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
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CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA DE L’UNIVERS (STARGATE)
L’altre dia veia la pel·lícula de ciència ficció “STARGATE” que es basa en una porta estel·lar
(stargate), un aparell extraterrestre que permet transportar persones entre punts molt
distants de la galàxia mitjançant un forat de cuc. Per motius que no venen al cas en aquest
article, els habitants d’aquests móns que d’origen eren humans esclavitzats per una raça
extraterrestre s’han pogut desfer d’aquesta opressió, han evolucionat de manera distinta a
nosaltres.
Segons ens ensenyen en la pel·lícula els habitants d’aquests móns són menys avançats
tecnològicament que els humans de la terra però a nivell de la ment i de consciencia estan
a cent anys més avançats que nosaltres. Per exemple: reconeixen sense parlar si una
persona té bones intencions, poden desaparèixer quan algú els vol mal, poden tornar a la
vida els morts, etc. De fet, treballen per ascendir cap a la consciència o energia total.
Aleshores vaig pensar en una societat en la que hi hagués “un alt nivell de consciència
ecològica de la vida”. Per exemple que quan les persones anessin a comprar, el venedor
sols hi vengués el que la persona necessités. El venedor atorgaria sols el just i necessari. No
per imposició sinó per coneixement de consciència ecològica del venedor i del comprador.
Quin regal seria per a les persones i per a la naturalesa! Segurament hi hauria de tot per a
tothom.
Crec que no cal anar a móns extraterrestres per aconseguir-ho, ni tenir menys tecnologia
avançada, es tracta de fer créixer la nostra consciència humana. De qui som i qui són els
altres. Està a les nostres mans.
Jesús ja ens ho diu a l’Evangeli: “El qui tingui dues túniques, que les comparteixi amb qui no
en té cap, i el qui tingui provisions que faci el mateix”.
Des del Santuari de l’Ecologia volem donar aquesta reflexió com un propòsit pel 2017.
Treballar per fer créixer la nostra consciència ecològica. Es tracta de tenir menys.... per ser
més feliços.
Mn. Josep Dalmau

Bon Nadal i feliç
entrada d’any!
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Carta de Mossèn Dalmau
Benvolguts conciutadans i feligresos,
Aquest dijous faig 90 anys i 65 fent de rector de
Gallifa. Ara degut a l’edat i al meu estat de salut
(agreujat per la bactèria que m’han encomanat a
l’hospital), el senyor bisbe de Vic ha trobat oportú
nomenar un nou rector per aquest poble situant-me a
mi com a rector emèrit. Segons m’ha comunicat el
responsable del bisbat Mn. Oliva, el nou rector serà
l’actual rector de Sant Feliu de Codines Mn. Marti
Kabamba. Des d’aquí li dono la més cordial
benvinguda.
Han estat molts anys entre vosaltres i n’he gaudit
molt. Com a tot arreu mai es fa al gust de tothom, en
especial quan un té criteri propi i defensa les seves
idees. I en aquest sentit, ja sabeu, que sempre he
estat en contra de les imposicions i de les dictadures.
Us dono les gràcies a tots i espero que ens anirem
veiem per Gallifa.

“Prosa del Alma”, primer llibre de
pomes de Maria Concepción Gracia
Vives

Ens escriu la Maria Concepció Garcia Vives, contenta i
animada de que una editorial li publiqui el seu primer
poemari: "Prosa del Alma".
En els propers dies, farà diferents presentacions a
parts del territori. Entre els poemes, n’ha dedicat un
especialment al poble de Gallifa.
Parlem amb ella i ens comenta que: “la temàtica és
diversa, fruit de vivències, records, viatges i
sentiments. Una barreja de situacions viscudes a
l'índia, Àfrica, o bé al Mar i la natura escrites des de
l’ànima.
“Per que els escric? Són idees que brullen dins al meu
cap i tinc necessitat de manifestar-me per compartir
amb tots vosaltres als pensaments que volen sortir
com una explosió de goig”, conclou.

Gallifa s’ha quedat sense
regidor a l’oposició
Es diu pel poble… que la Marta Torrecillas ha anat a
treballar i a viure a Barcelona.
Es diu pel poble… que no assisteix als plens de
l’Ajuntament.
Es diu pel poble… que el poble s’ha quedat sense
representant a l’oposició.
Aleshores preguntem: No podria deixar de ser
Regidora i que el següent més votat a les llistes
pugues agafar el seu lloc?
Potser és legal ser regidor i no assistir al plens,
sobretot si és en un poble on hi han 10 ó 20 regidors a
l’oposició. Però és just que això passi a Gallifa que
solament hi ha un regidor a l’oposició? Cal repensarho entre tots.
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Recreació dramàtica de la vida de
Frederic Roda
Dilluns passat vaig assistir a la recreació dramàtica
sobre la figura de Frederic Roda i Ventura al Col·legi
d'Advocats de Barcelona, en motiu dels 50 anys de la
seva mort. El seu net, Ignasi Roda, va escriure un text
molt ben documentat per homenatjar la figura del seu
avi, que fou el degà del Col·legi d'Advocats i que
defensava amb cor i ànima la justícia catalana.
En el text, Ignasi Roda, destaca unes frases que jo
mateix vaig dir el dia de la seva extremunció, quan
vaig veure que queia mort enmig del carrer, a 50
metres del Col·legi d'Advocats de Barcelona a les dues
de la nit:
"Ha mort un home amb autoritat, que sempre es va
posar del costat del poble. Ell sabia que mentre hi hagi
“veritat oficial”, hi haurà mentida col·lectiva. Mai no
havia vist un home gran amb uns ulls tan il·luminats
per l’esperança. Ell estava disposat a comprometre el
seu càrrec posant els seu servei en favor de la veritat
dels de baix." (Josep Dalmau)

Homenatge a Rosa Navarro, pionera
de les Aldees Infantils S.O.S.
El diumenge 10 de juliol es va realitzar un homenatge
a Rosa Navarro, pionera Nacional de les Aldees
Infantils S.O.S., fundant l’escola-casa a Sant Feliu de
Codines.
La seva tasca va començar amb la inspiració d’un
escrit de Josep María Muntades a l’estiu de 1969.
“Educar, instruir, formar, enseñar, son maneras de
donar vida i de donar la vida”.
A l’homenatge es va plantar un arbre per part de les
companyes de la Rosa: Ma. Rosa Cufí i Julita Valls amb
una inscripció al seu record.
Joana Villemur, vicepresidenta del Patronat del
Santuari, va dedicar unes paraules als assistents en
nom de Mn. Dalmau.

Segona nit de les Estrelles
El dissabte dia 16 de juliol, es va celebrar la segona
edició de La Nit de les Estrelles amb molta
participació.
Albert Morral, director del Centre Astronòmic de
Sabadell, va explicar els últims descobriments de
l’Univers:
“Estem vivint una època de grans descobriments
científics, i l’astronomia n’és un clar exponent. En el
nostre propi Sistema Solar acabem de visitar Plutó, i
encara no sabem quants planetes hi ha perquè potser
estem a punt de descobrir-ne un altre de nou. Fora del
Sistema Solar, al voltant d’altres estrelles, ja hem
descobert més de 2.000 planetes, uns trenta dels quals
s’assemblen molt a la Terra. I si encara anem més
enllà, acabem de detectar la unió de dos forats negres
que han fet tremolar l’espai”.

