Glossa

Hi ha futur sense joves?
Romà Casanova, bisbe de Vic

L’hivern demogràfic, tantes vegades anunciat, és una realitat entre nosaltres. La baixa natalitat, amb tendència
creixent des de fa massa anys, parla d’un país en envelliment progressiu. La taxa de naixements per dona és a
Catalunya de 1,39 fills, cincs centèsimes més que a Espanya. Aquesta dada inclou tots els naixements, també els
nascuts d’immigrants entre nosaltres; i és lluny del que
és considerat necessari perquè cada generació pugui reemplaçar l’anterior, 2’1 fills per dona.
Avancem vers una societat envellida, amb més avis que no
pas nens. I això no parla de futur, més aviat ens porta vers
un horitzó tancat, que duu a les dificultats per a reeixir en
l’atenció a les persones de més edat i en l’empenta per a
afrontar els reptes que sempre comporta l’esdevenidor. No
oblidem mai que la més gran riquesa d’un poble són els seus
fills. Ens han fet pensar que la població és causa d’empobriment; però veiem que la riquesa sense fills és enganyosa.
L’experiència de silenci d’aquells pobles que resten sense
nens que van a l’escola i juguen pel carrer no parla solament
del present, sinó, encara més, del futur: un país sense fills.
Els condicionaments socials no sempre ajuden les famí-

lies a afrontar el repte de la fecunditat amb generositat.
Hi ha una realitat xocant: «No pot ser que es tinguin més
avantatges amb el carnet del Club Súper 3 que no pas
amb el carnet de família nombrosa» (Carles Mundó, La
Vanguardia, opinió, 20-12-18). El món polític, tan posat
en el futur, moltes vegades oblida el present. El suport a
la natalitat i, en concret, a les famílies nombroses és una
de les mesures necessàries; evidentment, entre altres
que portin a posar les persones i les famílies en el centre
de l’atenció dels servidors públics.
Com a bisbe, que estima aquesta terra i la seva gent i que
sap de la importància de les famílies i la seva generositat,
com a comunitat de vida i d’amor, faig una crida a la fecunditat en l’amor matrimonial. No tingueu por a la vida
nova dels vostres fills! Ells sempre són el do més gran
del vostre matrimoni. La nostra Església i la nostra terra, sense els vostres fills, serà mancada d’esperança. No
tingueu por del futur. Tingueu una mirada encoratjadora.
El Senyor acompanya sempre el món i la història. Mai no
ens abandona! El «sí» a la fe cristiana és un «sí» a la vida. I
el «sí» a la vida és un «sí» al futur, a l’esperança, a la nostra terra i a la nostra cultura.
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