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Biografia
Josepmaria Escrivà de Balaguer va néixer 
el 9 de gener de 1902 a Barbastre (Osca, 
Espanya). Als 13 anys, la seva família es 
va traslladar a Logronyo, on Josepmaria, 
després de veure unes petjades a la neu 
dels peus descalços d’un religiós, intueix 
que Déu desitja alguna cosa d’ell, potser 
el sacerdoci. Comença a preparar-se a Lo-
gronyo i més tard a Saragossa, on estudia 
també Dret.

El 1925, rep l’ordenació sacerdotal i co-
mença a exercir el seu ministeri a Saragos-
sa. Poc després, es trasllada a Madrid. Allà, 
el 2 d’octubre de 1928, Déu li fa veure el 
que espera d’ell: l’Opus Dei. El 1946, fixa 
la seva residència a Roma.
Durant les sessions del Concili Vaticà II 

manté un tracte intens amb molts pares 
conciliars, en part pel seu nomenament 
com a consultor en diferents Congrega-
cions vaticanes. Des de Roma, viatja a 
països d’Europa i d’Amèrica per impulsar 
l’establiment i consolidació de l’Opus Dei. 
Mor a Roma el 26 de juny de 1975 i poc 
després milers de persones, entre elles 
un terç de l’episcopat mundial, sol·liciten 
a la Santa Seu l’obertura de la seva causa 
de canonització. El 17 de maig de 1992, 
Joan Pau II el beatifica i deu anys després 
el proclama sant, el 6 d’octubre de 2002, 
a la plaça de Sant Pere. «Seguint les se-
ves petjades, difoneu en la societat, sense 
distinció de raça, classe, cultura o edat, la 
consciència que tots som cridats a la san-
tedat», va dir el Papa.
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Oh Déu, que per mediació de la Verge 
Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, 
sacerdot, gràcies innombrables, 
escollint-lo com a instrument fidelíssim 
per fundar l’Opus Dei, camí de 
santificació en el treball professional i en 
l’acompliment dels deures ordinaris del 
cristià: feu que jo sàpiga també convertir 
tots els moments i circumstàncies de 
la meva vida en ocasió d’estimar-vos, 
i de servir amb alegria i amb senzillesa 
l’Església, el Sant Pare i les ànimes, 
il·luminant els camins de la terra amb la 
lluminària de la fe i de l’amor. Concediu-
me per la intercessió de sant Josepmaria 
el favor que us demano... (demani’s). Així 
sia. Parenostre, Avemaria i Glòria.

ORACIÓ



Un apassionat de la llibertat
“Perquè em dóna la gana! Aquesta és la raó 
més sobrenatural”1. A alguns els pot resul-
tar xocant aquesta afirmació. Però a l’ho-
milia titulada La llibertat, un do de Déu, sant 
Josepmaria aprofundeix teològicament en 
aquest regal amb què Déu va dotar l’home. 
Alguns paràgrafs extrets d’aquest text ens 
mostren la unió entre llibertat i entrega, 
llibertat i amor, sobre la base de la filiació 
divina. Sense oblidar que “la maduresa hu-
mana i espiritual de la persona és requisit 
per al creixement en la llibertat, que es des-
envolupa sempre en diàleg amb Déu, que 
no s’imposa a l’home, sinó que el convida 
i anima amb amor de Pare”2. “Hem après 
amb agraïment, ja que percebem la felicitat 
a què som cridats, que totes les criatures 
han estat tretes del no-res per Déu i per a 
Déu: les racionals, els homes, tot i que per-
dem la raó tan sovint; i les irracionals (...). 
Però enmig d’aquesta meravellosa varie-
tat, només nosaltres, els homes —no parlo 
aquí dels àngels— ens unim al Creador per 
l’exercici de la nostra llibertat: podem retre 
al Senyor la glòria que li correspon com a 
Autor de tot allò que existeix, o negar-la-hi. 
Aquesta possibilitat compon el clarobscur 
de la llibertat humana. El Senyor ens invita; 
ens impulsa —perquè ens estima entranya-
blement!— a escollir el bé”3.
“Arribem així a calibrar el recte ús de la lli-
bertat si es disposa devers el bé; i la seva 
errada orientació, quan amb aquesta fa-