Dansa conchera en homenatge a la terra
El diumenge dia 13 de novembre ens van tornar a
visitar al Santuari de l’Ecologia els nostres amics
concheros amb les seves danses mexicanes per tal
d’homenatjar la terra.
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POEMA SOBRE GALLIFA
Cel volant sobre els cingles de Bertí de Gallifa.
Bosquets de no gaire alçada plens de vegetació, pins, farigola, romaní, arbos i bru.
Les voreres de la carretera plens de lliris blaus i com un túnel, els plataners hi fan ombra.
Ocells i algun gall deixen sentir el seu so.
Silenci entre les branques de moviments harmoniosos, fulles al vent i molta pau.
Verds i ombres se solapen deixant-se veure com si juguessin. Riuet de vegades sec i d'altres sortejant
pedres i matolls serpenteja sota el pont.
Els núvols blancs són la pinzellada de matisos del collage de la natura, ofereix a cada pas la bellesa del
entorn que sempre viu entre nosaltres.

Mª Concepción García Vives
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CRÒNICA DE L’HOMENATGE A MOSSÈN DALMAU
El mossèn torna del seu homenatge a l’hospital de Granollers molt content després d’una llarga jornada.
Està cansat però no li pesa el cansament, ha valgut la pena.
Una infermera, la Candy, el felicita: “Ja m’han dit que ha estat molt maco”. “Més de 250 persones”, diu
ell. “Senyal de que heu estimat molt”, li respon la infermera. Les paraules de la Candy el fan emocionar i
quasi plorar
És moment per recordar com ha començat la jornada.
Al arribar a l’entrada del Santuari, una gran senyera estesa sobre una taula rep a tots als visitants. Tots
ells s’hi acosten i hi escriuen unes paraules per al Mossèn. L’alegria omple el cor de totes les persones
que s’agrupen per recordar i celebrar els 90 anys de Mossèn Dalmau.
Asseguts a l’amfiteatre, comença l’acte amb les paraules del periodista Xavier Garcia a les onze hores
del diumenge dia sis de novembre. Just abans de que pronunciés la primera paraula, el brunzit d’un
cotxe roba l’atenció dels espectadors. És Mossèn Dalmau que arriba just de l’Hospital de Granollers. Els
somriures es dibuixen a la cara dels assistents i tot seguit, dempeus, aplaudiments i rialles que reben
l’homenatja’t.
En Xavier Garcia torna a agafar esma per començar amb el seu discurs. Ara, però, amb més fermesa:
“90 anys de mossèn Dalmau a Gallifa
El diumenge 6 de novembre de 2016, en la festa dels 90 anys de mossèn Josep Dalmau, celebrada al
Santuari de la Mare de Déu de l’Ecologia, a Gallifa, amb assistència de més de 250 persones, vaig tenir el
goig d’evocar, en el parlament inaugural, la seva llarga vida. Resumidament, vaig dir això:
Josep Dalmau i Olivé va
néixer l’octubre de 1926
a Sant Llorenç Savall, en
una masia coneguda
com a Cal Bon Home.
Era el Noi de Cal Bon
Home: eixerit i actiu com
la vida rural i agrícola
que el voltava. Als deu
anys, la Guerra Civil, i
uns quants més tard se li
desperta la vocació
sacerdotal.
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Fa estudis a Barcelona, Salamanca i Comillas, i és ordenat el 1952. Fins el 1956, en què arriba a Gallifa,
és rector i vicari a Sabadell i Vilanova i la Geltrú, on coneix i s’identifica amb les esperances i neguits del
món obrer industrial i on entra en contacte amb l’obrerisme catòlic de l’HOAC, que havia fundat el 1946,
a Madrid, el vilanoví Guillem Rovirosa. La seva acció pastoral, que no es limita a dir missa, bateigs i
comunions, l’enfronta amb la jerarquia eclesiàstica, que l’envia al petit poble de Gallifa, al Vallès, on es
pensen que el tindran aïllat i submís.
Tot el contrari: des d’allí desplega una acció apostòlica de múltiples dimensions: religiosa, social, obrera,
cultural i política, que l’enfronta encara més amb el franquisme imperant i amb la jerarquia de l’Església,
dominada pel nacional-catolicisme fruit de la Cruzada.
S’integra plenament en els nuclis d’oposició política i eclesiàstica i en rep les conseqüències: judicis al
TOP (Tribunal de Orden Público), multes, retirada de passaport, etc, però no el fan callar: comença a
publicar llibres, fent la crítica de l’autoritarisme catòlic, de l’Opus i proposa la distensió entre cristians i
marxistes, textos que són com un cop de puny als estómacs agraïts dels bisbes del moment.
Col·labora a la premsa (Cuadernos para el Diálogo, El Ciervo, El Correo Catalán, Serra d’Or, Destino, Avui,
etc), dóna classes als aprenents de la Maquinista Terrestre y Marítima, i forma, amb Xirinacs, Leita,
Llimona, Lobo i Rodri, un sextet de “campanilles” que renova el pensament i la pràctica teològica a
Catalunya, creant la “Universitat del Carrer”, diferenciada de l’Associació de Teòlegs, més acadèmics.
Participa en totes les grans accions de protesta dels anys 60 i fa costat, en base a la No-violència activa,
a les vagues de fam de Xirinacs els anys anteriors a la mort de Franco. Igualment, a l’Assemblea de
Catalunya (1971), tracta de fer sentir la veu –davant les rigideses ideològiques dels partits que
s’estructuraven- dels No-alineats polítics. Amb el mateix esquema de llibertat, crítica i independència,
col·labora amb la Marxa de la Llibertat (1976), amb les campanyes per l’Amnistia, amb el retorn del
President Tarradellas (1977) i tractant d’unir el socialisme català, dividit entre Reventós i Pallach.
Dues grans accions finals culminen el seu llegat: el 1986, amb la restauració i obertura del Santuari de la
Mare de Déu de l’Ecologia, aquí a Gallifa (on cada juny s’han celebrat aplecs commemorant el Dia
Mundial del Medi Ambient) i, el mateix any, creant la Convenció Catalana per la Independència, preludi
de l’actual procés sobiranista.
Per tot plegat –també pels dos volums de memòries que ens has deixat- és un plaer, per mi, recordar el
teu llarg testimoni i aquella Vilanova on vas arribar quan jo era molt petit, allà on vaig anar sabent de la
teva fe i coratge humà, els quals, amb els de Rovirosa, el pare i tants d’altres, m’han estat guia i estímul.
Com segur que ho són i ho han estat per a tots aquells –aquí només uns quants- que han tingut el goig
de conèixe’t”. Xavier Garcia.
L’Amalia Bosch i en Toni Verdaguer, conduïren la part més afectuosa e íntima de l’homenatge on es
llegiren fragments de llibres de mossèn Dalmau : Distensions cristiano-marxistes (1967) La fe a debat
(1971, Catalunya i l’Església al banquets dels acusats (top A PORTA TANCADA (1980) i finalment,
Catalunya segrestada (1993). Les lectures es van intercalar amb cançons que ell mateix els hi havia
ensenyat anys enrere als antics cantaires de Sant Feliu de Codines i de Gallifa, que avui es tornaven a
trobar.
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SEQÜÈNCIA DE LES LECTURES
Primera lectura :
La coral canta :

Carme Bosch
El Cant del Poble

Segona lectura :
La coral canta :
Brassens

Josep Oller
La pregària, de Georges

Tercera lectura :
La coral canta :

Toni Navarro
L’estrella errant

Quarta lectura :
La coral canta :

