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Xavier Novell: «la Passió és un fet
cultural creat per la nostra fe»
El bisbe de Solsona va interpretar alguns papers de la Passió de Cervera
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El bisbe de Solsona, en una foto de grup amb els actors de la Passió | La Passió de Cervera

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, informa en la seva glossa dominical que diumenge passat va
actuar a la Passió de Cervera, fent d'apòstol ?al sant sopar, a l'hort de Getsemaní, de poble en vàries
escenes i fins de Cirineu ajudant Jesús a portar la creu?. Explica que tot va sorgir de la seva
anada anual a la Passió, ja que l'any passat algú el va convidar a sortir-hi i va acceptar-ho,
sempre i quan no hagués d'assajar. Després de l'experiència i a les portes de la Setmana Santa
vol subratllar ?algunes virtuts d'aquesta magna representació i de l'oportunitat que ens ofereix per
a complementar les celebracions d'aquesta Setmana Santa i de la Pasqua?.
Diu que la Passió ?és un gran mitjà per a divulgar la vida, passió, mort i resurrecció de Jesús?, que
?els esdeveniments centrals de la nostra salvació són presentats amb una gran força visual? i que
?són emocionants moltes escenes i suggeridors molts diàlegs?. Afirma que ?la Passió és un fet
cultural creat per la nostra fe?, ?és expressió de com la nostra fe ha fet cultura i aglutina gent
d'Església i persones no creients?, és ?una representació que no només fa bé al públic sinó
també a les més de 300 persones que la fan possible?. Finalment, diu que ?la Passió és una
gran eina per a la nostra aposta evangelitzadora?, una bona oferta per a famílies que assisteixen
a les catequesis, per als grups de preadolescents, adolescents i joves i per a la gent que està
participant en els cursos Alpha.
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