Glossa

Fa un any
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest cap de setmana fa un any de la mort i de les exèquies del bisbe emèrit, Jaume Traserra. Després de vuit
anys de la seva jubilació episcopal i a causa d'un càncer,
el bisbe que va servir aquesta diòcesi durant la primera
dècada d'aquest mil·lenni ens va deixar.
Aquest dissabte totes les parròquies han pregat per l'ànima de Mons. Traserra, han demanat que, després de la
purificació oportuna, gaudeixi ja de la vida gloriosa al cel.
Una celebració especial és la que jo mateix he presidit a
la catedral, acompanyat d'un grup de preveres i laics, dels
seus familiars immediats i d'algunes persones que el van
cuidar i acompanyar els darrers mesos de vida.
El bisbe Jaume va viure els darrers vuit anys de la seva
vida fent de vicari de la parròquia de Sant Esteve de Granollers. Amb tot, va mantenir l'interès i la sol·licitud per
la que fou la seva diòcesi. Havia participat en recessos i
exercicis, havia pujat a fer una formació en Dret Canònic
als responsables dels departaments de la Cúria, passava
amb nosaltres la Setmana Santa i les festes del Claustre
de Solsona. Li agradava que el baixés a visitar i li expliqués com anava la diòcesi i jo no dubtava en demanar-li

consell en aquelles qüestions més importants o delicades que, sobretot, m'afectaven personalment.
Alguns de vosaltres ja no el coneixeu: els nous seminaristes, els fidels que us heu incorporat a les parròquies els
darrers anys, els infants de la catequesi de preparació a
la primera comunió o a la confirmació. Aquest aniversari pot ser una bona ocasió per recordar o per descobrir
aquell pel qual hem pregat.
La millor manera de conèixer Mons. Traserra és llegir
els seus escrits pastorals —cartes, comunicacions, homilies…—. Ja jubilat, varen ser publicats però continuen
essent un material preuat doctrinalment i pastoralment.
No em canso mai de recomanar-los.
Aquest aniversari em permet donar a conèixer dos projectes que ajudaran a la divulgació del seu pensament i treball
pastoral. El primer són uns Exercicis Espirituals que va
donar en diverses ocasions, també a la nostra diòcesi. El
segon és un petit somni d'una colla de col·laboradors seus:
un llibre que reculli el seu pontificat, el treball que va dur
a terme durant els quasi deu anys de servei enmig nostre.
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