Carme Aymerich
Maite, popular basca

Finalment, una ventada amb música de Lluís Llach va acabar amb aquesta primera part de l’homenatge.
Els acords i la lletra de la popular cançó de L’estaca va aixecar als assistents que seguien amb les mans a
l’aire el ritme de la partitura. Reconeixement a tots “els gols” que el mossèn ha fet a la Dictadura
franquista.
En acabar aquesta primera part, varem agafar forces amb un tall de coca i una mica de mistela per
passar el fred i mantenir amb els ànims de la festa que era presidida per núvols grisos que més endavant
van deixar sortir alguns raigs de Sol.
A continuació, de camí a l’Ermita, es va inaugurar l’escultura d’en Jaume Rodri i Josep Plandiura que li
van dedicar els membres del Patronat del Santuari de l’Ecologia per la seva tasca durant aquests anys.
L’Amàlia Bosch i el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, van descobrir l’escultura. I Jaume
Rodri va agafar la paraula "Ara toca inaugurar aquesta escultura feta i pensada per recordar la feina de
Mn. Dalmau. Per fer-vos capaços del seu significat us gosaria demanar dues coses:
A) que us asseguéssiu un parell de minuts a la cadira mirant la vall i us hi féssiu una foto de record i
B) que entréssiu dintre de l'escultura per poder llegir el missatge a contrallum de Mn . Dalmau, gravat al
làser. Una cosa i altre podem ser el record d'aquest dia memorable.
Agrair-vos a tots, finalment, la vostra presència i demanar a dos membres del Patronat i al Conseller,
l'Honorable Josep Rull, que tinguin l'amabilitat de pujar i retirar la roba que tapa el monument i així el
declararem inaugurat. Moltes gràcies."
i continuà el senyor Josep Rull que li va dedicar unes paraules d’elogi a Mossèn Dalmau:
“En aquest acte modest no podrem, ni molt menys, reconèixer el que mossèn Dalmau ha fet per aquest
país. Mossèn Dalmau és d’una coherència granítica. I aquestes són les actituds que permeten
transformar radicalment les coses. Hi ha una paraula, que a mi m’agrada molt, que és PATRIOTA.
Mossèn Dalmau és un patriota. I és un patriota que incorpora l’element social. És un patriotisme cívic,

9

Josep Rull, Germà Bel, Pere Pladevall, Jaume Rodri i Mossèn Dalmau.

democràtic, social, de la nació, al servei de les persones. I aquesta és la clau. Abans han hagut les
lectures i una de elles era profètica, molt escaient avui: primer construïm la independència, construïm la
república, tinguem casa nostra i després, deia el poeta, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui I
VIA FORA. Aquí hi ha l’estelada. Doncs, es gràcies a gent com a mossèn Dalmau que estem a punt, a
punt a punt, de posar la estrella al damunt de les quatres barres. Gràcies a gent amb aquest compromís
insubornable per la llibertat, que uns quants podrem gaudir de la independència del nostre país”.
L’alegria de tots els assistents es podia palpar en un migdia que deixava escapar els primers rajos de Sol.
Felicitacions, elogis, abraçades, encaixades de mà i petons omplien els murmuris dels gairebé 300
assistents que van acostar-se a celebrar el 90è aniversari de Mn. Dalmau.
Per acabar una festivitat tant solemne, els amics van omplir els seus pulmons d’aire per entonar l’himne
de Catalunya amb molta joia i il·lusió.

En nom dels 50 membres del Patronat del Santuari de l’ Ecologia del castell de Gallifa, donem les gràcies
al Molt H. Jordi Pujol i esposa, Marta Ferrusola, al Director General d’Afers Religiosos de la Generalitat ,
Enric Vendrell; al Conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull; el Diputat de Junts pels Sí, Germà Bel;
l’Alcalde de Sant Feliu de Codines, Pere Pladevall; l’activista per la pau, l’Arcadi Oliveras, el director de
Teatre, Ignasi Roda, l’actor, Josep Parés, el rector de Sant Feliu de Codines i Gallifa, Mossèn Marti
Kabamba, entre moltes altres personalitats i a tots els assistents, que amb la seva presència van fer
realitat el que va dir la Candy, la Infermera de l’hospital :“Senyal de que heu estimat molt”,
Joana Villemur
Vice-presidenta del Patronat
del Santuari de l’Ecologia
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MOSTRA D’ADHESIONS A L’ACTE DE L’HOMENATGE
DELS 90 ANYS DE MOSSÈN DALMAU
Salvador Cardus - Estic fent una estada fins a Nadal com a professor a la Universitat de Stanford, a Califòrnia, i per aquesta
raó no podré ser a un homenatge que m’hauria plagut molt de participar.
Ramon Viñals i Soler - Amb tot voldria féssiu constar en el acte el meu suport i felicitació al mossèn, amic i company de
moltes lluites, i també el agraïment dels Maçons de la meva Gran Lògia per la defensa que ha fet sempre dels Maçoneria, i
per haver intervingut en diferents actes en les nostres Lògies acompanyant-nos en favor dels nostres ideals de Llibertat,
Igualtat i Fraternitat.
Lluis Busquets Grabulosa - La meva adhesió més ferma a l'homenatge a mossèn Dalmau per tot el que ha fet per Catalunya
amb una cordial abraçada.
Joan Valls Julià - Et tindré molt present, com és habitual, i ara més especialment, en les meves oracions. Gràcies a Déu per tot
el be que has fet i l'exemple que ens has donat, amb la teva honesta vida, plena d'entrega i servei desinteressat. Faré el
possible per estar físicament al teu costat, i al costat dels que tenen cura de tu i col·laboren amb tu cada dia. El metge no veu
be que faci aquesta sortida, però pots comptar amb que m'uniré fort espiritualment amb tots vosaltres. Ja he acabat per
segona vegada el llibre de Memòries II, i m'ha servit molt; podria dir que he "flipat", paraula d'argot però molt expressiva.
M.Carme Carmona i Cornet / Emília Solà i Puigvert - En memòria del nostre amic Heribert Barrera et felicitem pels teus 90
anys i ens adherim a l’Homenatge, tant merescut, del 6 de novembre al Santuari de l’Ecologia a Gallifa. Malauradament no
podrem assistir a l’acte per motius de salut, tanmateix estarem al teu costat i compartirem els records, les trobades i les
xerrades que durant molts anys hem mantingut com amics i companys de lluites.
Lluís Bonet Armengol - M'adhereixo als 90 anys de Mossèn, sempre tan actiu i obert a bones iniciatives. Rector de la Parr.
Sagrada Família de BCN.
Manel Pousa - Estimat, no podré acompanyar-te a la festa, t'envio una forta abraçada, Manel.
Felix Marti - No podré acompanyar-vos el dia de l’Homenatge a mossèn Josep Dalmau però considero un honor afegir-me a la
felicitació de tots els seus amics. Penso que som un país afortunat per gaudir de personalitats com en Josep. Admiro la seva
insubornable actitud de servei a Catalunya en temps sempre complicats. És valent i no defuig el risc. No defensa interessos de
partit. Té llibertat d’esperit per manifestar les seves conviccions encara que no estiguin de moda o siguin minoritàries.
Celebrem la seva creativitat transparent i engrescadora. En el camp religiós és lúcid i innovador. Contrasta amb el to gris de
les institucions eclesiàstiques. És dels pocs que sap dialogar amb persones allunyades de les creences religioses. Amb el seu
estil de vida fa atractives, a les persones de cultura moderna, els camins possibles de les experiències espirituals. No es tanca
en els murs de les ortodòxies. És àgil i alegre. Sap que el cristianisme només viu en règim de llibertat i arrelament a la terra.
Pere Oliva (Vicari Episcopal de Vic) - Una salutació des del Bisbat de Vic en motiu d’aquest homenatge a Mn. Josep Dalmau.
Certament és una figura emblemàtica en la història d’aquest poble i d’aquest santuari de la Mare de Déu de l’Ecologia. Que
aquest proper diumenge sigui una bona jornada per a testimoniar l’apreci vers el vostre rector emèrit i de ben segur, que si no
li sorgeix cap impediment, Mn Martí Kabamba, serà també present en aquest testimoniatge de poble envers el rector que
durant molts decennis ha servit el vostre poble de Gallifa. Que tingueu doncs, una molt bona jornada! En nom del Bisbat i de
propi bisbe, rebeu el testimoni d’agraïment, en motiu d’aquest homenatge. Que el Senyor us beneeixi a tots i atorgui a Mn.
Josep Dalmau, el goig dels fruits pastorals que pot contemplar.
Frederic Sagués Batista - He rebut el programa de l'homenatge a mossèn Dalmau que heu organitzat en escaiença de seu 90è
aniversari. Molt m'ha agradaria poder-hi assistir, però per motius de la meva edat -tinc 93 anys- no estic en condicions de ferho. Ell, en el mateix santuari que celebreu la festa, va batejar a dos dels meus néts, la Marina i en Pau Sagués Jo, ja que al
mossèn li uneix un cert parentesc amb la mare dels dos, la Marta Jo Sala. També filla de Sant Llorenç Savall, com
l'homenatjat, amb el qual he tingut el plaer de compartir algun àpat familiar i en la meva biblioteca hi tinc llibres seus que
m'ha dedicat. Us esmento tot això, per que veieu que no és en va que sento no poder estar aquell dia amb tots els qui li
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dediqueu el reconeixement de la seva tasca en pro de la nostra estimada Catalunya, per la qual cosa, us prego li feu arribar la
meva més sincera adhesió.
Teresa Vilaplana i Ballester / Jesús Malló i Pujal - No sé ni si ens recordareu però tant se val. Faig l'intent. El meu marit, Jesús
Malló, havia treballat força al PSC-Reagrupament fins a la mort del malaguanyat Josep Pallach. També estàvem totalment
implicats amb SOC-Solidaritat d'Obrers de Catalunya, amb en Xavier Casassas, Miquel Porter... Tot això i més coses també vol
dir que som grans però encara no hem arribat a la vostra veterania. Us felicitem de tot cor desitjant-vos que els anys que us
quedin siguin bons, tranquils i amb salut perquè pogueu veure i viure l'alliberament del nostre país.
Jordi Follia Alsina - Primer que tot felicitar-lo per l’efemèride. Arribar als 90 anys amb força i voluntat de treball és un be de
Déu que s'ha de celebrar. En segon lloc adherir-me a l’acte d’homenatge. De totes maneres no em serà possible poder assistirhi, ja que uns compromisos familiars m’ho impedeixen. I finalment encoratjar-lo a seguir. Seguir lluitant pels seus ideals tant
personals com de país.
Psicoestètica - Ens adherim a l'Acte d'Homenatge a M. Dalmau per honorar una llarga vida plena de lluita per la nostra
honorabilitat tant d'esperit com de la nostra pròpia Catalunya En representació de l'Associació de Practicants de la
Psicoestètica, Nati Muñoz-Espinalt (presidenta).
Jordi Porta Ribalta - No em serà possible assistir personalment a l'acte d'homenatge que tan et mereixes. Rep la meva
felicitació més cordial.
ºJosep M. Gasch - Lamento que no puc compartir l’aniversari. Estic convalescent d’una intervenció bastant seriosa
(substitució de l’esòfag) que de moment ha quedat a mig camí doncs la nutrició la faig per sonda (al jejú – intestí). Si no rep
directament aquest missatge ja li fareu arribar.
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A Mn. Dalmau: Raons ocultes d’una escultura
Per Jaume Rodri

