Portaveu de la Vall, del poble de Gallifa i del Santuari Ecològic

Un grup de persones no fan un poble perquè visquin en una mateixa vall, de la mateixa manera que, sovint, els parents no
són precisament els nostres més íntims amics. Un grup de gent són poble quan es relacionen i es comuniquen entre ells i
afronten en comú els problemes. Un poble ho és quan es reuneix.”
Mossèn Dalmau - 1966
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EDITORIAL

El País que volem
Estem a punt de celebrar els 30 anys de la creació del Santuari Ecològic del
Castell de Gallifa. L’espurna i l’empenta de l’ecologia continua més viva que mai, en
un moment en què l’ecologia i la preservació de l’entorn està present a tot arreu.
Així mateix, es demostra com Gallifa es situa com un dels municipis pioners de
Catalunya en defensa de l’ecologia.
Són encara vigents les paraules que vaig escriure en la celebració del primer
aplec l’any 1986:
-

Els homes són producte i resultat del procés evolutiu de la
creació; ells mateixos són naturalesa.
L’home, per sobreviure, no es pot deslligar del sistema travat
natural del qual forma part, en constitueix l’ànima i el sentit.
L’Univers sencer viu, sent, pensa, estima i creu fermament a
través dels homes. La humanitat és la punta de llança del
procés evolutiu universal que arrossega inacabablement tota
la matèria –i s’hi engalana com la cua brillant d’un cometacap a noves fites de solidaritat, de maduresa i de imaginació
creadora fins a l’esclat totalitzador del punt omega.

Com la primera flor nascuda d’una terra verge (sense llavor); com el primer
animal, nascut d’una planta verge (sense esperma); com el primer home, nascut
d’un animal verge (sense intel·ligència); Jesús de Natzaret nasqué d’una dona verge
(sense culpa).
Amb l’entrada de les noves generacions, el grup del Patronat del Santuari de
l’Ecologia organitza activitats més dinàmiques i creatives per modernitzar l’espai i el
contingut. D’aquesta manera, continuarà com a símbol de l’ecologia i el
nacionalisme, dues de les constants que sorgeixen amb més força en aquest temps.

Mn. Josep Dalmau
Domicili i raó social : LA LLISTA BLAVA Parròquia de Gallifa – Pl. Rectoria, 1 08146 GALLIFA (Vallès Occidental)
Per qualsevol comentari o informació, contacteu per correu electrònic a jdalmau@gallifa.com

Aquesta publicació ha estat editada amb la col·laboració
del Departament de Benestar i Família. Direcció General
d’Actuacions Comunitàries i Cíviques. Generalitat de Catalunya

Dipòsit Legal 39281
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Mor del nostre estimat
Mossèn Joan Noguera i Vila

Bateig de Éire Navarro Mas
El diumenge 27 de desembre de 2015 a l’ermita

El passat 30 de desembre de 2015 ens va

de Gallifa es va batejar la néta del nostre amic

deixar el nostre company i amic Mossèn Joan

Joan Mas i Sabroso, Éire Navarro Mas. Mesos

Noguera nascut a Gallifa (Can Brossa), i amb

abans del naixement de la nena, en Joan Mas ja

família a Sant Llorenç Savall i a Sant Feliu de

va demanar i encarregar al Mossèn Dalmau que

Codines. Mn. Noguera va estudiar Dret

fos ell qui bategés a la nena a aquella data

Canònic a la Universitat de Brussel·les i va

concreta. I així ho va fer, envoltat de familiars i

convertir-se en un dels canonistes més

amics de la recent nascuda.

rellevants de Catalunya. El mossèn li tenia mol
d’afecte i admiració. En temps de conflictes va
contribuir en què el mossèn continués a la
Parròquia passat els 75 anys d’edat, gràcies a
la seva observació sobre l’article del dret
canònic que no obligava al capellà a renunciar
a la seva posició, sinó que es tractava d’una
recomanació.

L’Assemblea General Ordinària del
Patronat del Santuari Ecològic.

La missa es va celebrar a la residència de

El passat dia 12 de març es va dur a terme la

capellans on vivia (Barcelona), en la que hi va

reunió anual del Patronat del Santuari Ecològic en

assistir el nou Bisbe de Barcelona Joan José

la que es va acordar celebrar el 30è Aplec del

Omella i l’arquebisbe Lluís Maria Martínez

Santuari el proper dia 5 de juny, en motiu del dia

Sistachs, entre altres, així com els companys

Internacional de l’ecologia. També es va acordar

capellans de la residència. Enviem els nostres
condols a la família i amics.

que es rendiria homenatge a l’estimada Muriel
Casals, expresidenta d’Òmnium Cultural. La
jornada comptarà amb l’actuació del Cor Polifònic
de la Sagrada Família i amb l’arrossada popular
que cuinarà en Jordi Serra, substituint al
matrimoni Lluís i Carme Jo, que aquest any
prefereixen gaudir de l’aplec com a visitants, i
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l’amanida ecològica del Gerard i la Marta de la

acabar, en Toni Verdaguer ens va fer riure amb els

Catxaruda.

seus divertits acudits.

