Glossa

425 anys de la nostra història
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Acabat un llarg estiu, començo altra vegada les meves
glosses dominicals, i ho faig recordant la celebració dels
425 anys de la nostra diòcesi de fa tres setmanes. Molts
de vosaltres hi vàreu assistir i compartíreu, juntament
amb els arquebisbes i bisbes, amb molts preveres i laics,
aquest moment d'acció de gràcies pel passat i present de
la nostra diòcesi.
425 anys són molts. Han passat moltes coses. Els qui ens
han precedit en aquesta terra han viscut grans dificultats. En primer lloc, per poder aconseguir crear la diòcesi
amb la concessió de parròquies per part dels bisbats d’Urgell i de Vic. Després, per persistir malgrat els intents de
supressió de la diòcesi a causa de les vicissituds polítiques. També per redreçar-se de la persecució religiosa de
la primera meitat del segle XX, que tan fortament va delmar la vida religiosa i el presbiteri solsoní i tan greument
va destruir els nostres temples parroquials.
Tantes dificultats han estat ocasió perquè nostre Senyor
ens beneís amb el do de grans homes i dones de Déu, que
han teixit la veritable història espiritual d'aquest territori. No puc anomenar-los a tots, però vull recordar sant
Pere Claver, la beata Anna Maria Janer, la Mare Güell,
santa Joaquima de Vedruna, sant Antoni Maria Claret,
sant Francesc Coll, el pare Bellet i els més de 25 beats
màrtirs de la guerra civil. A ells i a tots els sants de la
porta veïna, com diu el nostre Sant Pare en la seva darrera exhortació apostòlica Gaudete et exsultate, els hem
d’agrair el seu lliurament a l'Evangeli.
Amb motiu d’aquest aniversari, a més de la celebració
que us comentava més amunt, estem promovent altres
iniciatives que ens ajudaran a conèixer la història de la
nostra diòcesi, la nostra història.

Estem impulsant una col·lecció de llibres que han de recollir la història dels segles XIX i XX. Existeix una obra que
recull els segles XVI, XVII i XVIII, però tenim la gran llacuna
dels dos segles recents. Serà una col·lecció de tretze volums
que organitzen el temps dels pontificats dels bisbes que
han regit la diòcesi durant l'època contemporània.
Estem preparant un documental que repassa els moments clau de la història del bisbat i els seus protagonistes. El passat mes d’agost es van començar a gravar algunes escenes: durant tres dies un equip de gravació va
recórrer la major part del territori diocesà entrevistant
historiadors, alguns capellans i un servidor. El format
breu d’aquest documental —uns 30 m— permetrà fer accessible la nostra historia a tots els públics. A final d’any,
si tot va bé, estarà llest per a la seva estrena. Com totes
les iniciatives i projectes audiovisuals, aquest documental té un cost una mica elevat; per tant, si algú vol ajudar
a patrocinar-lo pot contactar amb la diòcesi al correu bisbatsolsona@bisbatsolsona.cat.
Felicitem-nos mútuament per aquests 425 anys i continuem treballant i pregant per arribar a complir-ne molts més!
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