Feia molt temps que en parlàvem. A dalt al Castell de Gallifa s’hi ha d’assentar una escultura que reti
homenatge sostingut a qui ha estat l’ artífex de la reconstrucció d’aquesta església-torre de defensa
romànica del Castell: Mn. Josep Dalmau. A mesura que els dies i els anys corrien l’idea d’un monumenttestimoni es feia més urgent. L’ocasió propícia, la bona excusa, ha estat el norantè aniversari del
mossèn. Calia ajustar molt la simbologia de l‘escultura amb tot el llegat i patrimoni moral que volíem
recordar. Un patriota, un cristià, un combatent. El lloc, el va triar el mateix Dalmau. Ideal, al peu de
l’església, com un vigilant amatent. El material, donat que allò queda a la intempèrie, sense vigilància ni
manteniment, quedava cenyit a ciment, pedra o metall. El material també venia determinat per l’idea o
idees que hom volia expressar. Maquetes i més maquetes, projectes i més projectes. Finalment el
material seleccionat fou el Cor-ten. Era dur, duríssim, permetia textos al làser, tenia, d’ell mateix, un
rovellat etern que li dona personalitat d’entrada i capaç de resistir profanacions i bretolades. Es a partir
d’haver-se decantat per un tipus de material que aquest, com tots, marcava les pautes de la creació.
Tenia les seves lleis externes i internes que no es poden impunement violentar.
El Mossèn,tendeix a l’absència, com tot i tots. Una cadira buida, com la de Van Gogh a la seva solitària
habitació de Provença, va guanyar la partida a les idees-mare. Una cadira distinta, però; una cadira de
tres potes com la cadira dels oracles a Delfos: Una pota de cadira pels Deus,una altra pels Homes i una
altre encara per la Natura. I des d’aquí l’oracle a qui el vulgui escoltar de Mossèn Dalmau: els seus
ensenyaments, les seves determinacions , els seus compromisos, la seves creences. Una cadira de tres
potes per mantenir sempre l’equilibri sigui com sigui d’irregular el terra on s’ha d’instal·lar. Cadira de foc
i força, ferros recargolats, incòmode pel descans. La ruta a seguir no permet instal·lar-s’hi massa temps,
just per contemplar el paisatge i prendre alè. Al bell mig de la cadira una immensa creu que fa poc
còmode el respatller. Cadira mirant a llevant esperant sempre l’alçament de la llum.
Com l’església romànica que presideix el bell cim del Castell, la cadira està acompanyada per un
habitacle que l’acull en forma d’absis. De front una inscripció formal i genèrica: “A Mn. Dalmau: la
llibertat la seva gran aventura”. Així és com tothom percep al Mossèn només de veure’l, ara i fa tants i
tants anys. Un home lliure. Una altre inscripció al làser, per part de dintre de l’habitacle i que només es
pot llegir si passant pel costat de la cadira s’entra dintre mateix de l’escultura, com qui entra en la
intimitat de Mn. Dalmau, hom pot llegar-hi a contrallum:
“La fe ja ens fa viure aquí la justícia, la bondat, la fraternitat i la pau”.
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Al bell mig de l’absis escultòric, talment com la finestra de llum en l’absis romànic, retallat durament
sobre el Cor-ten,una estelada en parla del nostre moment històric i ens deixa entreveure el verd del
bosc, on tots els verds de la naturalesa expliquen la determinació d’una terra que vol ser lliure i que
somriu. Mn. Dalmau, un rigorós exemple.

En dies sol i llum, les lletres es projecten sobre l’absis d’acer, reverberant el testimoni escrit, desplaçantse lentament, seguint el moviment rotatiu de la terra. En dies de fosca cal entrar, sigil·losament ,dintre
l’habitacle i callar. Sobre l’escultura, l’absis romànic d’una església-torre, singular a Catalunya.
Nota: Aquesta peça la signem en Josep Plandiura i jo mateix, Jaume Rodri.
Novembre de 2016
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En els 90 anys de Mn. Dalmau
Jordi Pujol i Soley 7-XI-2016
(*) Article extret del seu blog personal.

En Dalmau ha estat – i és encara ara que està arribant al final, un final que no li fa por – un profeta.
Un home fidel als principis que al seu entendre han d’inspirar la vida dels homes, individualment i
com a societat. I que ha predicat aquests principis a tothom, sempre i per tot arreu.

