
Regió7 16 | DISSABTE, 16 D’OCTUBRE DEL 2021

Opinió
LA TALAIA

UN PUNT D’INFLEXIÓ

A
quest cap de setmana és el primer sense gairebé cap restric-
ció als aforaments i sense la major part de les restriccions que 
hi havia vigents a sales de concerts. A partir d’avui serà possi-
ble sopar en un restaurant amb un grup de comensals sense 

limitacions, i acudir a un concert on –amb el 70% de capacitat màxi-
ma– es podrà estar dret i saltar davant de l’escenari com s’havia fet sem-
pre. Fets tan normals com aquests han estat vetats durant tants mesos 
que ara semblen extraordinaris, una bona prova de fins a quin punt ens 
ha marcat la pandèmia. La mascareta en interiors passa a ser el princi-
pal i gairebé únic romanent de la lluita contra la covid. És un punt d’in-
flexió molt important. L’esperada normalitat gairebé ja és aquí. El fet 
que hagi estat progressiu ho ha fet menys preceptible, però no per això 
és menys important. Cal, ara, un bon seguiment del nombre de casos i 
capacitat de maniobra si s’aprecia que, com ha passat abans, la norma-
litat ha estat massa optimista. I cal prudència. No hauria de caldre cap 
norma per mantenir els comensals a una distància prudencial entre 
ells, per exemple. Ara que torna la llibertat, cal mantenir el seny.

L’ADREÇADOR PER GALDRIC SALA

ESTRELLES I ESTRELLATS

Xavier Novell no deixa de sorprendre. 
Ja ho va avisar quan va ser nomenat 
bisbe de Solsona, el desembre de l’any 

2010.  En els seus inicis res feia pensar que, 
11 anys després, la seva trajectòria al capda-
vant de la diòcesi solsonina acabaria 
d’aquesta manera, amb un argument digne 
d’un spin-off de l’aclamada sèrie The Young 
Pope. Ja és oficial que Novell i la seva parella, 
la psicòloga i escriptora de novel·les eròti-
ques surienca, Sílvia Caballol, volen casar-
se. De moment, només ho poden fer pel ci-
vil i, sense temps per perdre, ja han iniciat els 
tràmits corresponents al registre civil de Sú-
ria, la localitat de Caballol. La burocràcia sol 
pecar de ser lenta, però el casament entre 
l’encara bisbe i l’escriptora podria ser oficial 
en les properes setmanes, si realment van per 
feina. Xavier Novell quedaria casat sense el 
beneplàcit de l’Església, la mateixa institució 

que li va confiar la missió de pastorar els fi-
dels de la diòcesi de Solsona. Tot i que la 
sol·licitud de matrimoni de Novell i Caballol 
és pública, a l’Església continua dominant el 
silenci respecte a aquesta situació tot i que 
ara quedi confirmat que Novell està come-
tent un delicte canònic. Què farà l’Església? 
Només suspendrà Novell de les seves funci-
ons com a bisbe i sacerdot? L’expulsarà de la 
institució? Al final, tot el que envolta les de-
cisions internes de l’Església és una incògni-
ta.  

No puc negar que no comparteixo, i en al-
guns casos ni respecto, alguns dels posicio-
naments o pràctiques que ha mostrat Novell 
durant la seva trajectòria com a bisbe de Sol-
sona. Però sí que considero que Novell, com 
qualsevol altra persona que forma part de la 
nostra societat, ha de tenir l’oportunitat d’es-
collir què vol fer amb la seva vida i que, si vol 

formar una família, que ho pugui fer sense 
problemes. El celibat, com va afirmar el ma-
teix papa Francesc, no és un dogma de fe, 
sinó que és una norma imposada per l’Esglé-
sia catòlica. En aquest sentit, penso que 
aquesta institució hauria de plantejar-se no 
només aquesta normativa, sinó la manera de 
tractar casos com el Novell. De ben segur que 
la transparència ajudaria l’Església a obrir-
se a les noves generacions i a no quedar an-
corada en el passat.  

El cas de Novell és únic. Es convertirà en 
el primer bisbe casat de l’Església si no l’ex-
pulsen abans que oficialitzi el seu casament 
civil. Jo li desitjo el millor a ell i a la seva pa-
rella de cara al futur, que tinguin fills si volen, 
però hauran de tenir clar que, si no arreglen 
les coses amb l’Església, quedaran units en 
no tan sant matrimoni fins que la mort els se-
pari.

Units en no tan sant matrimoni
Arnau Valverde
LA LLANTERNA

arnauvalverde@regio7.cat

ESTRELLA

FIRA MEDITERRÀNIA 
El balanç caldrà fer-lo el tercer dia, però el simple fet de veure la fira a 
Manresa, vibrant i viva tot i que encara no completament normal, és 
un alleujament i una gran notícia. L’art és la millor manera de celebrar 
que la pandèmia no ens ha tombat.

ESTRELLA

COMISSIÓ ORGUE DE CARDONA 
Aquest cap de setmana veurà acomplert l’objectiu de restaurar l’ins-
trument de l’església de Sant Miquel, després de tres anys de feina 
amb l’orgue i, sobretot, d’esforç amb les finances, per aconseguir les 
donacions i els recursos necessaris. Finalment, un èxit.

ESTRELLAT

AJUNTAMENT DE BERGA 
Els problemes d’ordre funcional de l’Ajuntament de Berga en general i 
del govern en particular són coneguts, i han assolit moments inquie-
tants amb l’embolic burocràtic creat amb el tema de la residència i la 
gestió de Sumar. Haurien de procurar aclarir-se.
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FIL PER 
RANDA

u La recerca del nen perdut als 
boscos de Llanera va acabar 
amb final feliç.  La casa de colò-
nies de la qual va sortir es tro-
ba al terme municipal de Torà 
(Segarra), però va ser l’alcalde 
de Llobera (Solsonès), batlle 
temporal en aquest cas, qui va 
estar treballant frec a frec amb 
els Bombers el dia de la troba-
lla del nen. No deixa de ser un  
exemple més del conflicte terri-
torial que viuen els dos pobles.

La recerca del nen 
demostra el conflicte 
territorial de Llanera

Sònia Parra Garcia