També es va acordar organitzar una activitat de
recollida i reconeixement de les herbes i plantes
de

l’entorn

del

Santuari

durant

aquesta

primavera.
Aquest octubre, en mossèn Dalmau farà 90 anys i
per aquest motiu, el patronat va proposar
organitzar un concert amb un grup de música de
renom. Així, el mossèn celebrarà aquesta edat
tan especial acompanyat d’amics i d’una de les
seves grans aficions: la música.

Monument dedicat a totes les
religions del món.

El santuari ecològic estrena una
nova pàgina web

En record de la Maria Raimunda Estil·les, monge
filipense, germana de la Montserrat de la

A finals de març, el Santuari va estrenar la seva

rectoria,

es va fer una escultura amb un

nova pàgina web encara que durant els propers

simbolisme clar i diàfan: es tracta d’un

mesos s’anirà perfeccionant el seu contingut, però

monument dedicat a la unitat transcendent a

de moment, es pot visitar entrant a la pàgina web

totes les religions i tradicions espirituals de la

següent: www.santuariecologic.com.

humanitat. Es pot trobar als jardins de la Casa
d’Espiritualitat Sant Feliu Neri a Barcelona.

Calçotada amb els amics de Sant Feliu
de Codines a Esponellà.

Dissabte 27 de febrer els amics del cau de Sant
Feliu de Codines i de Gallifa ens varem trobar a
Esponellà per fer una calçotada a casa del Lluís i la
Dolors. Va ser una trobada molt festiva i amical en
un entorn molt bonic i una casa plena de detalls i
racons per perdre-s’hi. Com de costum, en acabar
de dinar, es van cantar cançons de l’època i, per
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Sigueu feliços, sobirans, lliures, solidaris,
Per Oriol Domingo
Periodista gallifenc

El sobiranisme es majoritari en el catalanisme polític del segle XXI. Ho és al carrer, a les
urnes, al Parlament. Aquesta aspiració legítima és compartida de manera transversal per
tot tipus de gent, per agnòstics i creients. És un clam des de Catalunya i per a tota la
ciutadania que l’estat espanyol intenta ofegar. El clam és aquest: sigueu feliços, sobirans,
lliures i solidaris.
La recordada i estimada Muriel Casals era agnòstica i, alhora, respectuosa amb el fet
eclesial. Quatre dies abans del seu accident mortal va escriure aquet tuït: “Sigueu feliços”.
Pels seus companys i companyes creients o amb consciència de cultura cristiana aquest
“sigueu feliços” és un desig que sintonitza amb les benaurances de Jesús. Feliços el pobres,
feliços els qui ploren, feliços els humils, feliços els que tenen fam i sed de justícia, feliços els
compassius, feliços els pacificadors, feliços els perseguís a causa de la justícia.
A Muriel Casals li hagués agradat formar part de la representació del Parlament que va
assistir a la pressa de possessió de fra Octavi Vila com nou abat del monestir cistercenc de
Poblet. Va quedar clar que Poblet , fundat l’any 1150 per Ramon Berenguer IV, compte de
Barcelona, ratifica el seu compromís amb la nació catalana. L’abat Vila va expressar el seu
amor i la seva actitud de servei al país. Va dir: “Així com l’Església encarnada en aquest
poble dóna fe de la realitat nacional de Catalunya, tal com ens diu el document dels bisbes
catalans ‘Arrels cristianes de Catalunya’, també aquest lloc, el nostre monestir,
profundament arrelat al país, és una part fonamental del seu passat, alhora un protagonista
del seu present i un referent pel seu futur”.
Hi ha un fet significatiu. L’actual president de la Generalitat, Carles Puigdemont, és una
persona de tarannà i conviccions cristianes. De jove havia passat dies d’alguns estius a
Poblet convivint amb la comunitat de monjos. Allí va conèixer al llavors abat Maür Esteva.
Un dia d’anys després Puigdemont era alcalde de Girona i Esteva ja era abat emèrit.
Ambdos dinaren amb uns amics. Després de la sobretaula, l’abat Esteva va dir a un dels
comensals: “Carles seria un bon president de la Generalat, no creus?”.
El president Puigdemont és un home, des de la seva joventut, al servei d’una Catalunya
sobirana, lliure i solidària.

