A mi em va confirmar el bisbe Novell
Dll, 29/05/2017 per Jordi Llisterri...
Laeto animo

Ja em perdonaran el títol però no és el cas. A mi em va confirmar mossèn Vidal
Aunós, el qui anys després va acollir la tancada d'immigrants a la parròquia de
Sant Maria del Pi. I em va confirmar a la parròquia de Sant Medir, on es va fundar
Comissions Obreres clandestinament durant el franquisme. Però resulta que des
d'aquest diumenge hi ha uns quants joves de Tàrrega que sí que poden dir, "a mi
em va confirmar el bisbe Xavier Novell".
També poden dir que en un dia significatiu per la seva vida -avui els joves que es
confirmen ja saben molt bé el que volen- es van trobar gent cridant a la porta i
envoltats de periodistes. I encara més, que van haver de venir els Mossos
d'Esquadra per escortar al bisbe que els havia confirmat perquè pogués sortir del
temple amb seguretat. Mai una confirmació, excepte en països en situació de
fractura social, havia estat tan accidentada.
1. Sigui més carca, més progre o més imprudent, és molt greu que un bisbe hagi
de sortir escortat d'una Església. Per les imatges no sembla que hi hagi cap risc
imminent per la seva integritat física, però si els Mossos van valorar que calia ser
escortat, per alguna cosa deu ser. Hem sentit moltes condemnes i comentaris a la
carta del bisbe. Poques o cap per un fet greu que va contra la llibertat d'expressió i
de moviment, i de retruc contra la llibertat religiosa. No es defensa la llibertat
sexual deixant en un segon pla altres llibertats.
2. Amb totes les tonteries que cada dia es diuen als diaris sorprèn l'acarnissament
contra una frase del Full Dominical de Solsona, una publicació de sagristia. Anem
al que diu literalment el text. Veurem amb sorpresa que ni tan sols hi surt la
paraula homosexual, ni cap de les seves derivades LGTBQ.... Novell cita
literalment el papa Francesc quan diu que és bo que els infants tinguin la figura
"d'una mare i d’un pare, ambdós necessaris per a la seva maduració íntegra i
harmoniosa". I el bisbe de Solsona, afegint-hi collita pròpia, s'interroga sobre un
1

tema que és competència dels entesos en psicologia. Sobre si l'absència de la
figura del pare pot explicar "el fenomen creixent de la confusió en l’orientació
sexual de força nois adolescents". Discutible i interpretable, però del que parla és
de "confusió en l'orientació sexual". S'ho podria haver estalviat? També. Sobretot
pensant en els pares catòlics, apostòlics i romans que tenen fills gais i que no han
deixat mai de fer de pares. I els estimen igual,
3. Justifica una idea discutible manifestacions (també en va patir una el bisbe de
Lleida dimecres davant de casa seva), pintades a la catedral, declaracions de
persona non grata, comunicats, rodes de premsa i continuar les demandes de
rectificació passats tants dies? Calia?
4. L'espiral que ha generat tot això no porta enlloc. No crec que el prologat silenci
del bisbe Novell ajudi gaire. Però no crec que l'ajudi a canviar d'opinió la
persecució del col·lectiu LGTB a tots els actes que presideixi des d'ara fins a la fi
dels temps, ni acabar apedregant-lo com a la dona adultera. Tampoc té lògica que
els alcaldes continuïn posant una frase del Full Dominical en el centre de l'agenda
política. Ni a Solsona li convé trencar les relacions amb una institució que és de les
que dona més projecció a la ciutat o demanar que traslladin la seu del bisbat a Vic.
D'altra banda, si acaba surtint una foto a l'Osservatore Romano d'un bisbe escortat
per la policia o d'unes de protestes a la processó de Corpus, no ajudarà gaire a
presentar-se com un país civilitzat. Més confús serà encara si les protestes resulta
que són contra el bisbe que públicament s'ha mostrat més sobiranista. Encara que
una cosa no tingui res a veure amb l'altra recordeu que estem en l'era de la
postveritat.
Calen gestos. Posar la polèmica en la seva justa mesura i no contribuir a atiar-la.
Això es pot fer rebaixant el to de les protestes paral·lelament a unes paraules del
bisbe Novell que ajudin a destensar la situació. Un espiral en aquest tema no farà
més feliços als qui opten per la diversitat d'orientació sexual ni als qui han optat
per rebre el sagrament de la confirmació. Encara que sigui contra un bisbe que no
té la bona premsa dels capellans progres com el que em va confirmar. Una
tempesta en una got d'aigua que pot acabar ennuegant-nos a tots. I que ens
podríem haver estalviat. Ara caldria reconduir-la amb serenitat.
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