Glossa

El Museu i l’exposició ALBA
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Fins a finals de febrer del 2019, al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona podeu contemplar l’exposició “ALBA.
Més de 400 anys d’indumentària litúrgica a l’Església de
Solsona”. Una proposta que ens interpel·la a descobrir la
litúrgia i la col·lecció de material tèxtil de la nostra diòcesi des d’una perspectiva actual i pedagògica.
Aquesta mostra, que s’inclou dins dels actes de celebració
dels 425 anys de la creació del Bisbat, ens serveix per posar
noms a tants elements litúrgics, alguns avui en desús, que
han format part de la vida de les nostres parròquies. En
aquesta exposició podeu redescobrir la pròpia col·lecció
del Museu i peces de Cardona, Sant Llorenç de Morunys,
Verdú, Palou de Massoteres, que s'han conservat de forma
providencial. Avui en una societat que cada vegada desconeix més el món dels simbolismes crec que val la pena aturar-nos en el significat d’aquest conjunt d’obres.
No podem oblidar la importància del nostre Museu Diocesà i Comarcal que ens ajuda a conèixer i descobrir el
gran llegat patrimonial del nostre territori i ens apropa a
la fe dels nostres avantpassats. A la vegada, és l’Atri dels
Gentils per a molta gent que allunyats de l’Església descobreixen el nostre treball en favor de la cultura, l’educació

i aprenen dins les seves parets el missatge de l’Evangeli a
través de les importants mostres artístiques.
Paral·lelament a la nostra exposició, a la germana diòcesi de Vic, s’està portant a terme l’exposició “Oliba Episcopus”, que es pot veure al Museu Episcopal de la capital
d’Osona fins al dia 10 de febrer de 2019. Una mostra de
gran rellevància i qualitat que reuneix un gran nombre
d’obres excepcionals provinents dels grans centres culturals de Catalunya i d’Europa. Recordem que Oliba també fou bisbe d’una bona part de les parròquies que avui
formen part del Bisbat de Solsona, però que fins l’any
1593 formaven part de Vic.
A partir d’aquestes dues mostres us animo a visitar aquests
grans equipaments culturals i eclesials que tenim a casa
nostra. A través de les seves exposicions temporals i l’exposició permanent ens permet conèixer i atansar-nos als
objectes i l’art que transmetia la fe en els nostres avantpassats. Acostar-nos al Museu en família o amics és, sens dubte,
una catequesi en colors que ens ajudarà a conèixer el missatge de Déu i de l’Església al llarg dels segles.
Gaudiu-ho!
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