EL CONTA CONTES
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La culpa fou del poeta
Sóc jo. Recordes quan deia que mai escriuria una carta d’amor? Ben aviat sabrem que era
mentida. Vull compartir amb tu la fabricació d’un engany, mostrar-te com es trenca una
promesa precipitada a l’aire fred de fa vint-i-cinc anys, dos mesos i un dia. L’aire fred, el va
posar l’hivern, perquè era hivern; la promesa, la vaig fer jo, perquè així era jo; el
desafiament, el vas deixar anar tu, perquè a tu en aquell temps t’abellia llegir a SalvatPapasseit. “Què bonic”, deies. I jo, aleshores, em preguntava quant es tarda en recórrer la
distància entre la bellesa i l’amor sent tan lleig. “M’escriuries tu paraules tan maques? I una
carta d’amor?”, deies. Jo, solemnement, dalt del penya-segat prometia: “Mai escriuré una
carta d’amor“, convençut que el més important no és participar. Fou un rampell d’home lleig
que tot el que sabia de l’amor era com de bonic l’explicaven els poetes.
Aquell dia, a la platja, protegint-nos sota una manta de la sorra i el vent fred que ens
esquitxaven, els nostres llavis van depassar la distància de seguretat per primera vegada.
Vas deixar que s’apropessin tant, que vaig creure haver-te ja besat quan els teus llavis
empastifats es van estampar a la meva galta. Després vas riure assenyalant amb el dit la
teva boca pintada a la meva cara. Vint-i-cinc anys, dos mesos i un dia, podria ser el nom
d’una condemna, o el temps que ha passat des de la mort del meu pare, aquell dia ventós
d’hivern. Ell, mort i cabut, m’ha seguit recordant que el primer petó no s’oblida mai i que les
promeses cal complir-les. Doncs bé, ha arribat l’hora de desobeir-lo. És el que hauria
volgut. T’has adonat de la facilitat amb què satisfem els desitjos dels morts? Sempre
coincideixen amb els nostres. Dóna molta pau saber que, algun dia, els nostres anhels es
faran finalment realitat. No et sembla?
Vint-i-cinc anys, dos mesos i un dia és prou temps per oblidar el que ja no importa; tot i així,
malgrat la sorpresa que hauràs tingut en trobar aquesta carta inesperada a la taula del
menjador, malgrat aquestes misterioses paraules tan diferents a les de cordial respecte que
utilitzem per acomiadar-nos cada matí abans d’anar a treballar, sé del cert que ara mateix
estàs somrient, en commemoració d’aquella broma teva, estrenyent els llavis per amagar
aquesta denteta torta que tant t’incomoda. Ja veuràs, no moguis la cara. Com que estaràs
profanant el tocador de la teva cambra en permetre que hagi entrat amb tu –tot i que sigui
en sentit figurat–, només has d’alçar el cap per veure’t en el mirall. No creus que són molt
graciosos aquests clotets a les galtes?
Veus, però, com aquestes arrugues que neixen a la comissura dels llavis i baixen
simètriques, corbes, transformen el somriure reprimit en una boca trista? Tan trista com
pretendre una cosa i aconseguir exactament la contrària; tanmateix, n’hi hauria prou amb
invertir aquesta lògica per foragitar la melangia, ¿no és veritat? M’estimes però arribes a
odiar-me, així que m’odies per arribar a estimar-me, i en el teu afany pels resultats fa anys
que et vas quedar en les intencions. No sé si m’entens? Jo crec que sí, que aquestes celles
depilades ja empetiteixen els teus enormes ulls negres i les línies del teu front arrufat
anticipen la confusió que precedeix l’enuig.
Sí, malgrat les interminables sessions de cosmètica, vaig aprendre a llegir el llenguatge de
la teva pell. Vaig entendre, també, que mirant a l’alçada de la teva raó, ben lluny de l’ànima,
era més fàcil endevinar el que venia després. Aquell dia gris d’hivern, si no hagués tancat
els ulls hauria copsat l’esclat cruel dels teus i el que vingué després. Però no en sabia més,
tenia vint anys. I estava bojament enamorat de la teva bellesa. És clar, tu n’eres conscient i
exercies de noia esplèndida que en sabria més i més. En tenies divuit.
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M’ha calgut arribar a aquesta edat meva equdistant, tan a prop d’atrapar els cinquanta com
lluny de recuperar els quaranta, per obrir els ulls i entendre que aquell mal principi no
presagiava un final millor. No tots els principis són començaments, Amèlia; n’hi ha d’altres,
de principis, però els teus més valdria que s’haguessin quedat aturats a la línia de sortida. I
tu amb ells. Ara, això sí, en aquesta cursa existencial, final, el que es diu final, només n’hi
ha un: viure mata. D’acord, però jo particularment no tenia cap pressa. I els disgusts també
maten.
Ara et donaré un parell de notícies. Una de bona, que probablement ja coneixes i et vull
refermar: he estat un imbècil. I la dolenta: sóc detectiu privat. Portaríem dos anys casats
quan em van fer fora de la feina. Jo seguia perdut dins els teus ulls infinits –mirate’ls al
mirall ara que estan sorpresos–, atrapat per la teva mirada, atret de forma malaltissa pel teu
encant de portes enfora. No vaig voler amoïnar-te i no te’n vaig dir res. Marxava cada dia
fent veure que anava a treballar.
Si et serveix de consol, no t’enganyava del tot: és una feinada buscar feina. Vaig topar de
cara –ja saps, la meva–, amb la “bona presència”. Una tarda, fullejava d’esma el diari i un
anunci em va donar la idea. En poc temps, gràcies a la indemnització que tan bé em va
anar per seguir portant el sou a casa, “Ventura, detectiu privat: discreció i professionalitat”
era una realitat. Sí, em dedico bàsicament al negoci de les banyes. Solia explicar als
clients, com exemple de la meva màxima discreció, que ni la meva dona sabia a què em
dedicava.
Tot i la gravetat de la situació que els havia portat fins a mi, acostumaven a riure, es
relaxaven i me’ls guanyava. Gràcies, Amèlia, per la part que et toca. Em vaig convertir en
un expert de la cautela, l’aplom i l’atreviment. La paciència, com bé saps, ja la portava als
gens. Una vegada, en un hotelet de la costa, vaig gosar amagar-me a l’armari de
l’habitació. Les bones propines obren moltes portes. Fins i tot les dels armaris. Feia el
seguiment del marit d’una clienta rica i em vaig acomodar com vaig poder en aquell espai
minúscul. Després d’un estona llarga d’espera, el marit i la seva acompanyant van entrar.
Obre el primer calaix, Amèlia. Sí, també vaig aprendre els secrets de la fotografia.
Tan poc que t’agradava que et retratés si no anaves vestida i pintada per a l’ocasió, i aquí
hi surts tan natural… tan retratada. Passades moltes hores, massa, vau marxar. Jo em vaig
quedar allà tancat, suat, sense atrevir-me a fer res excepte plorar. Al cap d’un temps que
encara avui no sé comptar, vaig fugir d’aquell malson, però no vaig saber trobar cap altra
solució que tornar amb tu. Et necessitava. Hi ha hagut altres dies. A les estones lliures em
convertia en el meu propi client banyut i et seguia fins als hotels on et citaves. En podria fer
una guia.
Estàs per fi empipada? Saps que quan t’enfades enlletgeixes? Les persones belles sou
molt lletges quan enlletgiu. Deu ser el contrast. Ja veuràs, mira’t al mirall com n’ets, de
lletja. Però vols saber quan estàs realment lletja? De veritat vols saber-ho? La por. Deixa’m
que t’ho ensenyi. Trenco la promesa amb aquesta carta d’amor. Una carta que has llegit tu
però que va adreçada a mi. Un expert dels silencis, dels moviments sigil·losos, de les
esperes pacients. Mira’m mirar-te al mirall. Sóc jo.
Òscar Bardina - Gallifa
Guanyador de la 9a edició del Concurs Literari Sant Jordi
de la Biblioteca Josep Badia de l’Ametlla del Vallès
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Els comentaris masclistes, per Amàlia Bosch
Historiadora i escriptora Gallifana.

