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425 anys: una història de resistència
Xavier Novell, bisbe de Solsona

El passat mes de setembre vam celebrar els 425 anys de
la nostra diòcesi de Solsona. Tots recordeu la gran celebració que va tenir lloc a la catedral amb motiu d’aquest
aniversari. Ja us vaig dir, aleshores, que estàvem impulsant altres iniciatives com la producció d’un documental
de la història del bisbat.
Tal i com vàreu poder llegir en el full de fa dues setmanes,
aquest documental està a punt per a l’estrena que serà a
Solsona el dia 16 de juny. Jo hi seré present i ja des d’ara
us convido a que hi assistiu. No vull explicar-vos els detalls d’aquest acte sinó que vull compartir el què significa aquest documental per a la diòcesi.
El títol “425 anys: una història de resistència” fa referència a totes les vicissituds que ha viscut la diòcesi de Solsona durant aquests anys: en la seva creació, va costar molt
aconseguir la cessió de les parròquies d’Urgell; en la seva
supressió, fou imprescindible l’esforç tenaç del clergat i
dels fidels per a sobreviure; en la recuperació, es va aprofitar la vitalitat econòmica i social tant de les conques
tèxtils i minaires del Llobregat i del Cardener, com de les
terres regades de l’Urgell, com de l’impuls econòmic de la

Tàrrega de les comunicacions; durant la persecució religiosa del segle XX, es va patir la delmació de clergat i de
vida religiosa més greu proporcionalment de tot Catalunya. El documental recull tota la història d’aquests anys
explicada per historiadors i il·lustrada amb anècdotes i
vivències d’alguns capellans. Unes imatges espectaculars, de les nostres pròpies parròquies i santuaris, arrodoneixen aquest muntatge escènic.
Algunes persones properes i coneixedores de l’actualitat
diocesana m’han compartit el fet de no conèixer la història
del bisbat de Solsona. Aquest documental aconsegueix ferla conèixer en un format fresc, amè i per a tots els públics.
Us convido tant a l’estrena oficial de Solsona, com la que
tindrà lloc a la resta de parròquies de referència. Aprofito per anunciar-vos que en totes aquestes reproduccions
es plantejarà una taquilla inversa, és a dir, a la sortida es
demanarà una col·laboració econòmica voluntària. Com
veureu, es tracta d’un documental molt professional, que
ha costat uns quants milers d’euros, que ha estat possible
gràcies a uns quants grans donants i que confio que entre
tots acabem de sufragar.
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