Amb motiu del 90è aniversari de Mn. Dalmau vaig ser convidat a un acte d’homenatge que se li va fer a
Gallifa, en el Santuari de la Mare de Déu de la Natura (o de l’Ecologia, com també se’n diu). Que ell va
crear l’any 1986. Un acte al qual es preveia que hi assistirien centenars de persones, i així va ser.
Algú em va aconsellar que no hi anés. De fet actualment quan hi ha actes poc o molt multitudinaris hi ha
gent que m’aconsella que no hi vagi. De vegades amb una certa raó. Però al de Mn. Dalmau, al d’en
Dalmau, hi vaig anar. Perquè és cert que de vegades a en Dalmau el podem haver trobat – o jo el puc
haver trobat – molt radical o que pot haver estat realment poc realista, a voltes fins i tot incòmode. Però
sempre sensible al dolor de la gent, a les injustícies de la societat i als perills que han sotjat la nostra
Pàtria. I ni que fos a voltes de lluny, sempre he admirat la seva joventut d’esperit, la seva valentia i la
seva fidelitat a allò que per ell considerava bàsic alhora que just i essencial.
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Total, que hi vàrem anar, la meva dona i jo. Va ser un acte bonic i de qualitat. De qualitat humana i
cívica. Per tothom. I per nosaltres especialment gratificant. En dono les gràcies a en Dalmau i a tanta
gent.
Però dit això potser pot ser útil explicar una altra reflexió meva amb motiu d’aquest acte.
……………………………………………….

El conjunt de la seva vida respon a aquest compromís. Clarament i abastament. Viscut amb fermesa i
alhora humilitat.
Així varen ser els profetes. Els d’Israel. I així són els d’ara.

En Dalmau ha estat – i és encara ara que està arribant al final, un final que no li fa por – un profeta. Un
home fidel als principis que al seu entendre han d’inspirar la vida dels homes, individualment i com a
societat. I que ha predicat aquests principis a tothom, sempre i per tot arreu. No l’han aturat les
amenaces ni les contrarietats i les decepcions, amb què de vegades la vida ens enfronta. Ï no ha tingut
por ni física ni la que pot ser producte de l’ambient social o de les relacions personals.
No vol dir que sempre hagi tingut raó. Ni que sempre hagi estat prou amatent i sòlid en la rectificació
quan ha calgut. Però el conjunt de la seva vida respon a aquest compromís. Clarament i abastament.
Sempre ha volgut ser fidel a la idea d’home i de societat que intel·lectualment i espiritualment s’ha
forjat. Tot això viscut amb fermesa i alhora humilitat.
Així varen ser els profetes. Els d’Israel. I així són els d’ara. Mn. Dalmau ha tingut i té un fort component
profètic.
I Israel va tenir uns Reis. Bons i dolents. (Com també hi hagué falsos profetes). I Reis i Profetes sovint
varen discrepar. I potser perquè jo he estat polític i no profètic m’inclino a creure que no sempre el que
deien els profetes devia ser el més just i el més convenient. De fet la Història d’Israel (la Bíblia) parla
sovint de falsos profetes. Falsos per malícia o falsos per error (per haver interpretat malament el
manament del Senyor). O simplement bons profetes que en algun moment es varen equivocar.
Però en conjunt es pot dir que sense el profetisme, que sense la predicació i l’acció dels profetes, Israel
no hauria sobreviscut als assiris, als babilònics i als romans. I que sobretot no hauria sobreviscut als
propis errors, covardies i mancaments
……………………………………………….

Puc entendre això particularment. Perquè jo no he estat un profeta. Jo he estat un polític. No ben bé
un “Rei”, però un polític.
Sempre és difícil discutir amb un profeta. I més per un polític.

Mn. Dalmau (en Dalmau) ha estat un profeta. Ho és encara cap al final de la vida. Ho va ser l’altre dia a
Gallifa, en el santuari de l’Ecologia.
I jo puc entendre això particularment. Perquè jo no he estat un profeta. Jo he estat un polític. No ben bé
un “Rei”, però un polític. En el nostre context, vaig ser important. I sovint havia de parlar, o discutir o
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enfrontar-me amb algun profeta. De vegades amb falsos profetes, altres cops amb profetes de debò.
Però sempre és difícil discutir amb un profeta. I més per un polític.
……………………………………………….
L’acte a Gallifa va ser emotiu, va ser dens, va ser espiritualment potent. Però això no m’impedia, ben al
contrari, pensar que en la meva relació amb en Dalmau de vegades els nostres papers varen estar
marcats per una banda pel meu sentit de polític i de governant, i per l’altra pel sentit més radical i fins i
tot profètic d’ell. I ja que podríem dir que estàvem submergits en una atmosfera que combinava
religiositat i mediambientisme, espiritualitat i sentit pràctic polític, no vaig poder no recordar converses,
discussions i moments de mútua comprensió que ell i jo havíem tingut. Val a dir que no només sobre la
Natura i el Medi Ambient. També sobre el futur de Catalunya i sobre la societat en general. Ell
normalment amb una actitud més profètica, jo més política i possibilista. La veritat és que el record
d’aquelles converses, i fins i tot discussions, em va asserenar l’esperit. Potser perquè crec que al
capdavall podem estar contents (no definitivament satisfets, però sí modestament contents) del que al
capdavall tots plegats hem fet. I no només en Dalmau i fins i tot modestament jo mateix, sinó sobretot,
sobretot, el conjunt del nostre país.
Tornant cap a casa vaig recordar amb emoció en Dalmau. Un home radical. Però generós, compassiu,
humil i eficaç.
Com ho eren els profetes d’Israel. Als quals els Reis finalment, tard o d’hora, feien cas.

És per això que tot tornant cap a casa vaig recordar amb emoció en Dalmau. Que havia pogut ser un
home difícil perquè en certs aspectes ha estat un home radical. Com ho eren els profetes d’Israel. Però
que sempre ha estat generós, compassiu i humil. I al mateix temps, a la curta o a la llarga, eficaç. Com
ho eren els profetes d’Israel. Als quals els Reis finalment, tard o d’hora, feien cas.
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La Tortura, per Pepe Beúnza
Primer objector de consciència

En el Born Centre Cultural de Barcelona s’inaugurà el dia 17 d’octubre
l’exposició sobre Franco i la repressió. Hi ha una sala dedicada als torturadors
franquistes. És molt convenient visitar-la malgrat sigui dur.
De totes les degeneracions del ser humà, la de torturador és de les més vils i covardes. Policies i funcionaris
l’activitat dels quals, en grup, era la de matxucar caps, cames, testicles, dits i el que fos per tal de destrossar la
dignitat d’un pres indefens.
Es deien brigada politica-social i eren el terror dels lluitadors antifranquistes. A València, on jo estudiava, hi
destacava un especialment cruel que es deia Manuel Ballesteros. S’ha d’explicar perquè jo, en aquell temps, tenia
21 anys i molts dels torturadors han anat morint i la memòria històric és clau per entendre l’actualitat.
Em va detenir dues vegades i va ser lleu. M’amenaçà de mort amb una pistola però com que jo no era comunista no
els interessava passar a més.. Altres companys no van tenir tanta sort.
De totes les malifetes que va poder cometre Felipe González quan va arribar a president del govern, el més greu
per a mi, va ser nombrar a Manuel Ballesteros, cap de la lluita antiterrorista del país basc . És incomprensible ja que
els dirigents socialistes coneixien prou bé la fama de torturador de Ballesteros. Els bascos són lluitadors amb un
gran sentit de grup. D’aquesta manera s’assegurava la continuació del conflicte basc ja que per cada torturat
sorgien deu militants d’ETA més. A qui l’interessava que ETA continués matant?Aqui hi ha el problema.
Ballesteros morí fa temps i és curiós que en la seva necrològica de El País no apareix res sobre el seu pas per la
brigada político-social. Per això tenim de recordar-ho.
Feliçment a Euskadi s’obra ara in procés de pau i és molt important donar-li suport. Un tema clau és el de la
reconciliació amb totes les seves complexitats i d’aquí sorgeix el tema del perdó. El perdó s’ha de demanar des del
cor i ha de donar-se també des del cor. Si es converteix en maniobra política perd el sentit. ETA ha de demanar
perdó per tots els crims comesos i molts periodistes ja s’ocupen de recordar-ho. Però crec que falta aquesta
mateixa pressió perquè els funcionaris torturadors demanin perdó i confessin els seus crims. És molt necessari
perquè cobraven dels nostres impostos i ens fan a nosaltres còmplices.
A Euskadi es va torturar molt. Uns 5000 casos els té registrats el govern basc. Era lògic amb policies com
Ballesterosl La petició de perdó per part dels torturadors alleujaria una mica la nostra consciència i facilitaria camins
de pau pel futur.