Recentment, en el programa Divendres de TV3, Marc Giró va parlar dels micro-masclismes de la vida
quotidiana. Ell diu que fem comentaris masclistes, o els rebem, sense adonar-nos-en, com si fos normal.
Ens trobem en situacions masclistes i ni ho sabem. Posem per cas:
--Un noi i una noia van a un bar. Ell demana una aigua en gas i ella un whisky. Quan torna el cambrer,
serveix el whisky al noi i l’aigua en gas a la noia.
--Una dona comenta que ha de sortir tota la tarda. Els amics o familiars li preguntaran: i què en faràs dels
nens? Si és un home, ningú li pregunta amb qui es queden.
--Els periodistes acostumen a preguntar en les entrevistes a dones: i vostè com concilia la vida familiar i
laboral? A un home ningú li fa aquesta pregunta.
El masclisme és estructural, no específic d’homes o dones, però els homes som els principals masclistes.
Com que sabem que ho som, diu Giró, ho hem de corregir. Vegem-ne uns exemples:
--El desordre, la invasió de l’espai, és propi d’homes. Deixem la tovallola molla a terra o les sabates al mig
del menjador, ens asseiem al metro amb les cames obertes, ocupant tot l’espai. Això és masclisme. La dona
pot ser desordenada, però quan viu en parella es reorganitza de seguida, intenta fer-ho bé. L’home no.
--Si els homes tenim problemes o anem capficats, estem callats. Castiguem amb el silenci. “No cridis que el
teu pare està de mal humor”. Tenim mecanismes per fer notar que podem explotar. És violència latent.
--Els homes de sobte diuen que han de reflexionar. Anar-se’n a la cova. No diuen on van ni quan pensen
tornar, ni et truquen. Quan tornen, no donen explicacions.
--La dona és la que cuida els fills. Ell no. Però l’home pensa que ha de ser cuidat. No paro de veure dones
que treuen de la seva bossa la pastilla del cor de l’home. La pastilla que si no se la pren es morirà, però
confien la seva vida a la dona. O bé les ulleres, els mocadors de paper, les gotes pels ulls...
--Els homes tenim la sensació que les dones sou unes histèriques (que si la lluna, que si la menstruació...).
“Calla, que estàs histèrica”. És masclisme.
--Els homes creuen que les dones no sou clares, que aneu pel darrere, que moveu els fils. Hi ha periodistes
que diuen que la principal responsable de la presumpta corrupció dels Pujol és la Marta Ferrusola, o quan
deien que els Beatles es van desfer per culpa de la Yoko Ono, o que el Salvador Dalí no sé què de la Gala.
--Els homes són violents, latentment violents. M’escandalitza estar en un cotxe i veure un home fet una
fera, dient a un altre conductor fill de..., amenaçant i traient el llop que té a dins. I la dona al costat morta
de vergonya i espantada. I els nens al seient del darrere. Això és micro-masclisme. Està explicant a l’altre
mascle que és un llop, i està dient a la dona i els nens que també són llops.
9

