre de
persones que decideixen confiar en ell. J. C. M.

“Des que el beat Àlvar va
intercedir per nosaltres i
ens va ajudar a reconduir la
nostra situació professional,
he tractat de donar
testimoni dels
favors rebuts”

Així, quan el nostre fill es va trobar davant de
greus dificultats laborals, no ho dubtàrem,
i ens encomanàrem al beat Àlvar. Després
d’una llarga temporada de treballs inestables i mal pagats, finalment va trobar una
ocupació de qualitat i va poder casar-se per
començar a formar la seva pròpia família.
7

Cadena de favors

Ajuntament de Pamplona

Després d’arribar a Pamplona provinent d’Andalusia vaig començar, al costat
de qui avui és una bona amiga, a buscar
pis a la ciutat sense obtenir cap resultat.

tota sola a l’habitació del residencial on estava
allotjada, vaig resar amb la fe que ell es mereix.
Al dia següent a la 8:30 del matí vaig rebre
una trucada en què m’oferien una casa que
complia amb tots els condicionants que, dies
enrere, semblaven impossibles d’aconseguir.

Durant el procés, vam assistir a un recés de
l’Opus Dei durant el qual vaig explicar al capellà els problemes a què m’estava enfrontant i la urgència que
Sempre li estaré agraïda
tenia per trobar un “El beat Àlvar em va ajudar a al beat Àlvar per ajudarallotjament
estable.
establir les bases de la meva me a posar les bases
la meva nova vida
nova vida i la de la meva de
Al seu torn, ell em va
i la de la meva família.
família”
recomanar que resés
al beat Àlvar ja que ell
Tant la meva família com jo
les havia passat magres per trobar uns tesempre hem recorregut al beat Àlvar quan
rrenys a Roma per a la seu central de l’Obra.
hem necessitat la seva intercessió per motius
personals, acadèmics i professionals. En noFins llavors jo no sabia qui era, per la qual cosa
saltres hi ha una gran devoció a ell. D. Q. B.
el primer que vaig fer va ser buscar una estampeta amb la pregària per resar. Aquella nit,
8

Aposta pel desenvolupament
a El Salvador

Dones aprenen a cosir al Centre de Capacitació Professional per a la Dona Siramá, a El Salvador.

El 1986 un terratrèmol va destruir la casa donada per uns benefactors en la qual les dones
d’escassos recursos de El Salvador es formaven per capacitar-se professionalment i ser agents de
desenvolupament en les seves famílies i comunitats. Va ser el beat Àlvar qui, en assabentar-se de
la notícia, els va animar amb els seus missatges, proximitat i oracions, que els van donar forces
suficients per a construir, des dels fonaments, la nova seu de Siramá, un Centre de Formació Professional que, a dia d’avui, ha capacitat 42.000 dones.
L’Escola Hogar, iniciada el 1971 a El Salvador, va passar a ser un Centre de Capacitació
Professional quan es va traslladar a una casa
donada per Merceditas Gonazalbo, amb el
desig que es destinés a una tasca de formació
adreçada a persones d’escassos recursos.

establir les especialitats de Cosmetologia, Confecció, Fleca i Cuina, que integraven alhora, la
capacitació empresarial.
Tornant a construir Siramá
A l’octubre de 1986 un terratrèmol va destruir la
casa donada per Merceditas Gonazalbo a El Salvador. Al cap de pocs dies, van rebre un missatge d’esperança enviat pel beat Àlvar amb el qual
es van sentir animades per construir, des dels
fonaments, la nova seu de Siramá: “Que estiguin
serens i ofereixin a Déu les dificultats molt units
a les intencions de la meva Missa, persuadits
que de tot això el Senyor en traurà molts béns,
també per la tasca apostòlica” (16-X-1986).

