Glossa

El Sínode dels joves
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest octubre tota l’Església mira els joves. El «Sínode
sobre els joves, la fe i el discerniment vocacional» té reunits el papa Francesc, molts bisbes i experts d’arreu del
món. Ho fan a partir de les dades i aportacions de centenars de milers de joves. Com mostra el document de treball (IL), pretén de reconèixer, interpretar i elegir.
Reconèixer. El Sínode mira i escolta la realitat dels joves
d’avui i de les comunitats eclesials que cerquen d’acollir-los. Si llegim la primera part del document de treball
reconeixerem el sentir, el pensar i l’actuar dels nostres
fills/nebots, néts o besnéts. Vosaltres ja us adoneu que
són diferents, que són «la generació del mòbil». A casa
nostra s’han publicat recentment un parell de treballs
que poden ajudar-nos a comprendre l’anomenada «generació digital», els postmillenials. El primer és el llibre
Món volàtil, del prolífic filòsof Francesc Torralba. Ja no
parla del «món líquid» del reconegut Zygmunt Bauman,
sinó de la societat del «núvol», d’una cultura «gasosa»,
«volàtil». El segon és l’article, «La inculturació de l’evangeli en la cultura post-millenial», de Bruno Berchez, delegat de Joventut de l’arxidiòcesi de Barcelona. Usa l’anàlisi del filòsof i fenomenòleg coreà Byung-Chul Han sobre
la cultura que genera l’entorn digital. Bérchez analitza la
seva influència especialment en els joves que quan eren
infants van aprendre abans a interactuar amb una pantalla que a llegir i escriure.
Interpretar. El Sínode està valorant les oportunitats i les
dificultats de la cultura digital per a la transmissió de la fe
i per a la proposta vocacional. A més del segon capítol del
document de treball, em sembla lluminosa la lliçó inaugural del curs acadèmic 2018-19 de Xavier Morlans a l’Ateneu Sant Pacià: «Escletxes en el jo impermeable a Déu». Fa
poc em va tocar fer una xerrada sobre el credo a una tren-

tena de joves animadors de grups juvenils. Vaig fer l’esforç
de presentar el cor trinitari del misteri cristià tenint en
compte les quatre «escletxes» que presenta Morlans: la
generació (l’experiència de paternitat), els afectes (el món
dels sentiments i les emocions), la fe/confiança (la forma
de saber més pròpia de l’ésser humà) i els lligams (les relacions interpersonals que ens vinculen a altres persones).
Elegir. Tots esperem amb interès el fruit del Sínode, ja
sigui el document final i l’exhortació postsinodal que
sempre publica el Sant Pare i que ha de fer realitat «l’elegir» de l’itinerari sinodal, «els passos concrets que l’Esperit ens crida a realitzar», «cultivant la llibertat interior
necessària per a elegir aquells [instruments i pràctiques
pastorals] que millor ens permetin d’aconseguir l’objectiu i abandonar aquells que, en canvi, es manifestin com
a menys apropiats» (IL, 3). De moment, la tercera part del
document de treball ens pot donar pistes sobre allò que
cal fer. Jo em mostro esperançat quan m’adono que, amb
tota humilitat, la nostra Delegació de Joventut i algunes
parròquies de la diòcesi estan ajudant joves concrets
d’aquesta generació a un trobament amb Déu que està
fent possible un camí de vida cristiana.

“La nostra Delegació de Joventut i algunes parròquies de la diòcesi estan
ajudant joves concrets d’aquesta generació a un trobament amb Déu”
Us convido a pregar pel treball i el fruit del Sínode. Us hi
pot ajudar la lectura d’algun dels materials que he citat i
que trobareu a la web de la diòcesi, a les llibreries o a la
Facultat de Teologia.
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