--Els homes fan veure que estan molt interessats en el sexe. És mentida, diu Giró.
--Els homes creuen que totes les dones formen un harem i estan a la seva disposició sexual. En el moment
de l’acte sexual estan molt pendents de la seva ejaculació.
--Un home dissenya un pont, escriu una novel·la en cinc parts, va a la lluna... però no sap trobar un clítoris.
Clito què?
--L’home caça, conquereix, i un cop ha conquerit s’avorreix. Ho he vist amb els novios de les meves
germanes. Es van desinflant. T’acaben avorrint.
--Els homes són homofòbics i això s’ha d’acabar.
--Si la dona està nerviosa, és que li falta una bona tit... Això també és masclisme.
--La dona està torturada. Ja no parlem del burka. Hi ha llocs on ha d’anar tapada. No és que tingui l’opció.
--Hi ha un micro-masclisme en el fet que les dones heu d’anar amb talons. És estrany que una dona vagi a
un casament sense un talons, si es presenta com una dona de veritat.
--Les dones s’han de depilar. Això és masclisme.
--Les dones sempre han d’estar ben disposades, han de fer bona cara. En el lliurament de premis
cinematogràfics, les dones han d’anar ben vestides, de vint-i-un botó, però en canvi els homes, un director
de cinema, pot anar amb una samarreta, una llàntia, uns texans i unes xancles.
--Les dones cobren un vint per cent menys que un home per la mateixa feina. Els homes creuen que la seva
feina és la important, les dones treballeu perquè voleu. Quan en una casa moderna ve un bebè, ell planeja
la idea com un voltor que la dona plegui de treballar, perquè s’ocupi de la criatura. Hi ha dones que tenen
davant seu una carrera considerable, però l’ha de deixar per cuidar el fill. Als homes no els agrada l’èxit
professional de la dona. I el seu oci és també molt important.
--Qualsevol grau de masclisme s’ha de denunciar. “No ho hauria dit mai de tu que fossis masclista, tan
modernet que sembles!”. Si et sents atacada perquè creus que és masclisme, doncs... ÉS MASCLISME.

El més millor amic, per Carme Aymerich
Conte de Nadal. Col·laboradora de la Llista Blava

Des de petita tinc un amic. Com que vivia en un pis molt, molt petit i ple de gent el meu amic em visitava
estones curtetes. De vegades només uns minutets però sempre era divertit. El meu amic mai trucava a la
porta tot i que segur que abans d’entrar havia de descansar una mica perquè feia com jo, cada cop que
pujava anava comptant: cent, cent u, cent dos... cents deu i cent onze! I un cop a dalt mirava pel forat de
l’escala i s’imaginava com seria tirar la llibreta avall avall!
Un cop a dins el meu amic passava de puntetes al costat del papa, la mama, la iaia, l’avi i el bressolet del
meu germà petit i rosset. Ningú no el veia però jo sempre em quedava al mig del passadís aguantant la
respiració per si algú s’adonava que ell era allà.
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Un cop acabades les salutacions silencioses el meu millor amic i jo ens tancàvem a la meva diminuta
habitació. Perquè us la imagineu era tan petita que el cap tocava la paret i els peus a l’armari. Un petit
armari de portes corredores ideal per amagar-s’hi. Un armariet amb calaixos on la roba estava endreçada i
que jo convertia en taula d’estudi o botigueta per jugar. A la meva habitació els llibres anaven tapant les
parets i el millor era quan el meu més millor amic s’arraulia a prop meu i em demanava que li llegís en veu
alta les aventures dels altres meus amics, els que vivien dins dels llibres.
Altres tardes el meu estimat amic em proposava jocs, fèiem de telefonistes dels bombers, de concursants
televisius, d’herois del cinema, de cantautors compromesos, d’escriptors d’històries... El meu més millor
amic malgrat ser al meu costat mai celebrava aniversaris, ni venia de vacances, ni m’acompanyava a
l’escola. Un dia em vaig adonar que sempre duia la mateixa roba i que jo li passava un pam!
El meu amic era un nen diferent, com jo volia ser, era lliure i mai no estava malalt així que sempre em
sentia forta al seu costat. No recordo quan el vaig conèixer però ja hi era quan miràvem la tele amb
banyes a la fresca calenta de Barcelona al terrat, estirat entre els pares, el petit rosset i jo, també hi era
quan bullia de febre i bevia Vichy com a medecina. El meu més millor amic em va ensenyar a fer
tombarelles endarrere i em va fer companyia sense rondinar quan els exàmens van començar a marcar el
ritme de la meva vida.
Fa uns dies una nena em va preguntar si els amics invisibles eren de veritat, invisibles de veritat... què
respons a això? La nena porta ulleres, és baixeta i poc agraciada i al damunt li han arribat caiguts del cel
una bessonada de pèl-rojos preciosos i eixerits... Es diu Nora i li costen les mates, es diu Nora i no sap que
ser invisible i real no són dues coses compatibles. Es diu Nora i s’assembla moltíssim al meu més millor
amic, potser compartim el mateix més millor amic!
Quan escolto que milers de persones caminen sense rumb penso que al seu costat hi deu haver milers de
més millors amics, que segur que no sóc única i que tots vosaltres n’heu tingut o que potser encara en
teniu.
Sabeu allò de Betlem i un pessebre i un bou i una mula que feien escalfor? Potser eren els seus més millors
amics que feien pinya al seu voltant! O els pastors... com s’ho feien per vigilar els ramats i fer ofrenes?
Doncs perquè els seus més amics els vigilaven dalt les pastures! O la senyora que renta o el vell que
remuga, tots substituïts pels seus millors amics! Fins i tot els Reis Mags devien tenir amics més millors per
anar llegint les estrelles del cel sense caure dels camells!
Amb els anys he anat trobant més amics, però només un parell que s’hagin convertit en els meus més
millors amics, segur que vosaltres també en teniu algun i si penseu que no és així mireu al vostre voltant,
potser és aquí! És el que té ser invisible i real, que pots ser a tot arreu i enlloc alhora!
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Comiat a Miquel Xancó, per Carme Bosch i Datzira
Col·laboradora de la Llista Blava i creadora de l’antiga revista “El Carretó”

