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● Som de Ferreries ● Vaig «fugir» el setembre de 1978 a causa d’una ruptura amb la meva parella. ● Ja fa 34 anys que estic al convent de les Carmelites Descalces de Puçol. ● Avui
em sent una dona feliç, agraïda a Déu pel do de la vocació rebuda ● He vingut a Menorca a parlar de Santa Teresa.

a Jesús»; «L’oració transformadora de l’esser i fer». Ha sigut tot un
repte que he intentat fer amb responsabilitat.
Què destacaria de Santa Teresa?
— Teresa de Jesús va néixer a l’Espanya del segle XVI, a Àvila, el 28
de març de 1515. Fou una dona
d’una personalitat riquíssima,
intel·ligent i apassionada, gran
buscadora de la veritat. La gran
aportació de Teresa a l’Església i
a la humanitat va ser la seva experiència espiritual d’oració com
a relació d’amistat amorosa amb
Jesús i la vida comunitària com a
relació fraterna i d’amistat.

«Santa Teresa ens
diu que no estem
buits per dins»

V

Vaig emprendre una recerca
d’allò que el meu cor anhelava, i
que no sabia ben bé què era, ni
on era. Vaig romandre per un
temps a una comunitat monàstica, el Mas Blanc, allí, a cops de
d’oració, intentava calmar el dolor de la meva afectivitat ferida, a
la vegada que posava la meva mirada en Jesús, per trobar en Ell, la
resposta a la inquietud del que
realment Déu volia per a mi.

Fa molts anys que va partir de
Ferreries per cercar el seu propi camí, no?
— El setembre de 1978. No vaig
marxar, vaig fugir a causa d’una
ruptura amb la meva parella, una
experiència de convivència amorosament plaent, però que amb
el temps vaig entendre que no
era el meu camí i vaig abandonar
aquell home que tant estimava.

Així va descobrir la seva vocació?
— Després d’una experiència de
soledat i silenci en el Pirineu, on
també estigué durant un any,
vaig sentir que Déu em demanava, com Abraham, sortir a la
aventura de la terra que Ell em
volia donar. Plenament abandonada a les mans de Déu, agafant
la motxilla i fent autoestop, des
de Barcelona vaig emprendre un
viatge incert. Em va recollir un
camioner que anava a Andalusia,
i em va deixar just a Puçol, Valen-

Isaac
Pons de Rosa
iure és sempre una
aventura. Anna Seguí
Martí la viu amb passió
pel que creu. Durant
uns dies ha deixat el convent de
Puçol per oferir a Menorca unes
xerrades quaresmals dedicades a
Santa Teresa, en el cinquè centenari del seu naixement.

Anna Seguí viu a la comunitat de Carmelites Descalces de Puçol (València).

cia. Vaig venir al convent de les
Carmelites Descalces demanat
acollida, i després d’una experiència de tres mesos de convivència amb la comunitat, m’hi
vaig voler quedar per sempre, i
aquí estic, ara farà 34 anys.
Quan va ser la seva ordenació?
— El que em dius de l’ordenació,
haig de dir-te que, a l’Església, les
dones encara no podem ésser ordenades, l’ordenació és per els
preveres i, lamentablement, açò
es reserva només pels homes,
una manera mes de perdre valors. Deixem-ho. Nosaltres el que
fem és la Professió Religiosa, que
va tenir lloc el 5 de maig de 1985,
y la Professió Solemne definitiva
l’any 1989.
Com valora la seva experiència
religiosa després de tots aquests

anys?
— Ha sigut una llarga experiència,
molt rica, també de molta purificació interior personal. Avui em
sent una dona feliç, visc agraïda a
Déu pel do de la vocació rebuda,
és una gràcia immensa que s’ha
de treballar al llarg de la vida, i
sempre és Déu qui ho fa possible.
Com han anat les xerrades que
ha fet a Menorca per parlar de
Santa Teresa de Jesús?
— La parròquia m’ha cridat amb
motiu del Vè Centenari del naixement de Santa Teresa, per donar
unes xerrades sobre la figura de
aquesta gran dona, que és la fundadora de la meva Ordre de Carmelites Descalces. L’objectiu era
donar a conèixer la seva personalitat, la seva obra i la seva espiritualitat. La temàtica fou: «Perfil
biogràfic»; «La mirada de Teresa

Què va representar en el temps
que va viure?
— L’empresa fundadora fou tot
un desafiament a la societat del
seu temps, on la dona era un
ésser relegat a les tasques de la
llar i parir fills. Va haver de lluitar
contra les tempestes provocades
per raonaments esquifits de prelats que la volien relegar a les tasques domèstiques i resos orals.
Teresa, robusta com les pedres
de Castella aposta per la llibertat,
i confiada en només Déu produeix un llegat que serà joia espiritual per a la posteritat.
Com pot ajudar Santa Teresa en
un món en el que es cerca omplir la buidor espiritual?
— En primer lloc, ella ens ajuda a
saber-nos estimats per Déu,
aquest és el descobriment essencial de la vida interior de Teresa. I
també, prenent consciència del
valor del nostre ésser personal,
de la plenitud a la que estem cridats a viure, que no estem buits
per dins, que Déu ens vol feliços
en l’amor, en l’entrega als altres, a
ser constructors de justícia, alegria i pau, fent un món més humanament vivible per tots.

