Maria del Mar Albajar: "Vaig fer tot el possible
per no ser monja!"
Dll, 20/07/2015 per Catalunya Religió

(Jordi Llisterri –CR) Després d'una adolescència allunyada de "tot allò que fes olor
a encens o a missa", als 26 anys va acabar entrant al monestir de Sant Benet. No
parla d'una caiguda del cavall o d'una conversió sobtada, sinó d'un recorregut que
la va portar a deixar la seva carrera com a dona d'empresa per ser benedictina.
Maria del Mar Albajar va ser escollida fa un mes nova abadessa de Sant Benet
de Montserrat. Dotze anys després de la seva professió i després "d'haver-ho
intentat tot per no ser monja". Però com explica en aquesta entrevista "sóc monja
perquè no ho he pogut evitar. Perquè no he pogut evitar ser jo mateixa". Així, diu
que no se'n va sortir perquè va veure que entrar al monestir era el que la faria
feliç. No se n'ha penedit gens, explica des de la Sala Abacial, mentre per la finestra
entra la remor del bosc que envolta el monestir.
És una veu nova i planera, amb un relat espiritual comprensible per al món d'avui i
que pot ajudar a que el monestir de benedictines continuï irradiant des de
Montserrat. Creu que la dimensió mediàtica que els ha donat Teresa Forcades les
pot ajudar, però que el futur de la comunitat no s'ha de centrar en això. "Sant
Benet és una comunitat plural", recorda.
A més de la seva vocació i del futur de la comunitat, en aquesta entrevista també
reclama un nou paper de la dona en l'Església. I també un aprofundiment
espiritual i un cristianisme viscut més a fons, per fer possible l'Església en sortida
que reclama el papa Francesc. "La majoria de paraules que es fan servir en les
esglésies la gent no les entén" i això no serveix per a res en "un món que no és
catòlic". Mentre, tenim "un evangeli que hem de comunicar i encara avui és
trencador, és revolucionari, és alliberador".
El 19 de setembre rebrà la benedicció abacial del bisbe de Sant Feliu de Llobregat
1

en una celebració a la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Aquí podeu veure un
resum de l'entrevista i aquí una versió sencera.
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