Si vaig poder estudiar, ha estat gràcies al mossèn que ens va acollir quan va arribar a Gallifa i es va ocupar de
què tinguèssim estudis. El seu propòsit va ser: buscar-nos una escola i una casa que ens acollís durant la
setmana, a canvi de fer de cangur dels fills. I així va ser. Jo vaig anar a casa del Miquel i la Rosita amb els seus
fills Bernat i Lali.
Durant el dia anava a l'escola i a la tarda gaudia de la seva companyia jugant amb ells, els preparava i donava
el sopar... El que més recordo és escoltar hores i hores el disc del llibre: "El Petit Príncep"publicat per
editorial Estela. A la ment m'ha quedat gravat per sempre més la veu dolça del Petit Príncep dient: "Si et
plau dibuixa'm un xai".
Tal com deia el seu amic Josep Mª Almeda: "En
Miquel era un home d'una entranyable qualitat
humana però sobretot era un gran lluitador."Jo
en aquella època, no ho podia percebre. Però a
l'assistir a la cerimònia que va oficiar el mossèn de
Collsuspina, les seves paraules em van emocionar.
He pogut apreciar el recorregut de la seva vida. I
com a petit homenatge ho dono a conèixer a la
LLista Blava.
"En Miquel participa en els fets del Palau de la
Música Catalana de l'any 1960. Hi és detingut. A
casa seva, la Rosita cus la senyera que penjà de la
Sagrada Família i que feu avergonyir al "règim".
Funda l'editorial Estela tan significativa per al
nostre país i per a un cristianisme que malda per posar-se al dia.
Home d'una cultura madura i serena. Dotat d'aquell humor anglès, pròpi de les persones
intel.ligents.Gaudia amb el bon menjar.Coherentment tossut, exigent amb ell mateix; relativitzador dels
problemes. Visquè amb aquella voluntat dels grans homenots de casa nostra.Activista per Catalunya en
els moments més foscos. El seu desig era veure la independència del seu país. Per poc no la veurà. Ha
estat el millor espòs per a la Rosita i el millor pare per als seus fills."
Fa cosa d'un any vaig saber que estava delicat de salut i no vaig dubtar ni un moment en fer-els-hi una visita.
Ja feia temps que hi volia anar perquè... aquelles coses de la vida, resulta que l'Agustí fent l'arbre genealògic
va trobar que la mare del Miquel, la Maria, ajudava a casa dels avis de l'Agustí. Va ser tant entranyable que
no l'oblidaré mai. Feia anys que no ens veiem pero era com si no hagués passat el temps. Ens van rebre amb
una amabilitat excel.lent. En aquella casa s'hi respira amor. Com diu el mossèn: "I en Miquel, a la seva
manera, ha estimat molt! L'esposa, els fills,els amics, el poble, el país en són testimonis".
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Gallifa; oli, vi i porc, per Gerard Piñero
Col·laborador de La Llista Blava i agricultor

