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Entrevista a la Maria Teresa Cortina, qui explica les seves memòries amb Rosa
Deulofeu
26 setembre, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

La M. Teresa Cortina va conèixer la Rosa Deulofeu arran de la preparació de l’Aplec de
l’Esperit que es va celebrar a Manresa l’any 1991. Aquell Aplec, que tenia com a lema “Joves
en l’Església, testimonis en el món”, va fer que naixés, creixés i arrelés entre elles una
amistat que les va fer, des del principi, “més que amigues, germanes”. La M. Teresa, que té
una disminució del 90% a causa de l’esclerosi múltiple que pateix, assegura que se sent “ﬁlla
estimada de Déu”.
Com deﬁniria el testimoni de la Rosa?
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El seu testimoni es basava en la conﬁança, la fe, la pregària, el somriure, l’alegria i la
ﬁdelitat a Jesucrist i a l’Església… La Rosa transmetia i encomanava il·lusió, convenciment,
entusiasme… amb el seu somriure i la seva mirada lluminosa, expressiva, comunicativa. Feia
certa la dita “la mirada és l’espill de l’ànima”. La Rosa va ser un veritable do de Déu, tot un
signe que Déu segueix estimant l’Església i els seus joves i no tan joves.
Per què era una mestra de pregària?
Vivia enamorada i compromesa amb Maria i el seu sí!. Recordo el dia que, tremolosa, em va
comentar que el cardenal Carles li havia proposat que fos la delegada de pastoral de
joventut. Es va fer la pregunta: “I ara, què faig? Què he de fer?”, com se la va fer també
Maria. Sempre tenia present el seu estimat parenostre, “la pregària que ens ha fet el regal de
conèixer-nos i estimar-nos, que segueixi unint les nostres vides i el nostre caminar” –deia.
De què li està més agraïda a Déu?
Del gran amor i conﬁança que em té i que em manifesta; de la presència serena i constant
que m’acompanya i m’empeny. Per a mi, res no és casualitat, sinó presència amorosa del
Crist que em surt a l’encontre.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del proper 25 de
setembre.
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