Pepe Beunza – Objector de consciència el 1971
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TOTS DOS
Fa ja uns dies que els veig als dos a la mateixa hora del matí, quan surto de casa en direcció a la
feina: esta asseguts, molt junts, en un petit mur que s’aixeca davant d’una de les primeres cases de
pisos del carrer, també petit, on visc. En aquest temps aquest espai està perfumat de gessamins, que
creixen molt junts, com si tinguessin por d’alguna cosa.
Tots dos deuen tenir uns cinquanta anys, però intueixo que la seva edat vertadera és una altra.
Tots dos deuen estar esperant que els obrin el portal d’un d’aquells edificis de pisos per incorporar-se –
ella o ell, o tots dos- a alguna feina domèstica, potser ella és cuinera i empleada de la llar i ell xofer i
jardiner, o tots dos són totes aquestes coses. No obstant, jo sé que el seu treball vertader és un altre.
Tots dos són menuts i una mica obesos, però aquesta és només la seva aparença.
Estan junts, com celebrant un acomiadament que és gairebé un bateig: es tracta de detenir,
d’aturar el temps, o d’inaugurar-lo cada matí. És com si ens diguessin: res de dolent ens pot venir si
estem junts i entrellaçats tot el temps possible, perquè llavors mai no ens trobarem veritablement lluny
d’un de l’altre. A més: què és això de trobar-se lluny? La llunyania és un paisatge gelat, de Pol Nord, i
aquí ens donem caliu, ens escalfem.
Parlen entre ells, s’expliquen les seves vides i les seves coses, i gairebé segur que també, com
aquelles ninfes cantades pels poetes renaixentistes, els seus amors, els passats i sobretot els futurs, que
ja gairebé semblen veritat, de tan anhelats com són.
Avui, quan m’he creuat amb ells, tots dos estaven llegint una carta manuscrita; una carta escrita
en paper rebregat, no gravada en una d’aquestes màquines que intenten suplantar el paper i que
s’apaguen i desprogramen en el moment més impensat (o potser en un moment pensat pel fabricant).
El paper no s’apaga mai; no es desprograma mai. Si en tens cura, pot durar segles, com una mirada
intensa i profunda (d’aquelles que, com les de Machado, “apenas se podía ver”);una mirada com la que
tots dos m’han dedicat, tan amablement peruans, quan els he saludat com si ja fóssim amics, com si tots
plegats formessin part d’un mateix poema. Tots tres.
Coda final: Antigament, les ninfes eren considerades esperits divins que animaven la naturalesa;
en les pintures eren representades com a donzelles que amaven, cantaven i ballaven. Es creia que vivien
en alguns arbres, a dalt de les muntanyes, en rius, canyades i coves. Mai no es feien velles ni morien per
malalties comuns; podien arribar a ser immortals i engendrar ésser immortals.
Actualment sembla que les ninfes, per tal de poder mantenir alguna presència entre nosaltres,
s’han de disfressar, emmascarar; no poden dir qui són i intenten confondre’ns adoptant molt diferents
formes humanes. No obstant, no és impossible trobar-se amb alguna o algú: a Barcelona es tracta
d’anar pels carrers que tenen noms de muntanyes, rius o coves –el de Coves d’en Cimany, per exemplei estar a l’expectativa: al cap d’un temps apareixen. Ho notareu perquè tindreu unes irreprimibles ganes
de cantar i ballar pel carrer.
Eladi Crehuet
Notari
Soci d’honor del Patronat
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L'ORQUESTRA