cultat l’home s’oblida, s’aparta de l’Amor 
dels amors. La llibertat personal —que 
defenso i defensaré sempre amb totes 
les meves forces— em mena a demanar 
amb una seguretat convençuda, conscient 
també de la meva pròpia feblesa: ¿què 
espereu de mi, Senyor, perquè jo volun-
tàriament ho compleixi? Ens ho respon 
Crist mateix: veritas liberavit vos (Ioh VIII, 
32); la veritat us farà lliures. ¿Quina veritat 
és aquesta que inicia i consuma en tota 
la nostra vida el camí de la llibertat? Us 
la resumiré, amb l’alegria i amb la certesa 
que provenen de la relació entre Déu i les 
seves criatures: saber que hem sortit de 
les mans de Déu, que som objecte de la 
predilecció de la Trinitat Beatíssima, que 
som fills d’un Pare tan gran. (...) Qui no se 
sap fill de Déu, desconeix la seva veritat 
més íntima, i manca en la seva actuació 
del domini i de la senyoria propis d’aquells 
qui estimen el Senyor per damunt de to-
tes les coses”4.

1. P. Urbano, El hombre de Villa Tevere, Plaza y Ja-
nés, Madrid 1974, pàg. 291.
2. F. Russo, Diccionario de san Josemaría Escrivá 
de Balaguer, veu “Libertad”, Monte Carmelo, Bur-
gos 2013, pàg. 733.
3. Amics de Déu, Rialp, Madrid 1990, núm. 24.
4. Amics de Déu, o.c., núm. 26.
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Sant Josepmaria va lluitar per defensar 
el do de la llibertat amb què Déu va crear 
l’home, com s’aprecia, per exemple, en les 
paraules d’una tertúlia amb estudiants del 
1967: “Nosaltres, fills, estimem tothom, 
també els que no ens entenen o no volen 
entendre la nostra actuació lliure, personal, 
de simples cristians. No els entra al cap que 
sou lliures com ocells. Som libèrrims, i teniu 
dret a pensar i actuar com us doni la gana. 
Cadascú fa el que volen les coses tempo-
rals, sempre que no s’aparti de la fe catòli-
ca. Hi ha un ventall d’opinions molt gran per 
escollir. Ningú us dirà res contra aquesta 
noble llibertat, i això ho hem viscut des de 
1928. (...) Vivim en un món de tiranies, més 
o menys disfressades, i aquesta meravellosa 
llibertat nostra, la de cada un, amb la conse-
güent responsabilitat personal, no cap en el 
cap d’alguns, que no són capaços d’imaginar 
que hi hagi ¡una cosa tan bonica!”5.

Fills i llibertat 
“Els pares han de guardar-se de la temp-
tació de voler projectar-se indegudament 
en els fills —de construir-los segons les 
pròpies preferències—, han de respectar 
les inclinacions i les aptituds que Déu dóna 
a cadascú. Si hi ha un veritable amor, això 
resulta d’ordinari una cosa senzilla. Àdhuc 
en el cas extrem, quan el fill pren una de-
cisió que els pares tenen bons motius per 
considerar errada (...), la solució no rau en 
la violència, sinó (...) a saber romandre al 
seu costat per ajudar-lo a superar les difi-
cultats i, si cal, a treure tot el bé possible 
d’aquell mal”6.

Llibertat i religió
“La religió és la major rebel·lia de l’home 
que no tolera viure com una bèstia, que 
no es conforma —no s’aquieta— si no trac-
ta i coneix el Creador. Us vull rebels, lliures 
de tot lligament, perquè us vull amb mi —
és Crist qui ens hi vol!— fills de Déu. Escla-
vatge o filiació divina: heus aquí el dilema 
de la nostra vida. O fills de Déu o esclaus 
de la supèrbia, de la sensualitat, d’aquest 
egoisme angoixós en què tantes ànimes 
semblen debatre’s”7.

Llibertat &
cristianisme

01. PARAULES.

scdl
Highlight
vol en (separado)
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“La llibertat adquireix el seu autèntic sentit 
quan s’exercita en servei de la veritat que 
rescata, quan es gasta cercant l’Amor infinit 
de Déu, que ens deslliga de tota servitud”9.

“L’Amor de Déu assenyala el camí de la ve-
ritat, de la justícia, del bé. Quan ens deci-
dim a respondre al Senyor: la meva llibertat 
per a Vós, ens trobem alliberats de totes les 
cadenes que ens havien lligat a coses sen-
se importància, a preocupacions ridícules, 
a ambicions mesquines. I la llibertat —tre-
sor incalculable, perla meravellosa que fóra 
trist de llençar a les bèsties (Cfr. Mt. VII, 
6)— és esmerçada tota sencera a aprendre 
de fer el bé (Cfr. Is I, 17). Aquesta és la lli-
bertat gloriosa dels fills de Déu”10. 

