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ELS JOVES I LA FE 

Tothom  ha sentit a parlar de Bisbe de Solsona, Mons Xavier Novell. No 
solament  és  el  bisbe  més  jove  d’Espanya  sinó  que  també  és  un  bisbe 
“mediàtic”, és present sovint en els mitjans de comunicació social. Un dels 
encerts  d’aquest  bisbe  és  la  seva  profunda  preocupació  per  a  tornar 
evangelitzar el nostre país. Mons. Novell s’adona que en el nostre país no hi 
ha  prou  fe,  que  les  nostres  parròquies  es  van  extingint,  que  no  hi  ha 
vocacions al presbiterat, que els mètodes d’apostolat han de canviar, etc. 
Per tal de reorientar tot el treball a fer ha posat sobre la taula, en la seva 
diòcesi,  tot un pla de treball interessant, però que no escau ara comentar-
ho perquè no ens afecta a nosaltres directament. 

Darrerament  el  bisbe  de  Solsona  ha  estat  entrevistat  pel  setmanari 
“Catalunya Cristiana”, amb motiu del “Congrés Nacional de Pastoral Juvenil” 
celebrat a València,  de l’1 al 4 de novembre passat,  i que va reunir uns 
2.300 joves i en el qual, ell, també hi va assistir. Una de les preguntes que 
el  setmanari  fa al  bisbe és aquesta:  “Per què no hem estat  capaços de 
transmetre als joves el tresor que és l’evangeli?” I el bisbe respon: “La 
dificultat  de  la  transmissió  de  la  fe  als  joves  té  moltes  causes. 
Només en cito quatre: El clima cultural agnòstic i  materialista; la 
crisi de fe que afecta els pares dels joves d’avui; un model pastoral 
articulat  sobre  la  presència  d’uns  consiliaris  joves  que  ja  no 
existeixen a causa de la crisi vocacional;  uns projectes pastorals 
que pressuposen la  fe  i   pretenen més  aviat  acompanyar-la  que 
suscitar-la”.

Crec  que  aquestes  quatre  coses  que cita  el  bisbe  de  Solsona  són  molt 
encertades  i  que  ens  han  de  portar  a  reflexionar-les  bé  i  a  actuar  en 
conseqüència. Comentem-les breument, intentant interpretar el que vol dir-
nos el bisbe de Solsona:  

- El clima cultural agnòstic i materialista: és evident que en la nostra 
societat  occidental  l’agnosticisme  (“Doctrina  que  declara  impossible  de 
conèixer la natura i l’existència de Déu)”, ha fet forat en la mentalitat de 
molts joves. No és pas excepcional sinó tot el contrari de trobar joves, i no 
tan joves,  que es confessen agnòstics. Sobre el materialisme, ja no cal ni 
dir  res,  això  tothom  ho  pot  constatar  cada  dia  i  arreu,  tot  i  la  crisi 
econòmica.

 
- La crisi de fe que afecta els pares dels joves d’avui: la franja d’edat 
de pares batejats que va dels 30 al 50 anys, més o menys, i parlant en 
general  i  sense jutjar  el  cor  de ningú,  són lluny de la  pràctica  de la  fe 
cristiana (no sols de la missa del diumenge sinó també de viure d’acord 
amb els valors cristians). Les raons per les quals n’estan lluny deuen ser 
diverses i, algunes d’elles, molt respectables. Aquesta crisi de fe dels pares 
batejats té uns signes externs ben visibles:  absència de pregària, absència 



en  la  missa  dominical,  formació  religiosa  escassa  o  nul·la,  indiferència 
davant valors cristians fonamentals, absència de símbols religiosos en les 
cases, davallada de voluntaris estables, tant per atendre necessitats socials 
com necessitats de les parròquies, etc.  La cara positiva, però, és que hi ha 
pares que lluiten molt  per inculcar la fe als fills, i és d’agrair.

-  No hi ha consiliaris joves: això també tothom ho veu. Abans en els 
pobles hi havia rector i vicari i  el vicari era el qui tenia cura de reunir i 
organitzar els joves, de proposar-los diverses activitats i de posar-los en 
contacte, més o menys, amb la parròquia. Ara, no sols en la majoria de 
parròquies no hi ha vicari sinó que tampoc no hi ha rector resident. Qui 
aplega  els  joves?  Qui  els  proposa  activitats  que  combinin  el  lleure  i  la 
formació cristiana?  Qui els parla de Déu? 
 
-  Uns  projectes  pastorals  desfasats:  això  vol  dir  que,  de  vegades, 
oferim als joves unes accions a fer que pressuposen la fe i no ens parem a 
pensar si han estat iniciats en la fe i si tenen fe. Per exemple, volem que els 
joves vagin a missa i, molts d’ells, no saben què és la fe cristiana, perquè 
ningú no els n’ha parlat o ells no s’han interessat per a conèixer-la,  no 
superficialment, sinó a fons. La idea bàsica és que no podem pas començar 
la casa per la teulada.

Va bé d’anar escoltant aquest tipus d’anàlisis perquè ens ajuden a entendre 
on passem. I veient on passem, potser un dia o altre, se’ns desvetllaran les 
ganes d’intentar de posar-hi algun remei. Déu ho faci.    

El mossèn   

AGRAÏMENT PER LA RESPOSTA A LA VISITA PASTORAL

Ara que ja han passat uns quants dies, és l’hora d’agrair-vos, a tots els feligresos, 
l’atenció que vau manifestar envers el senyor Bisbe. Tant la visita als malalts, com la 
trobada, a la tarda, a la rectoria, amb tots els qui vau voler, com la participació en la 
celebració de l’eucaristia, tot va anar molt bé. L’objectiu es devia complir de sobres: el 
senyor bisbe ens va poder veure d’a prop i conèixer-nos una mica més i nosaltres vam 
poder veure d’a prop i conèixer una mica més el Cap i Pastor de la diòcesi. Moltes 
gràcies, doncs, per la vostra resposta a la invitació a participar en la visita pastoral. 

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 24: per Pere Serra i Paulina Bancells i 
familiars difunts; diumenge, dia 25: pels difunts de la parròquia; dijous, dia 29: 
pels difunts de la parròquia.

INFORMACIONS

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Dissabte vinent, dia 1 de desembre, d’1/4 
de 7 a 1/4 de 8 del vespre, a la rectoria. Tothom hi és convidat.  

COL·LECTA  DE  “GERMANOR” (Dia  18  de  novembre):  es  van  recollir 
614,60 euros, que ja han estat lliurats al Bisbat. Moltíssimes gràcies. 