No ho sé si és la millor definició sobre Gallifa però si més no, en anys ja una mica llunyans, Gallifa era terra
d’oli, vi i porc, i alguna cosa més...
La cultura del cultivar l’oliverar ve de segles enrere a Gallifa. Ningú, ben bé, em sap dir quina varietat
d’olives són els que es cultivaven a Gallifa però m’han anomenat les varietats del país i tinentes. Això sí,
tothom està d’acord en finiquitar l’època “daurada” del cultiu de l’olivera amb les gelades que van caure
l’any 1959. Al nostre poble es comptabilitzen com a mínim dos trulls històrics per a fer l’oli; el del Racó i el
de Can Bosch. Però, la principal font d’aigua de Gallifa se l’anomena popularment el trull, cosa que fa
suposar que hi hagué en temps remots un altre trull.
Pel què fa al cultiu de la vinya, la llista és llarga! Tota Gallifa eren vinyes! Diu la gent gran. La veritat és que
si us pareu a mirar fotos antigues del poble es poden veure les típiques feixes de vinya arreu. Tothom,
abans, tenia la seva vinya, majoritàriament per al consum de casa però en altres temps també per a
vendre’n. De varietats costa saber-ne alguna cosa en clar però he sentit parlar del sumoll, la garnatxa, la
pansa blanca i rossa...hi ha encara un record força ampli de les premses que tenia cada casa, o els cubs, on
es feia coure el vi, com ara les cases de Can Farré, El Puig, els Plans, Sobregrau i Can Bosch.
Del vi, sembla ser que degut a les condicions climatològiques de Gallifa, era més aviat de poc grau, i hom
recorda sobretot el vi blanc (que no és el vi blanc que coneixem ara sinó que es feia bullir una part del most
per a pujar el grau) i el vi negre (el qual era molt anomenat el que es feia a les vinyes del Puig, que deien
eren les millors terres per a la vinya).
I finalment, la festa esperada per tots durant l’any; la matança del porc. Era, així com dic, una festa, que a
diferència d’ara es convidava a tothom i que hi participaven familiars, veïns i els sempre recordats però mai
reconeguts matarife i mucadera.
La festa, evidentment, començava amb la matança del porc que portava a terme el matarife, hom recorda
les diverses generacions de “matarifes” de la família Bosch, en acabat, es cremava amb argelagues o brolla
seca els pèls de porc i tot seguit “s’arreglava” o sigui, s’esquarteva l’animal. En aquell moment la
mucadera, com “l’Annita” de Can Tiu, començava a manar -així com eren les mucaderes, manaires i
ordenades- el què calia fer amb les carns per a fer els embotits: botifarra negra, crua, llardons, bulls,
llonganisses...també, salaven les parts que calia conservar; pernil, llom, costelles, cansalada. I, també es
feia el confit, o sigui, es confitava tot allò que es volia en llard de porc; costella, fetge, llom, cansalada...
I, el que era més important d’aquella diada: el tiberi. He sentit a parlar de les torrades amb allioli i barreja
(vi dolç i anís) per esmorzar, també es donava a tots els participants els tastets, un guisat ben senzill de les
parts del porc mort (costella, fetge, perdiu, llom...ben fregit i amb all i julivert. I Per a dinar, la cosa
prometia: caldos, mongetes, cigrons amb allioli...en resum, era una festa, i era, el moment d’omplir el
rebost que en èpoques passades en les quals costava d’omplir-lo!
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I per postres, menjar blanc
Ingredients: ametlla crua 135grs, rovell d’ou 5 unitats, 1
tub de canyella, 1 pela de llimona, sucre 155grs, aigua 60 cl.
Poseu a bullir l’aigua, la pell de llimona i la canyella. Deixeu
que bulli uns 5 minuts.
Un cop hagi bullit heu d etreure la pela de llimona i la
canyella. Tot seguit, hi poseu l’ametlla i remaneu molt bé
perquè quedi tot ben barrejat.
Afegiu els rovells d’ou al’aigua i sense parar de remanar
espereu que torni a bullir tot plegat.
Quan comenci a fer bombolletes (l’aigua) ho retireu del foc
i ho passeu a una safata o estris individual (al gust de
cadascú).
Deixeu-ho reposar almenys dues hores a la nevera perquè
es refredi i ja us podeu llepar els dits!
Maria Rosa i Jaume Turón, cuiners i pastissers de Gallifa

I ARA QUÈ PODEM TROBAR?
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A l’hort…
Hem passat el què alguns pagesos li diuen el trama de la
fam, i l’abril/maig ja es poden començar a cultivar tots els
productes d’estiu (tomàquets, mongeta per tendra, melons,
síndries, patates…) i també, és temps de començar a collir
els primers pèsols, estirabecs, ceba tendrá i fava. .
Més endavant, a Gallifa cap a inicis de juliol, es pot sembrar
la mongeta per a fer seca.

Al bosc…
Si el temps acompanya, encara hi som a temps a collir
rabassoles (múrgoles) encara que costen de trobar i són
fàcils d’endrapar!
Ja comencen a florir la farigola i el romaní que és el punt
àlgit quant a olors i propietats d’aquestes dues plantes.
També, a Gallifa podeu trovar el tàrrec que és un tipus de
salvia molt bona per als ulls i excel.lent per infusionar.

Per volts de Sant Jordi, trobareu una planta amb propietats
valerianes, la flor de Sant jordio de Santa Maria. És una flor
rosa molt lluent i amb un gust similar al pebrot.
De cara al maig, si sabeu algun raconet, també hi trobareu
maduixetes de bosc, que bones són! I és clar, espàrrecs de
marge que a gallifa se’n troven molts!
Recordeu que per Sant Joan es fa la ratafia, és el dia
simbòlic per anar a buscar les plantes al bosc i l’anís o
aiguardent per a macerar tot durant 21/25 dies i per Tot
Sants ja es pot destapar. Tingueu paciencia....

Al mercat…
Els cultius d’horta d’hivern comencen a perdre qualitats
degut a el calor. Convé comprar producte fresc i de
temporada: pèsols, faves o faves tendres, ceba tendra (la
primer en arribar és la babosa), estirabecs, maduixes i cap
el maig, ja arriben les primeres cireres!

També, pels volts de setmana santa és tradicional menjar
entre altres el xai, que tot just han passat l’hivern i els que
són de pastuira estan apunt estan a punt d’enfilar
muntanya amunt.
La carn de vedella és també recomanable ja que els camps
de past comencen a ser avivats i això fa augmentar la
qualitat de la carn.