Seguint el to divulgatiu del número anterior quan parlàvem dels noms de la clàssica, ara tractarem de
l'orquestra , aquest artefacte grandiós que se'ns presenta per televisió com un munt de cares serioses
bufant un instrument de vent o rascant un violí o un violoncel. Sovint amb corbata de llacet i'smoking o
frac negre els homes, i amb vestit escotat i braços a l'aire, les dones. I, quan l'orquestra es gran, també
amb un director, amb cara de pocs amics, arquejant les celles o fent ganyotes que pretenen ser
expressives, i que moltes vegades fa la sensació que el seu gest és inútil.
De tant veure-ho en directe o per televisió, ens hem acostumat a un fet que és un miracle: que a
una indicació determinada quaranta, seixanta o cent deu músics comencin tots a l'hora i sense desafinar
o, en cas de composicions contemporànies, sense fugir ni un pel de la nota marcada. Basta assistir al
primer assaig o a un concert d'una orquestra que s'acaba de crear per veure que la cosa no és fàcil. Ha
requerit anys de formació, de saber frasejar tots alhora i de renunciar a la individualitat per sotmetre's
al conjunt. Com passa també en el món coral.
Es dona per fet que, tècnicament, una orquestra és una reunió concertada d'instruments
musicals i el seu origen no es pot escatir ja que quan diversos instruments es van posar tocar junts, vés a
saber a quin segle, ja van formar un grup que es pot denominar orquestra. Si pouem en la història veiem
com Monteverdi en el seu Orfeo, ja al 1607, va aplegar probablement tots els instruments que
disposava i va fer un conjunt format per instruments de corda, catorze instruments de vent; tres orgues,
una arpa i 2 teclats polsats, en un total de vuitanta. Molts compositors escrivien de manera que
facilitaven que a cada església o sala els toquessin amb els instruments què disposaven. Més endavant
quan a Venècia es va inaugurar el primer teatre líric, l'orquestra es va situar entre l'escena i el públic. No
hi havia director i acostumava a donar la pauta l'executant, que era el músic que s'asseia davant d'un
teclat. Tot va evolucionar fins que pel 1800 Beethoven va assentar el que seria una orquestra simfònica:
primers i segons violins; violes; violoncels, contrabaixos;flautes; clarinets; fagots; trompes; trompetes i
timbals. Cada grup acostuma a fer la mateixa nota i el diàleg musical es concerta entre grups que poden
tocar a l'uníson o fer notes diferents. A partir d'aquí tot ha evolucionat i sobre aquesta base cada
compositor pot afegir el nombre i la mena d'instruments que li calguin.
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"Va arribar un moment (...)que els músics van decidir posar-se frac" escrivia Josep Miquel Sobrer
en l'exquisit llibre Desfer les Amèriques*, i a la progressió d'aquest fet atribueix el distanciament
posterior que s'ha produït entre la gent del carrer i la música clàssica. " Fins els violinistes malgrat el seu
pedigrí zíngar i bohemi, van acabar acceptant l'uniforme". Els compositors que, en època de Haydn, com
a mestre de capella del palau Esterhazy, tenia la mateixa consideració i rang que el cap de cuina o el
majordom, van passar a tenir un paper important potser a partir de Liszt que provocava adhesions i
desmais com ara passa a les "fans" d'algun grup de moda. Els concerts, de ser un acte cultural del qual
es podia entrar i sortir o prendre-hi una tassa de te o cafè ben asseguts, es començaren a sacralitzar.
Calia ser puntuals, observar silenci i, més tard, fer-los amb poca llum per no perdre l'atenció cap a
l'escenari. La música es va fer seriosa. "La sala de concerts era un temple. L'espectacle era un ritual que
seguia unes línies tan críptiques com estrictes. La música, amb el frac, havia esdevingut Art" segueix
dient Sobrer que conclou " El poble s'ha disgregat. Una societat més o menys coherent s'ha convertit en
generation gap./No dubto a fer-ne responsable el frac. Per joc que faci amb les tecles del piano el frac fa
anar tibat. I la tibantor, com prou saben els violinistes zíngars, fa que la corda peti".
Jordi Maluquer
*Desfer les Amèriques,contradiccionari. Ed. Galerada SCCL 2005.
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La modernitat absurda
El primer que se’ns passa pel cap quan pensem en l’era actual, en l’era moderna, és en els mòbils i les
seves infinites prestacions. I, no és que sigui el màxim defensor de la noves tecnologies de la
comunicació però s’ha de reconèixer que aquests nous mitjans estan activant una era de joves molt més
dinàmics i capaços de xuclar informació i processar-la en molt poc temps, aquest és un aspecte positiu
d’eines comunicatives tant rellevants com el mòbil.
Ara bé, i això va per a tots els membres de totes les generacions d’aquest món. Potser que posem un
límit ètic a l’ús d’aquests aparells almenys quan fem l’acció d’intentar relacionar-nos amb un altre ésser
viu. M’explico. Quantes vegades ens hem trobat tots plegats parlant amb algú i de cop sona aquell
sorollet típic del whatsapp i la persona que tens davant en dècimes de segon perd el control de la
conversa, ajup el cap i fa un silenci una mica llarg i diria que ratllant la mala educació, i la xerrada es talla
o s’acaba allà mateix perquè hem de contestar un missatge que no sempre és rellevant. Sota la meva
opinió és un tic absurd de les relacions modernes, una contradicció; volem contestar un missatge d’un
conegut o amic i en canvi, deixem amb la paraula a la boca a la persona que tenim al davant.
Bé, aquest post no és per a fer declaracions d’humanitat i de reflexió ètica del desastre de la
modernitat, no seria real. Simplement, penso que com a humans sovint ens contradiem o fem coses
absurdes per al nostre be o perquè la rutina diària combinada amb uns estereotips molt marcats,
sobretot, entre els occidentals, ens fan ratllar el ridícul. Aquí van alguns exemples ben curiosos i irònics.
Fa temps que penso que els anuncis de colònies per les festes de Nadal són abominables. Només se’m
venen al cap anuncis com el Dolce&Gabbana (aquell home estrafolari amb cara de superior a la resta del
món i amb un pentinat fora dels límits humans) o Dior (l’escandalós anunci de la noia dins una copa de
cava tambalejant com una nina). La majoria són de caràcter masclista i molt superficials vers a la
condició real de la parella. .
Un altre tema que em té força preocupat és el tema de les vagues. No vull dir res de negatiu sobre el
dret a fer vagues però sí tinc a dir al com es fan. Les imatges de “vagues barraques” no generen gaire
confiança. Sovint veiem vagues en empreses amb pancartes més aviat “cutres” i amb espais habilitats
pels vaguistes que em recorden més a les barraques construides a base de fustes i plàstics mal posats
dels hortets de moltes ciutats i pobles d’aquest país que no pas a un espai reivindicatiu dels drets dels
treballadors . Per no dir, si s’arriba al cas, que a la vaga hi ha algú que porta un “micro”; la cosa llavors
deriva en una festa on guanya qui més crida .
Pel què fa al món polític, la veritat és que moltes formacions polítiques haurien de reflexionar sobre
certes imatges que actualment deterioren més que no pas afavoreixen la imatge de la política. Poso dos
casos com a exemple:
Els debats electorals. Al marge de ser un indicador no gaire fiable de quin partit està més preparat que
l’altre, aquests, s’han convertit en escenaris de massa “postureig”. Sempre que veig un debat polític en
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campanya em ve al cap un debat en les eleccions municipals de l’any 2008 a Mollet on Montserrat Tura,
ex-alcaldessa de Mollet, després de tenir unes intervencions més aviat “airejades” li va tocar el torn
d’acomiadar-se amb una frase final per animar el seu electorat. De cop i volta, Tura, girà el cap 180º
com si fos un mussol i etzibà un somriure en el seu rostre més aviat malaltís i postís que honestament
em va crear una certa por. Teatre.
Una altra absurditat del món modern; les panxes de policies i agents de seguretat. No és que siguem la
societat més esvelta i sana però home! Sovint veiem panxetes d’alguns agents de la seguretat pública i
privada que no em mereixem gaire respecte i que em fan pensar que ens cas de merder a l’últim que
acudiria seria a ell.
I parlant d’imatge. Imatge patètica i masclista el què a dia d’avui encara es porta a la pràctica als podis
dels guanyadors de les curses de ciclistes, motociclistes i altres esportistes d’elit. Noies maques, sovint
aguantant un paraigua al guanyador que gràcies a la seva proesa, a sobre, es mereix un petó a la galta
d’aquella noia maca que aguanta el tipus per imatge i per diners, és clar.
Per últim, amb el tema del menjar podria fer un decàleg llarg com l’enciclopèdia catalana de Pompeu
Fabra, però, em venen al cap dos exemples absurds.
Perquè a les carnisseries posen tants plàstics per embolicar la carn? Un plàstic transpirable per a la carn
que deixa anar “aigua”, un plàstic transparent per embolicar la carn, un altre per a protegir-la, i de pas,
que surti la imatge i l’adreça de la carnisseria. N’hi ha que també t’ho posen en una capseta petita de
plàstic, i bossa! Apa, un mica de carn i molt plàstic! Per seguretat esclar!
Els paquets de verdures per als caldos són un desastre! Fa anys que no en compro però només veure’ls
ja es pot percebre: un tros d’api ressec, la pastanaga que gairebé és blanca en comptes de taronja i un
porro pansit i escarransit degut al temps que porta a l’aparador xuclant llum artificial i calor. No pot ser
bo de cap de les maneres un caldo amb verdures dignes de tirar-se a la compostadora! De vegades, som
tant xais del màrqueting que comprem safates per a fer el caldo i al costat,tenim tots els ingredients
frescos i que pots triar tu mateix.
Gerard Piñero
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“Jesús Busca Jesús”, Jaume Rodri presenta el
seu últim llibre a la Biblioteca de Sant Feliu
de Codines
Per Toni Verdaguer

En Toni Verdaguer ens fa arribar les paraules que li va dedicar a Jaume Rodri durant la presentació
del seu últim llibre “Jesús Busca Jesús” a la biblioteca de Sant Feliu de Codines al maig de 2016:
En primer lloc gràcies a tots els que heu vingut.