Sant Josepmaria va defensar amb la seva 
conducta i el seu ensenyament el valor de 
la llibertat personal. En el llibre Converses 
amb Mons. Escrivà de Balaguer batega, de 
manera patent, aquesta actitud. Ja en el 
núm. 12, respon a la pregunta: ¿A què es 
refereix vostè quan tot el temps del seu 
ensenyament ha defensat tan insistent-
ment la llibertat dels laics? “Em refereixo 
justament a la llibertat personal que tenen 
els laics de prendre, a la llum dels principis 
enunciats pel Magisteri, totes aquelles de-
cisions concretes, d’ordre teòric o pràctic 
—per exemple, en relació amb les diverses 
opinions filosòfiques, de ciència econòmi-
ca o de política, amb els corrents artístics 
o culturals, amb els problemes de llur vida 
professional o social, etc.—, que cadascú es-
timi en consciència més convenients i més 
d’acord amb les seves conviccions perso-
nals i aptituds humanes. Aquest necessari 

àmbit d’autonomia que el laic catòlic ha de 
menester per tal de no veure’s capitidismi-
nuït enfront dels altres laics i a fi que pugui 
fer eficaçment el seu propi treball apostòlic 
enmig de les realitats temporals, cal que si-
gui sempre curosament respectat per tots 
els qui en l’Església exercim el sacerdoci 
ministerial. Si no és així —si es tractés de fer 
del laic un instrument amb propòsits que 
sobrepassen els que són propis del minis-
teri jeràrquic— hom cauria en un anacrònic 
i lamentable clericalisme”8.

5. P. Urbano, o.c., pàg. 271-272.
6. Converses amb Mons. Escrivà de Balaguer, 
Rialp, Barcelona-Madrid 1991, n. 104.
7. Amics de Déu, o.c., núm. 38
8. Converses ..., o.c., núm. 12.
9. Amics de Déu, o.c., núm. 27.
10. Amics de Déu, o.c., núm. 38.

Llibertat personal 
per prendre decisions

Llibertat &
veritat
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El camí de l’Obra
és molt ample
Compara l’Obra amb una gran avinguda 
(...) amb un ampli camí que cadascú res-
segueix lliurement (...) en l’apassionant 
aventura d’una santedat (...) recorregu-
da en primera persona del singular: «El 
camí de l’Obra és molt ample. S’hi pot 
anar per la dreta o per l’esquerra, a ca-
vall, amb bicicleta, de genolls, a quatre 
potes com quan éreu nens, i també per 
la cuneta, sempre que no se surti del 
camí». 

Carles necessitava
descansar la ment
Carles Cardona explica una suggerent 
anècdota, que fa llum sobre la llibertat 
d’esperit de monsenyor Escrivà. Cardona 
és un intel·lectual (...) que es passa les ho-
res embegut en profunds llibres de pen-
sament pel seu interès a elaborar guions 
doctrinals, recensions de llibres o fitxes 
d’orientació bibliogràfica. La seva sorpresa 
és inenarrable quan, un bon dia, el mateix 
Escrivà, prenent una iniciativa molt perso-
nalitzada de «cura d’ànimes», li recomana 
que faci la seva lectura espiritual diària, no 
amb textos de pares de l’Església, ni amb 
les obres de sant Tomàs o sant Agustí o 
santa Teresa: “Durant una temporada, 
Carlitos, què et sembla si tens com a llibre 
de lectura el Quixot? T’ajudarà a trepitjar 
a terra, a treure transcendència al que, de 
fet, és intranscendent ... i, sobretot, t’espe-
ronarà el sentit de l’humor”.

