
De la Missa a la vida 
Trobar Déu a la vida corrent: aquest és el missatge de sant 
Josepmaria Escrivà de Balaguer. El seu successor, monsenyor 
Xavier Echevarría, ens explica l’esperit de l’Opus Dei. 
Famiglia Cristiana, 20 de febrer de 2011  
A la seu central de l'Opus Dei, a l'església de Santa Maria de la Pau (Roma, 
Viale Bruno Buozzi 75) on reposen les restes mortals de sant Josepmaria 
Escrivà, fundador de l'Opus Dei, ens trobem amb el seu successor, Mons. 
Xavier Echevarría, amb motiu de la publicació del seu llibre Vivir la Santa Misa 
(Rialp).  
Mons. Xavier Echevarría, posar la Missa al centre de la jornada és un 
repte avui dia. Per què val la pena i quin és el secret per viure-la bé?  
La Missa és l'acció de Déu que ens permet compartir la passió, mort i 
resurrecció de Crist, no com a espectadors o observadors, sinó com a co-
protagonistes. Per això en el títol del llibre he volgut utilitzar el terme "viure" la 
Santa Missa, perquè expressa bé la implicació total, humana i espiritual, que 
requereix la Missa. 
En el seu llibre parla sobre el risc del ritualisme: com superar-lo? 
Ritualisme vol dir oblidar el contingut d’allò que està succeint sobre l'altar. Què 
faríem si ens diguessin: “tens l'oportunitat d'estar al costat de Jesús al Calvari”, 
o bé: “Avui et trobaràs amb el Crist ressuscitat”? Com ens prepararíem per anar 
a Missa?  
Ha viscut més de dues dècades al costat de sant Josepmaria: què és el 
que més l’ha fascinat de la seva personalitat? 
Sant Josepmaria sabia estimar la gent d'una manera extraordinària, només li 
calia una mirada per comprendre les necessitats de cada persona, amb aquell 
tipus de coneixement que només tenen les mares. Al mateix temps, va ser un 
veritable pare: d’allò que ensenyava, ell sempre era el primer en donar exemple 
amb la seva vida. Resultava evident per a tots que era un sacerdot que cercava 
constantment el Senyor. 
Com celebrava la Missa? 
Era conscient que a l’Eucaristia el protagonista és Crist, no el sacerdot. Això el 
va portar a seguir fidelment el ritu, sense buscar l'originalitat, de manera que 
només brillés Jesús, no ell. Vivia amb tanta intensitat la Missa que deia que per 
a ell era un "treball" que li requeria esforç, de vegades fins i tot esgotador. I en 
cada petit gest sabia transmetre tot el sentit sobrenatural de la celebració. 
La missa continua a la vida? 
La Missa no acaba amb la celebració. Ens acompanya al llarg del dia. Mentre 
que l'aliment material ens nodreix perquè el transformem en nosaltres 
mateixos, l'Eucaristia, aliment espiritual, ens transforma en Jesús. Així, els 
nostres dies, units al Sacrifici de l’Altar esdevenen com una Missa contínua, 
que converteix tot allò que fem -treball, descans, relacions familiars i socials- en 
una obra agradable a Déu 



Què és l'Opus Dei? 
L’Opus Dei té a l'Església la missió de recordar que tots els batejats estem 
cridats a la santedat a través de la normalitat de la vida. Sant Josepmaria deia 
que hi ha quelcom de diví amagat en les accions més comunes i que ens 
pertoca a nosaltres descobrir-ho. No hi ha cap acció humana que pugui impedir 
l'amistat amb Déu, sinó que és precisament en les circumstàncies de la vida 
diària que Déu ens crida. 
La prelatura de l'Opus Dei en el món es pot comparar amb una gran 
diòcesi global que depèn directament del Papa? 
Aquesta afirmació potser podria portar a algun malentès, com si la figura de la 
prelatura personal fos una Església particular, separada de l'Església local. En 
canvi, la prelatura està al servei de la comunió entre les Esglésies locals, i la 
tasca que fan els fidels de l'Opus Dei, laics i sacerdots, és sempre una 
cooperació activa amb cada diòcesi. Els fidels laics de l'Opus Dei també 
depenen del bisbe local, igual que els altres catòlics. 
Després del fundador sant Josepmaria Escrivà de Balaguer i el seu 
successor, Mons. Álvaro del Portillo, de qui està obert el procés de 
beatificació, des de fa quinze anys dirigeix l’Obra: com viu aquest llegat 
de "sants"? 
Quan es viu amb persones santes ens n’adonem d’allò que és el secret per a la 
pau del cor: mantenir un diàleg constant amb el Senyor. Així, per molt evidents 
que puguin ser les nostres llacunes, els nostres defectes, ell sempre estarà al 
nostre costat, disposat a omplir-les. Aquest "factor Déu" és el que marca la 
diferència en la vida de tot cristià, fent-lo immune a tants temors i angoixes que 
en canvi afligeixen l'home contemporani. 
Podria explicar-nos un episodi inèdit de la vida de sant Josepmaria 
Escrivà de Balaguer? 
Ajudant a la Missa a sant Josepmaria, em va impressionar la primera vegada 
que em va demanar oracions perquè mai s'acostumés a celebrar aquella acció 
tan sublim. Des de llavors m’ho he preguntat moltes vegades. 
Cap a on s'està estenent la vostra presència? 
Gràcies a Déu, hi ha fidels i cooperadors de l'Opus Dei en els llocs més variats 
del món: des dels gratacels de Wall Street a les faveles brasileres, a tot arreu hi 
ha una gran set de Déu. A la Xina hi ha fidels de la Prelatura a diferents ciutats. 
L'any passat es va iniciar el treball apostòlic estable de l'Opus Dei a Indonèsia, i 
hi ha altres països de majoria musulmana on l'Opus Dei hi és gràcies a 
aquelles persones que hi van per motius professionals. No manquen els 
"reptes" a l'Orient Mitjà, a Terra Santa i al Líban, així com a l'Àfrica: penso en 
Costa d'Ivori, però també en el Congo, en Nigèria. A tot arreu, els problemes se 
solucionen mitjançant una fe viscuda d'una manera concreta, en nom del bé 
comú, amb una actitud que va més enllà de les diferències. 
Com veu la propagació de la fe en el món d'avui? 
Avui necessitem testimonis. En vista del relativisme que sembla regnar a 
l'Occident, així com de les divisions, de les guerres i de la pobresa que afecten 
a les diferents parts del món, fan falta persones disposades a arremangar-se i 



mostrar la realitat de l'evangeli, no amb discursos o teories, sinó en la vida de 
cada dia. 
Quina és la seva relació amb els joves?  
Quan sant Josepmaria va començar l'Obra, només tenia al seu voltant un grup 
de joves universitaris i treballadors. Les activitats de formació amb els joves 
són una de les nostres prioritats. Existeixen a Itàlia i arreu del món moltes 
residències universitàries i centres culturals en què molts nois i noies troben 
oportunitats per créixer personalment i espiritualment, aprenent a estudiar, a 
ser bons amics entre ells, a enriquir la seva personalitat, formant-se en un 
esperit crític animat i constructiu, i comportant-se com a fills de Déu. Aquesta 
tasca educativa es realitza en col·laboració amb les famílies, és més, són els 
pares de l'Opus Dei els qui promouen escoles, clubs juvenils i altres iniciatives 
per a l'educació dels seus fills, com succeeix a moltes ciutats d'Itàlia. 
Alfredo Tradigo 
Al web "Famiglia Cristiana" es poden veure dos breus reportatges: l'entrevista i 
la visita del periodista a Santa Maria de la Pau. 


