Glossa

Oliba i Torras i Bages, dos patriarques en diàleg
Romà Casanova, bisbe de Vic

Des de finals de l’any 2015 i fins a finals d’aquest any, 2018,
han estat moltes les iniciatives d’índoles diferents (culturals, religioses, celebratives, patrimonials…) que s’han realitzat arreu de la nostra diòcesi. A més de tenir present
el bisbe Cinidi, el primer prelat d’aquesta seu ausonenca
que consta en la història, i el bisbe Veyan, en la seva faceta
d’home il·lustrat, que va deixar la seva petjada en la nova
catedral; en aquest temps fem memòria de dos bisbes més,
els quals són figures eminents de la nostra història.
Estem en la recta final d’aquesta celebració d’efemèrides relacionades amb aquests quatre bisbes que acabo
de mencionar. I en aquest tram, com ja s’ha dit, tindrem
el goig de viure un diàleg entre el bisbe Oliba i el bisbe
Torras i Bages, ambdós «patriarques», no solament de la
nostra Església de Vic, sinó també de la nostra Catalunya.
Els encarregats de donar vida als dos patriarques són Mn.
Josep Ruaix i Vinyet i Mons. Valentí Miserachs i Grau; el
primer posant-hi la paraula, i el segon, la música. Però
no ells sols, sinó que una orquestra molt bona i uns bons
cors i solises faran possible aquest oratori musical. Sense
oblidar, però, el treball de molts altres que possibilitaran
que aquest oratori musical sigui un bon homenatge per a

aquestes dues figures incomparables i, al mateix temps,
sigui entrar més i més en l’amor a la nostra diòcesi, amb
el seu passat, el seu present i el seu futur obert a l’amor
misericordiós de Déu.
Aquest esdeveniment poètico-musical serà un moment
de trobament amb la nostra història i geografia, per a
escoltar com el nostre cor batega d’amor a la nostra Església de Vic. I, per això mateix, s’interpretarà en quatre
llocs significatius de la diòcesi, a fi que tothom que hi vulgui participar ho pugui fer a prop de la seva residència.
Com ja s’ha dit serà a les ciutats cabdals del nostre territori diocesà: Vic, Manresa i Igualada; i a la vila comtal
de Ripoll, ja que el bisbe Oliba fou abat del monestir de
Santa Maria d’aquesta vila. Però també, donada la transcendència d’aquests dos bisbes de Vic, es podrà viure a la
basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
Tot això us ho dic perquè us vull fer present la meva invitació a participar-hi, ja que ha estat pensat per a vosaltres, que estimeu el nostre bisbat de Vic. Estic cert que en
gaudireu i, al mateix temps, us encoratjarà a viure amb
orgull la fe en Crist.
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