A les places i carrers…
23 d’abril és Sant Jordi. No us oblideu de regalar la rosa i el
llibre, però, sobretot, no us oblideu de viure un dia especial
amb els vostres éssers estimats!
1 de maig, dia del treballador/a. Un dia reivindicatiu que
valdria la pena que hi fos present tot l’any…
Com hem recordat abans, per al dia 24 de juny arribar la
Festa del Països Catalans, Sant Joan..
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La nostra memòria
Em trobo davant d’una de les dones més guapes de Gallifa!
Deien d’ella que semblava una actriu de cine, d’aquell cine en blanc i negre amb cabells ondulats i
llavis perfectament pintats.
Hi ha dies que encara te la trobes fent el vol cap a Can Bosch amb el seu bastó, tota presumida i
arreglada. Fa molts alegrois quan et veu, però no sempre recorda amb qui parla. Però... mentre la
mires com s’allunya en un camí que l’ha vist passar des de la joventut fins a la maduresa, pots veure
que la gran bellesa encara s’irradia en una gran vellesa, sempre acompanyada dels seus fills, l’Enric,
l’Amàlia i la Carme.
Nom
Rosa Datzira Cervera
Data de naixament
28 d'agost 1924
Lloc i casa
La Rosita va néixer a Vilassar de Mar, però la família ben d’hora es va traslladar a Cardedeu: el pare la
mare i els seus dos germans. Els temps eren molt dolents i al cap de poc, un parell de mesos (era el
1936), la guerra va esclatar i el pare va haver d’anar-se’n al front. Malauradament la mare de la
Rosita, que venia del País Valencià, va morir durant la guerra, deixant la canalla molt petita. Els tres
germans varen haver de sobreviure ells sols. La Rosita tenia 13 anys, el seu germà en tindria 9 o 10 i
la més petita 5 o 6. Se les empescaven com podien per poder menjar, fins que els avis paterns els
varen acollir a La Rovira de Gallifa, on vivien. Allà varen créixer, entre avis, tiets i cosins. S’hi va estar
fins que es va casar amb l’hereu de ca n’Arcís, en Josep Bosch. Els dos germans d’en Josep, Jaume i
Enric, havien mort a la guerra.
Ofici
Va treballar al Racó on va establir una gran relació amb la Madame, la dona del senyor Artigas.
Quina és la teva Gallifa
“A mi m'agradava Gallifa perquè m'hi sentia bé fent feinetes”- la Gallifa de mitja segle XX plena de
vida i de diferent gent.
Quina es la teva anècdota més notòria
Les riuades de l'any 1962 es van emportar totes les patates que teníem per tot l'any a l’hort de Can
Frare. Estaven tapades amb fanals en una feixa prop de la riera.
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Lloc de Gallifa que mes t’agrada
El safareig de Can Bosch, que és on hi anava a rentar quan encara no teníem aigua corrent a casa.
Quin és el canvi que més t’ha xocat de Gallifa
Quan vam tenir aigua corrent i llum dins de casa.
Quina es l’estació que més t’agrada passar a Gallifa
L'estiu, perquè hi havia més gent i venien a casa a comprar verdura.
La persona que més recordes de Gallifa
La Francisca de Cal Moliner, amb la que compartíen i compartim converses intemporals per temps i
per lloc.
Quan vius en un entorn rural on la gent t’ha vist créixer, i els mateixos han vist créixer la teva família,
t’adones que la gent era mot forta, sobretot les dones. Les dones de Gallifa de la primera meitat del
segle XX es varen quedar soles en un àmbit molt rost i ferotge, varen viure una guerra i una postguerra, que de res alimentaven els seus fills, i cuidaven els seus grans, i elles sempre eren a la cua.
Eren i són dones de cine!
Un plaer, Rosita!
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PATRONAT DEL SANTUARI ECOLÒGIC
DEL CASTELL DE LA PARRÒQUIA DE GALLIFA
Plaça Rectoria, s/n . Tel. 649948350
08146 – GALLIFA
jdalmau@gallifa.com
www.santuariecologic.com (en renovació)

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL
PATRONAT DEL SANTUARI ECOLÒGIC DE GALLIFA
Benvolguts membres del Patronat, Déu vós guard !
Segons acord de la Junta Directiva del Patronat us convoquem a l’Assemblea General Ordinària del Patronat del
Santuari Ecològic de l’ any 2016.
S’acosta el bon temps i s’han de preparar les activitats del Santuari, posar en comú les decisions que s’han de
prendre i recollir, a més, propostes noves. I el que és important: el retrobament dels amics.
També posarem en consideració els projectes que ens havíem proposat realitzar, i aquelles novetats que et cauen a
sobre sense buscar-les i que canvien un xic la fesomia i els horitzons de futur.
Dia :

Dissabte, 12 de març de 2016

Hora : A les 11 del matí.
Lloc: Santuari Ecològic

ORDRE DEL DIA
1.-

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior.

2.-

Memòria de les activitats realitzades el 2015

3.-

Estat de comptes i balanç del 2015

4.-

Projectes per al 2016 (homenatge a Muriel Casals)

5.-

Torn obert de preguntes

6.- Debat sobre els nous reptes que ha d’ afrontar el Santuari de cara al futur.
Secretaria

President

Mn. Josep Dalmau

NOTA.- I com cada any, en acabar l’assemblea es farà un pica-pica de germanor.
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