Amb en Jaume Rodri ens uneixen moltes vicissituds. Aquets darrers dies mentre preparava aquesta
presentació he arribat a la conclusió de que som dues ànimes bessones.
Vàrem néixer el mateix any 1940 i de molt joves vàrem conèixer a la persona que canviaria les
nostres vides, Mn. Josep Dalmau, concretament jo tenia aleshores 16 anys i el mossèn 29.
Els anys 67-68 Mn. Dalmau va organitzar tres viatges per l'estat espanyol per establir una xarxa de
capellans joves, per combatre l'autoritarisme de l’església jeràrquica oficial i crear petites
comunitats cristianes de base arreu del territori.
El primer viatge va ser al País Basc i Astúries. El segon a Andalusia i Extremadura, on vàrem
connectar amb el canonge Diez Alegría i amb l'escriptor i psiquiatre Castilla del Pino. El tercer
viatge va ser a Castella, primer Salamanca i després Madrid on ens entrevistàrem amb el cardenal
Tarancón. A aquest viatge a Madrid, també hi era en Jaume Rodri. Recordo que vàrem estar tot el
viatge explicant acudits hores i hores.
Als anys 70 tornàrem a coincidir tots tres, en la creació de la Assemblea de Catalunya de la que
vàrem ser tres protagonistes incansables. Jo recordo aquells temps en que anàvem a reunió diària
com a mínim.
En aquella època es va afegir a la tropa, en Lluis Maria Xirinacs, que amb en Jaume i amb en
Dalmau varen protagonitzar tota una època. Ahir es complien 50 anys de la manifestació de
capellans davant la comissaria de policia de la Via Laietana, on s'havien produït tortures a un
estudiant, en Joaquim Boix. Com a anècdota es compleixen també 50 anys del nostre casament a
Gallifa amb Mn. Dalmau. El temps passa volant.
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Paral·lelament, en Jaume Rodri, ha passat per
moltes fases vitals. Va ser sacerdot, estudiant de
sociologia a Paris (del 63 al 68) on va viure la
famosa revolta del Maig del 68. Opositor consumat
tant a les jerarquies eclesiàstiques com polítiques
del franquisme. Impulsor de la revista
Agermanament dedicada als problemes el tercer
món, sobretot a l'Àfrica. Impulsor de la Assemblea
de Catalunya. De la teologia de l'alliberament.
Secularitzat i casat, va ser diputat per ERC en les
primeres legislatures i també escriptor, escultor,
cineasta. Va crear la primera emissora de TV local
d'Europa a Cardedeu. Té escultures arreu del
territori, el monument a la independència d'Arenys
de Munt, i una escultura sota el mar a Tossa. Va fer
un curtmetratge sobre la Cantata de Santa María de
Iquique, que va tenir un premi al festival de cine de
Berlín. Com a escriptor, ha publicat, entre altres,
Poesia Armada, L'Evangeli segons Jaume Rodri,
Llibre de proclames. Finalment totes aquestes
facetes de la seva vida les ha reunit en el seu darrer
llibre que avui presentem, Jesús Busca Jesús,
Crònica d'una recerca perillosa.
Es un intent de descobrir què hi ha de veritat o versemblança, en el que ens ha transmès l’Església
Catòlica sobre la figura de Jesús i tractar de veure per contra, si en la versió que hem conegut des
de sempre, s'hi amaga alguna veritat que no ens ha estat rebel·lada. Una cosa seria el Jesús
històric i l'altre les aportacions que les diferents religions han afegit al relat evangèlic.
En qualsevol cas, l'aparició de Jesús (profeta guerriller en la Palestina ocupada pels romans o bé el
Fill de Déu pacificador com sempre hem cregut) marca un abans i un desprès en la història
humana.
Hi es aquesta recerca historiogràfica i arqueològica sobre aquells temps, la que Jaume Rodri ens
acosta, en una crònica biogràfica novel·lada i tanmateix molt creïble, sobre els orígens familiars i
geogràfics de Jesús, que podrien haver quedat sepultats sota els mars de la història o sota les
arenes del desert.
Doncs bé, en Jaume Rodri, compromès des de sempre amb els valors de la llibertat, solidaritat i
progrés, així com fidel combatent per la llengua, la cultura i la independència de Catalunya, ens
convida a llegir el seu llibre. Moltes gràcies.
Toni Verdaguer
Maig de 2016
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Nadal sense Nadal
Per Oriol Domingo

Nadal sense Jesús no és Nadal. Jesús neix a la intempèrie, sense sostre, gens poderós. El poder despòtic
del rei Herodes, practicant de la realpolitik, vol liquidar-lo. L’infant i els seus pares van a l’exili. Com una
crònica del segle XXI.
El nen es fa gran. Jesús es va fent l’home per els altres. Prega a Déu com a pare. Fraternitat i
filiació indestriables. La seva vida i el seu missatge són profundament humans. Jesús és la trobada entre
Déu i la humanitat en la infinitat del cosmos i en la quotidianitat de cada instant. Passa pel món fent el
bé. Transmet tal tarannà de viure i de pregar que homes i dones, justos i pecadors, jueus i grecs, joves i
grans també viuen per als altres i invoquen a Déu pare.
El missatge evangèlic de Jesús és una oferta a favor de perdonar i demanar perdó, de crear pau,
joia, llibertat, fe, solidaritat, respecte, esperança. Aquesta bona nova capgira sempre, ahir i avui, el
desordre establert amb els seus criteris dominants com la força bruta, la imposició, l’aparença, l’engany,
l’opressió de persones i pobles, el diner idòlatra. Tota idolatria.
La bona nova de Jesús, des de que neix a Betlem, trenca esquemes. Els poders establerts, inclòs el
religiós, trontollen. Reaccionen amb la voluntat de desfer-se de Jesús. El prefecte Ponç Pilat fa efectiu
l’objectiu d’Herodes en compliment de la legalitat. La condemna a mort. Mor en creu. Jesús neix i mor
fora de la ciutat, en la marginalitat. El Jesús de Betlem llença en el Gòlgota un gran crit i expira. Crit
profundament humà que és una pregària a Déu.
Gent d’arreu i de tots els temps, creients o no, pastors o savis d’Orient, poden experimentar
d’alguna manera que l’Evangeli i l’esperit de Jesús els afecta, tenen sentit i valen la pena. Els cristians
opten per creure que el Jesús nat a Betlem i crucificat al Gòlgota és amb Déu. Déu misteriós, enigmàtic,
desconegut, amorós, transcendent i compromès amb la realitat i la història humanes. Déu silenciós que
parla en el silenci. Incomprensible. Per què? Déu és incomprensible perquè no es invenció humana. Els
humans que creuen en Déu creuen perquè descobreixen petjades divines en el món. Els cristians opten
per creure en Déu perquè creuen en Jesús. Creuen en el Déu de Jesús. La fe cristiana és un estil d’existir,
d’estimar als altres i de confiar en Déu vivint-t’ho a la intempèrie com a Betlem. Nadal sense Jesús no és
Nadal. Nadal és Jesús.
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A l’hort…

Al mercat…

Amb les primeres glaçades els apis, cols,
escaroles i enciams d’hivern guanyen amb dolçor
i en el cas de les cols o coliflors, no fan gens de
pudor alhora de bullir-les.

Peixos i carns en les dates nadalenques sempre hi
són presents tingueu en compte però que siguin
productes el més sostenibles possibles i si pot ser,
de pastura, en el cas de les carns.

És temps de sembrar faves, pèsols i estirabecs.

És aconsellable comprar col, escarola, pastanaga,
api, bròquil, coliflor, brócoli, alls tendres,
espinacs, enciams d’hivern tipus xicoina o llengua
de bou, mongetes seques (ganxet, or i plata,
carall, de l’ull ros, rènega, fesol de Santa Pau).
Sempre féu cas del pagès i de les seves
recomanacions!

De cara a febrer ja podrem començar a plantar
els primers enciams (meravella, escaroler, o els
llargs). Es podem sembrar les primeres llavors de
pastanaga i els pèsols i faves més tardans.
Cap a finals de febrer també és temps de tallar
esqueixos dels arbres per empeltar.
Principalment, pomeres i pereres. Més endavant
cirerers i presseguers.

Per al mes de desembre es comencen a obrir les
primeres ampolles o botes de vi de l’any. També
és temps de provar els primers olis, és
recomanable provar l’oli de primera premsada,
excel.lent!

Al bosc…
Si el temps acompanyés, ai! El temps! Es poden
collir bolets fredolics, alguna llenega i rovelló
amagats, llengues de bou i camagrocs, si estem
de sort!
Podem collir encara ginebrons per als estofats i
com a digestius. Màstecs que són un substitut
ben curios de l’enciam, en format salvatge! I
orenga i calamenta sense flor.

A les places i carrers…
Dies de celebracions religioses però també de
més modernes o adaptades als nous temps. Els
pastorets, la missa del gall, les fires de Santa
Llúcia, el caga tió, el cap d’any, els quintos, les
celebracions màgiques dels solsticis d’hivern…
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