Xavier Novell: “No us defraudaré”
Dg, 12/12/2010 per Catalunya Religió

(Jordi Llisterri –CR) Aquest diumenge a la tarda la catedral de Solsona s’ha
desbordat per rebre el nou bisbe de Solsona, Xaviell Novell. Més de tres mil
persones han omplert la catedral. Les sales que s’havien habilitat amb pantalles
per seguir l’ordenació episcopal del successor de Jaume Traserra i del qui ara, amb
41 anys, ja és el bisbe més jove de tot l’Estat, no ha pogut acollir tota la gent que
s’ha acostat a la catedral.
En les seves primeres paraules ja com bisbe de la diòcesi, al final de la cerimònia,
Xavier Novell s’ha adreçat a especialment als capellans per demanar-los “un vot de
confiança” i dir-los que “vull tractar-vos com Crist tractava als seus deixebles: no
us dic servents sinó amics. Deixeu-me ser el vostre amic!”. Per això, els ha
assegurat, al·ludint a critiques que ha rebut d’alguns sectors del clergat, que “si
només desitgeu la voluntat de Déu, no patiu, no us defraudaré”.
En aquesta crida per “sumar esforços” Novell també s’ha adreçat als joves i als
infants: “Ja ho sabeu, no pararé d’invitar-vos amablement a escoltar la crida de
Déu, sigui quina sigui, i a empènyer-vos a respondre sí amb valentia”. Un crida que
ha estès a tota la diòcesi: “Us convoco, ja des d’avui, a l’obra més extraordinària
que mai s’hagi vist a les nostres comarques des de que foren evangelitzades fa
molts segles. Us convoquem a una nova evangelització, extensa i profunda”.
Il·lustres bisbes predecessors
Novell ha comptat amb l’acompanyament d’una vintena de bisbes, tots els catalans
i altres com Juan del Rio, Munilla, Melgar, Escribano, Herráez i Martínez Camino,
els abats de Montserrat i Poblet, i el bisbe de Perpinyà.
L’arquebisbe metropolità de Tarragona, al qual està vinculada Solsona, ha obert la
celebració. Jaume Pujol ha glossat alguns “il·lustres bisbes predecessors” vinculats
a Solsona com Pont i Gol, Antoni Deig i Vidal i Barraquer. L’arquebisbe ha recordat
a Novell que “vas tenir el goig de viure el Concili Provincial Tarraconense de 1995
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i sens dubte et sents identificat amb les seves resolucions”. Per això, l’ha convidat
a “aprofundir aquest llegat" de les sessions conciliars en les que Novell va
participar com a seminarista dos anys abans de ser ordenat pel bisbe Antoni Deig.
“Només hi ha un bisbe: Jesucrist”
L’ordenació episcopal de Xavier Novell l’ha presidit l’arquebisbe mallorquí Lluís
Ladaria, secretari per a la Congregació per a la Doctrina de la Fe, acompanyat del
nunci Renzo Fratini i el cardenal Martínez Sistach. Ladaria ha fet una síntesi de
l’exercici episcopal: “pastor i guardià, sabent que només hi ha un únic bisbe, un
únic pastor: Jesucrist”.
Ladaria també ha fet una crida a acollir al nou bisbe: “l’acceptació cordial del
bisbe i del seu ensenyament serà i ha de ser l’acollida de la diòcesi”. En una
demanada d’unitat, Ladaria va dir "que ningú menyprei al bisbe Xavier perquè
és jove", citant la carta a Timoteu on es diu als pastors “que ningú no t'hagi de
menysprear perquè ets jove”. Així, ha demanat que “mireu sobretot Aquell a qui el
bisbe fa present”.
L’actual secretari de la Doctrina de la Fe del Vaticà, ha iniciat la seva intervenció
remarcant que l’any 2004 quan Novell va defensar a la Gregoriana de Roma la tesi
doctoral que el li va dirigir “no ens esperaven trobar-nos en aquesta
circumstància”.
Els nens, a primera fila
La ciutat de Solsona, una de lescapitals episcopals més petites amb poc més de
9.000 habitants, ha donat la benvinguda al bisbe amb la recepció prèvia a
l’Ajuntament i el seguici popular de gegants, folklore i trabucaires que l’ha
acompanyat fins la catedral. Al temple també s’hi han fet presents un bon nombre
d’alcaldes dels municipis que pertanyen a Solsona.
Al final de la celebració, a l’interior del temple s’han fet el ball de l’Àliga, un dels
passos del Corpus, per celebrar la primera ordenació episcopal que vivia la
catedral de Solsona des de l’any 1920.
Novell també ha volgut donar un to familiar a la celebració i ha col·locat a la
primera fila un centenar de nens vinculats a la catequesi del bisbat, que alhora han
estat els primers en rebre la comunió del nou bisbe.
Al final de la celebració, també ha intervingut el nunci Renzo Fratini, que ha agraït
la dedicació del bisbe Traserra i ha recordat que “l’Església només té Jesucrist per
oferir”. El nunci ha estat l’únic participant en la cerimònia que ha fet la seva
intervenció en castellà.
Podeu veure aquí dos vídeos de l'Agència Catalana de Notícies i la galeria
fotogràfica del Regió7.
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