Sant Josepmaria va ser tota la seva 
vida un enamorat de la llibertat. El ca-
pítol XIII de la biografia que va escriure 
Pilar Urbano, El hombre de Villa Tevere 
(ed. Plaza y Janés), es titula La passió 
per la llibertat (pàg. 267-291), i recull 
moltes anècdotes i frases que reflec-
teixen una autèntica passió per aques-
ta virtut, com les que prenem:

02. TESTIMONIS.
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Et respecto amb tota
la meva ànima
El 9 d’abril de 1971, rep a Villa Tevere un 
grup de noies (...) estudiants i professio-
nals de països europeus. Una d’elles, ale-
manya i protestant, pregunta: -Veig, entre 
la meva religió i el catolicisme una tre-
menda separació (...) Com es pot superar 
aquest abisme?
Sant Josepmaria li va respondre:
-Filla, efectivament falta unitat entre els 
cristians. Jo respecto les creences dels al-
tres, de tal manera que no et parlaria de 
les veritats de la fe catòlica, si no m’ho 
haguessis demanat. Però, sempre, tots 
(...) podran comptar amb la meva amistat 
lleial, sacrificada, alegre, sacerdotal... divi-
na! Quan em trobo amb gent que no és 
catòlica (...), els solc dir: «Jo sóc catòlic i 
sé que tinc raó... Tu tens una altra fe i et 
respecto amb tota la meva ànima, amb 
tota la meva ànima!, fins al punt que faria 
qualsevol cosa per defensar la llibertat de 
les consciències; però la meva -la meva 
consciència- no em permet dir-te que et 
trobes en la veritat».
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03. FAVORS.

La llibertat per treballar: el meu 
fill es va quedar a l’atur després 
de néixer el seu primer fill
El meu fill gran es va quedar a l’atur des-
prés que naixés el seu primer fill. Passat 
mes i mig, vaig començar la novena del 
treball a sant Josepmaria. Abans d’ha-
ver-la acabada, el meu fill va ser contrac-
tat per una empresa millor que l’anterior. 
Vaig sentir en el meu cor que Déu ens ha 
concedit aquest favor per la intercessió 
d’aquest “amic del Cel”. Gràcies, sant Jo-
sepmaria.

La llibertat com a herència: 
la devoció del meu pare
El meu pare era enginyer de camins i pro-
fessor d’Universitat. Per motius de la seva 
feina professional va conèixer un altre 
professor d’Universitat i aquesta relació va 
donar pas a una sòlida amistat. En ocasió 
d’una intervenció quirúrgica, el seu amic li 
va lliurar una estampa del llavors servent 
de Déu Josepmaria Escrivà, amb la inten-
ció de demanar-li la seva protecció.
Aquella estampa va ser l’arrencada d’una 
gran devoció a sant Josepmaria, a qui re-
sava de manera assídua, i el va portar a 
interessar-se per la seva vida i per les se-
ves obres. Quan ja li resultava difícil resar, 
demanava als seus familiars que resessin 
l’estampa en veu alta. Era el seu amic in-
separable. A les poques hores de morir, 
vaig trucar al seu amic per donar-li la trista 
notícia. Em va fer saber que aquesta data, 
26 de juny, era precisament la festivitat de 
sant Josepmaria. Tinc la convicció que la 
devoció i l’amistat entre el sant i el meu 
pare van quedar segellades amb aquest 
detall que tant ens ha consolat.

La llibertat com a vida: 
del quist en l’ecografia al 
naixement natural
Un gran i estimat amic va demanar 
oracions pel seu nét, encara per 
néixer. Una ecografia mostrava que 
el nadó tenia un quist al cervell, cosa 
que significava que naixeria amb 
problemes neurològics. Sabia que 
sant Josepmaria acudiria al nostre 
ajut, així que, al cap de poc temps, 
vam iniciar una novena al nostre 
gran sant Josepmaria. El nostre sor-
prenent sant Josepmaria va trans-
formar aquestes circumstàncies en 
alegria. ¡Els quists van desaparèixer! 
El nadó encara no havia nascut, 
però vam continuar la novena per-
què naixés sense problemes de sa-
lut. I el nadó va néixer sa.
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La llibertat per a perdonar: 
va reconstruir el matrimo-
ni de la meva germana
Vull escriure un favor de sant Josep-
maria a la meva germana: ella, després 
de molt temps tractant de convèncer al 
seu espòs de ser bon pare i fidel marit, 
un bon dia el va fer fora de casa seva, 
atès que l’immoble era de la meva ger-
mana, heretat dels meus pares. Pas-
sava el temps i la meva germana va 
començar la paperassa per al divorci. 
Ella estava molt furiosa i ens deia que 
ara estava més tranquil·la, que tots els 
nets estaven més contents perquè ja 
podien anar a jugar a casa seva. En de-
finitiva, que tot era millor des que ell no 
hi era. Davant les seves paraules, vaig 
començar a resar a sant Josepmaria.

