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Com pregar? - VIII 

Basat en el llibre “¿Cómo tendré oración?”, del P. Valentín de San José, Carmelita 
descalç. 
 

De la pregària de sequedat amb distraccions 
L'altra manera d'oració de sequedat amb la qual sol Déu provar i purificar 
l'ànima, és quan ni la imaginació ni l'enteniment deixen reposar l'ànima al costat 
de Déu, sinó com inquietes papallones tot ho recorren i remouen passant el 
temps en boges combinacions arribant a la fi de l'oració sense tot just haver 
tingut una altra atenció que la de bona voluntat amb què va començar i es va 
posar davant el Senyor sense adonar-se que va passar el temps o recordant 
només que ha estat en lluita contínua i ha anat d'una distracció a una altra; 
llavors s'humilia davant Déu dient: Déu meu, però què serà de mi? Tingueu 
misericòrdia i ensenyeu-me a fer oració i subjecteu aquesta la meva boja 
imaginació perquè només a Vós miri. 
Indicible és el que aquesta ànima sent a la pregària, encara que la desitja, però el 
natural defuig tan dur treball. 
No deixin aquestes ànimes per res l'oració; ofereixin aquest dolorós martiri a 
Déu, que sabrà treure no petit bé. Deuen en part servir-se dels mateixos mitjans 
que en la precedent. Si veuen que els fa bé, ajudin-se més contínuament del 
llibre i de l'oració vocal meditada. Els és necessari també una cura durant el dia 
per a recollir els sentits i portar la imaginació ocupada amb la presència de Déu; 
convé la representin dins de si mateixes; perquè 'acostumar-se a la solitud és 
gran cosa per a l'oració'. 
Facin les devocions vocals amb tota atenció i a poc a poc, per a no incórrer en res 
rutinari i superficial, no s'imposin moltes devocions sinó fer amb atenció les 
prefixades i totes i cadascuna de les obres que la regla o obligació determinen 
amb amor i atenció actual. 
En totes les coses procuri fugir del tracte no necessari, usar de ininterrompudes 
mortificacions petites, inadvertides als altres, viure molt acurada observança, 
servir a tots i obeir amb alegria en tot, i com a base, humiliar-se granment, 
humiliar-se davant de Déu i els homes, demanar al Senyor la veritable contrició, 
ajudar-se de les jaculatòries. 
En l'oració prendre una posició que li mortifiqui alguna cosa, i digui: Déu meu, 
això que amb la teva gràcia puc, ho faig; feu Vós la resta com sabeu em convé. 



Cridi als àngels i als sants perquè estimin al Senyor per ella. 
Transcorreguts els dies del menyspreu, del dolor i de l'amargor, aquietades les 
seves potències, li comunicarà Jesús el do valuós de l'oració. 
Li convé a l'ànima abraçar-se de totes les maneres amb aquest sofriment en 
humilitat, constància i paciència i no decaure; mai llevi ni disminueixi el temps de 
l'oració i tracte amb Déu. Procuri durant el dia caminar molt recollida en presència 
de Déu amb santa i interior alegria, avivar amb jaculatòries detingudes l'amor, fer 
en amagat gran nombre de petites mortificacions i acurar-se amb diligència en la 
puntual observança, silenci i puresa d'intenció d’alló que fa. 
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