Glossa

Recomanacions per a la carta dels Reis
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Arribem a una de les festes més entranyables de l’any, la
nit de Reis. Permeteu-me fer una recomanació personal
per a aquells que feu la carta a última hora i recomanar-vos algunes publicacions que s’han presentat enguany a la diòcesi.

anar a para enigmàticament a la Parròquia de Su, on va ser
trobat l’any 1878, com a llibre d’ensenyament del rector
als infants d’aquella parròquia. Ramon Riu el creia perdut
l’any 1895 i no va ser redesecobert fins l’any 1898 a la sala
del campanar, avui una de les sales del Museu Diocesà.

La primera, el llibre “El Bisbe de Solsona Rafel Lasala i
Locela i l’historiador Domènec Costa i Bafarull. Presència il·lustrada valenciana a Catalunya” obra de Ramon
Planes Albets i que recull també el manuscrit obra de Domenec Costa i Bafarull “Breve historia y sencilla narración de la vida exemplar y muerte edificante del Il·lmo y
Rmo Señor Don Fr. Rafel Lasala y Locela...”. Aquest volum
és una edició excepcional perquè després de 225 anys
aquest manuscrit pot veure definitivament la llum.

Una segona recomanació és el llibre “El Beat Ferran Saperas i Aluja, CFM. Màrtir de la Castedat –Devoció i pregària de les parròquies de Tàrrega i d’Alió-“, escrit pel diaca i historiador, Joan Novell i Balagueró, al complir-se
exactament l’any de la beatificació. El llibre, dividit en
cinc apartats, inclou: la vida virtuosa del beat Saperas
en la joventut; la gran devoció d’un grup de targarins des
dels primers moments; el treball continuat i constant de
la Comissió Pro-Causa Germà Saperas; la beatificació i
construcció de la capella i la festa litúrgica del beat.

Aquesta edició es va gestar en el III centenari del naixement del bisbe Lasala, una ocasió que l’Església de Solsona
no podia desaprofitar. La nostra diòcesi, malgrat ser una
de les més joves de Catalunya, compta en el seu episcopologi amb un seguit de grans bisbes que han estat claus per
entendre la història del nostre país. És també una manera
més de celebrar els 425 anys de la creació de l’Església de
Solsona. La publicació d’aquesta obra serà l’inici d’un treball per estudiar de forma sistemàtica la resta de bisbes
de la diòcesi que han de seguir l’episcopologi publicat per
Costa Bafarull a la “Ciudad de Solsona y su Iglesia”.
Un altre motiu d’aquesta publicació, i potser el més entranyable, és que el llibre i el manuscrit que avui publiquem
és una obra de resistència. Ho dic sovint, la nostra diòcesi
de Solsona és una diòcesi de resistència al llarg dels segles
per diversos motius. Gairebé podríem dir que aquesta obra
hagi arribat fins als nostres dies ha estat tot un “Miracle”.
El manuscrit publicat per Costa Bafarull l’any 1793 va

No puc oblidar, però, altres publicacions presentades i
que parlen de la incessant vida eclesial de la nostra diòcesi i les seves parròquies. Com per exemple, “El Rectorologi de la Parròquia de Verdú” obra de Francesc Rodríguez Bernal. O el llibre “Capellans erudits. Eclesiàstics al
capdavant de l'acció patrimonial, museística i de recerca
historicoartística a Catalunya al segle XX”, publicat pel
nostre Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.
Tots aquests llibres els podreu trobar, properament, a
les vostres parròquies de referència o directament posant-vos en contacte amb el Bisbat. Aquests llibres són
un excel·lent regal per conèixer-nos com a Església. No
oblidem les paraules de l’escriptor francès André Maurois “La lectura d’un bon llibre és un diàleg incessant
en què el llibre parla i l’ànima contesta”. Que la lectura
d’aquestes obres ens susciti aquest diàleg incessant entre el llibre i l’ànima.
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