Els tràmits per al divorci tenien algunes 
dificultats, però ella estava decidida i el 
seu marit tampoc manifestava desitjos 
de demanar perdó. Vaig deixar passar 
el temps sense dir res a la meva ger-
mana. Va passar el temps i tenia tanta 
curiositat, que un bon dia vaig trucar a 
la meva mare i, sense preguntar-li, ella 
em va dir: “Saps que l’espòs de la teva 
germana ha tornat?”. Sabia que sant Jo-
sepmaria faria alguna cosa per aquesta 
situació. El més increïble és que ara els 
dos són com una parella d’acabats de 
casar. Gràcies, Pare.
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04. PAPA FRANCESC.

”L’home lliure no té por
del temps: deixa fer a Déu”
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«L’home lliure no té por del temps: deixa 
fer a Déu (...); la veritable llibertat té la pa-
ciència de saber esperar (...). La meva lli-
bertat és cristiana? Soc lliure o soc esclau 
de les meves passions, de les meves ambi-
cions, de tantes coses, de les riqueses, de 
la moda? (...). Soc lliure? I, quan ve algun 
patiment, parlo amb Jesús i dic “tu has pa-
tit molt per mi, per donar-me de nou la 
dignitat del fill”, jo ofereixo això? Soc lliure 
com Jesús, que va seguir la voluntat del 
Pare per recuperar la nostra filiació? Pen-
sem en la nostra llibertat en aquest món 
que és una mica “dement”, “demencial” 
fins al punt que «crida ¡llibertat, llibertat, lli-
bertat! Però és més esclau, esclau, esclau: 
pensem en aquesta llibertat que Déu, en 
Jesús, ens dona»11.

“Quina és, doncs, la veritable llibertat? 
Consisteix potser en la llibertat d’elecció? 
Certament es tracta d’una part de la lliber-
tat, i ens esforcem perquè sigui garantida a 
cada home i dona. Però sabem que poder 
fer el que es desitja no és suficient per ser 
veritablement lliure, i tampoc feliç. La ve-

ritable llibertat és molt més. (...). El tercer 
manament, que ens convida a celebrar l’al-
liberament en el descans, per a nosaltres, 
els cristians, és profecia del Senyor Jesús, 
que trenca l’esclavitud interior del pecat 
per fer que l’home sigui capaç d’estimar. 
L’amor veritable és la veritable llibertat: 
s’allunya de la possessió, reconstrueix les 
relacions, sap acollir i valorar el proïsme, 
transforma tot esforç en do alegre, fa ca-
paços de comunió. L’amor et fa lliure fins 
i tot a la presó, encara que siguem febles 
i limitats”12.

«De Maria, plena de gràcia, aprenem que 
la llibertat cristiana és alguna cosa més 
que el simple alliberament del pecat. És la 
llibertat que ens permet veure les realitats te-
rrenals amb una nova llum espiritual, la lli-
bertat per estimar Déu i els germans amb 
un cor pur i viure en la joiosa esperança de 
la vinguda del Regne de Crist»13.

11. Francesc, Homilia, 13-IV-2018.
12. Francesc, Catequesi, 12-IX-1918.
13. Francesc, Homilia, 15-VIII-2014.

A continuació recollim uns textos del Papa 
Francesc en diferents homilies i catequesis.
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Explorant el 
web de sant 
Josepmaria

“Novenes” per demanar ajuda en 
diferents situacions i per temes: 
Per la família, per trobar feina i 
per demanar curacions de malal-
ties, etc.

Testimonis sobre “Camí”, el seu 
primer llibre, un best-seller inter-
nacional que ha ajudat a milions 
de persones a millorar la seva 
vida.

Els seus llibres disponibles a in-
ternet. La pàgina www.escrivao-
bras.org ofereix els escrits del 
fundador de l’Opus Dei en caste-
llà, català, francès, italià i anglès. 

Un motor de cerca que permet al 
visitant trobar, sota diferents cri-
teris, paraules i frases en tots els 
títols; a més dels serveis comuns 
a la xarxa (versió per imprimir, 
enviar a un amic, etc.), ofereix la 
possibilitat de crear una carpeta 
per arxivar els textos que li agra-
daria conservar.

Newsletter. Us podeu subscriure 
per rebre diàriament o setmanal-
ment textos de sant Josepmaria.

A més, coneixerà més el seu
missatge, els seus escrits i la seva 
vida.

Què trobarà?

A la pàgina de l’Opus Dei 
www.opusdei.cat s’inclou 
una secció dedicada a 
sant Josepmaria
www.sanjosemaria.es