De 1976 a 1980 es va impartir educació formal amb el grau “Tècnic oficinista”. El 1984 en
plena guerra civil, es va crear el Programa Empresas Hogareñas per impartir cursos a dones
d’escassos recursos que, tenint alguna capacitació professional, no tenien coneixements de
gestió per posar en marxa una microempresa.
Ràpidament el programa va incloure la capacitació professional pròpiament dita i es van
99

“Un terratrèmol va destruir l’escola i molt aviat es va rebre un
missatge del beat Àlvar amb el qual les dones es van sentir animades
per construir, des dels fonaments, la nova seu de Siramá”

En els anys 1987-1988 es va construir la seu definitiva amb fons de la Cooperació Internacional
i del govern de El Salvador.

preses de diversa índole a la zona central del
país: fleques, tallers de tall i confecció de vestuari, sales de bellesa, venda d’aliments.

El terratrèmol de febrer de 2001 va ocasionar seriosos danys a la seu del Centre. La inauguració
de la nova seu va tenir lloc al novembre de 2002
i, a partir de llavors, es desenvolupen en ambdues seus diversos programes que impulsen la
dona salvadorenca a capacitar-se professionalment i ser agent de canvi en les seves famílies i
en les seves comunitats.

La formació integral, que inclou virtuts i valors, i
la capacitació professional que reben, els ha permès emprendre el seu propi negoci o inserir-se
al mercat laboral, aconseguint, d’aquesta manera, no només el seu desenvolupament personal,
sinó elevar la qualitat de vida de la seva família.
En general la seva aportació a la societat és significativa perquè en un 48% de les famílies salvadorenques la dona és cap de família.

Fins avui, s’han capacitat més de 42.000 dones
en els seus diferents programes i s’ha donat assessoria per a la posada en marxa de microem-

Vista aèria del paisatge de El Salvador.

10

El beat Àlvar a la Xarxa
Twitter
Amb motiu del centenari del seu naixement i
de la seva beatificació, l’Oficina d’Informació
de l’Opus Dei va obrir un compte a Twitter
sobre el beat Àlvar. Ofereix notícies de la seva
causa, històries, consideracions sobre la seva
vida i influència en milers de persones a tot
el món. Seguir @donAlvaro14 ajuda a estar a
prop dels seus ensenyaments i la seva intercessió amb la facilitat que ofereixen les xarxes
socials. 

Web
A www.alvarodelportillo.org hi ha actualitzada
tota la informació sobre el beat Àlvar del Portillo. En aquest web s’explica la vida, les notícies
de la seva Causa de canonització, documentació complementària, i es publiquen relats i
favors de la seva devoció universal.
Alhora, s’ofereix tot el material disponible per
resar-li i fer-li peticions, i un formulari senzill
per comunicar els favors concedits per Déu a
través de la seva intercessió.
Així mateix, el web allotja vídeos breus, que
serveixen per conèixer millor el beat Àlvar,
escoltar el seu missatge en primera persona,
i difondre els seus ensenyaments.
També ofereix textos del beat Àlvar que ajuden a resar seguint la seva oració personal,
en ocasió de l’Advent, la Quaresma, Setmana
Santa, etc.

Pàgina web www.alvarodelportillo.org
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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
el 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.

Oració per
a nens
Jesús, tu, que has estimat tant el beat Àlvar,
ajuda’m a estimar-te molt, com ell et va estimar
a tu, i com va estimar la Mare de Déu i sant
Josep.
Beat Àlvar, ajuda’m a creure els pares i
professors. Ajuda’m a portar-me bé amb els
meus germans i els meus amics. Ajuda’m a
estudiar molt, també quan no en tinc ganes, i
a servir els altres. Resa ara el parenostre (Pare
nostre, que esteu en el cel...).
Aquest Full informatiu es distribueix gratuïtament. Els que desitgin ajudar, amb les seves almoines a les
despeses d’edició d’aquesta publicació, poden enviar donatius per gir postal a l’Associació de Cooperadors
de l’Opus Dei, carrer Alcántara 59, 6è D. 28006 Madrid. També es poden enviar per transferència al compte
bancari de l’Associació de Cooperadors de l’Opus Dei amb IBAN número ES53 2100 1547 7502 0024 4065
i BIC, CAIXESBBXXX a CaixaBank, agència urbana del carrer Cartagena, 4, 28028 Madrid o per altres mitjans.
www.alvarodelportillo.org – correu electrònic: ocs.es@opusdei.org

