Cors que preguen
Agustí Borrell
Catalunya Cristiana, 6/1/19

Cors orans («un cor que prega») és el
nom d’un document del Vaticà adreçat
a les religioses de vida contemplativa.
Es tracta del que tècnicament
s’anomena una «instrucció aplicativa» i
conté indicacions concretes per posar
en pràctica la constitució apostòlica
Vultum Dei quaerere («cercar el rostre
de Déu»), promulgada pel papa
Francesc el juny del 2016. Tots dos
escrits són expressió de la voluntat del
Papa d’impulsar amb decisió la
renovació que l’Església necessita a tots
els nivells, més que mai en una època
de canvi tan accelerat com és la nostra.
Més enllà del seu contingut específic,
aquests documents són una nova
oportunitat per fixar-se en la presència,
sovint oblidada, de les contemplatives i
els contemplatius en l’Església. Fins i
tot entre els cristians, hi ha qui es
pregunta si té sentit un estil de vida
centrat en la pregària, la meditació i la
contemplació, sense un servei específic
de tipus social o apostòlic, quan hi ha
tants problemes i tantes necessitats per
atendre.

En els darrers temps he tingut
l’oportunitat de visitar uns quants
monestirs de contemplatives, en
diversos països. Puc assegurar que en
pocs ambients es troba tanta pau i
alegria com en aquestes comunitats.
No viuen pas allunyades del món, ben
al contrari: es mantenen informades i
sensibles a la situació de la humanitat,
amb la distància suficient per tenir una
mirada profunda, apartada de
qualsevol superficialitat. Com que
preguen amb el cor, miren amb el cor.
En un temps com l’actual, quan es
busca amb insistència la productivitat i
l’eficàcia, la vida contemplativa és més
útil i necessària que mai! Els
contemplatius ens recorden elements
essencials de la fe cristiana: la fe, la
confiança, l’escolta, i sobretot la
primacia de l’amor. Els monjos i les
monges viuen totalment per a Déu,
plenament atents a la seva veu i
disponibles a la seva voluntat. No ho
fan per sacrifici, sinó per amor. No
viuen amb resignació, sinó amb serenor
i amb goig.

