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PERQUÈ DEL RETARD DE LA SORTIDA DE LA LLISTA BLAVA
Han pasta moltes coses des de la última revista LLISTA BLAVA. I com que totes
les coses tenen un perquè o més d’un, també els ha tingut la LLISTA BLAVA. I això
ha estat la causa del retard.:
Primera raó. Se’ns tiraven a sobre l’Aplec 2007, i a continuació la inauguració
pública de l’ Espectacle de So i Llum, que aquest any havia de durar dos mesos
sencers i, entre mig començar a construir la nova escala i el camí dins el recinte,
amb els diners que ens brindà la Fundació Abertis i... el Sopar Medieval. Si
volíem que ens sortís tot ben preparat i rodó, l’equip del Patronat ens haguérem
de posar a treballar per trobar les persones adients
Els programes, escrits, els pòsters, l’organització, i un llarg etc que comporten els
actes de l’estiu al Santuari . La Joana Villemur, l’Antònia de la Roca. la Cesca, la
Marga de cal Tio, la Hilda, en Pepe Beunza en Josep Maria amb la propaganda i
en Joan Margenat, en Jaume Vilardell, Toni Verdaguer, Jaume Rodri i altres
elements que junts quedarem desbordats, perquè a més, les coses del dia a dia
també s’han de continuar exercint. Tot això ens omplia totes les hores de treball, i
quedava endarrera la confecció de la Llista Blava. Teníem feina sols a recollir els
escrits i els temes a desenvolupar. Finalment després del Sopar Medieval, hem
quedat una mica més lliures de compromisos i, ara, a poc a poc posarem a punt la
Llista Blava. A ritma de vacances.
Per la meva part, jo tenia un compromís de presentar les meves memòries a l’
editorial que me les va encarregar : “l’ Enciclopèdia catalana” a finals de juny. I vaig
tenir un primer entrebanc; es suposava que tindrien una extensió d’ unes 350
planes, però em vaig adonar que amb 350 pàgines no en tenia per dir gairebé res
del que he viscut; i quedaren amb el director de l’ editorial que en feríem, com a
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mínim, dos volums més grossos perquè al final del temps que m’ havia compromès
a lliurar-les, tenia escrites 800 pagines i no em trobava ni a la meitat de la meva
biografia.
Com que tinc ja més de 80 anys, estic satisfet d’haver escrit les memòries de la
meva infància a Sant Llorenç Savall. De la meva vida al seminari, a les
Universitats pontifícies de Salamanca i de Comilles, de la meva ordenació de
capellà a Sant Llorenç Savall de mans del bisbe del meu poble Sr. Maties Solà –
que junt amb ell vàrem tenir una trifulgues amb la policia franquista en el convent
del caputxins de Sarrià quan clandestinament els professors i estudiants de les
universitats s’esborraren del sindicat del Regim d’estudiants que es deia SEU, i
crearen el” “Sindicat Democràtic” d’universitaris.-; Després la Cúria de Barcelona
m’ envià a suplir en el poble de Sant Pere Molanta i l’ Arbosar, al Rector que havia
tingut un accident de moto i es trobava a l’ hospital per un temps llarg. D’aquest
primer destí em dugueren a Sabadell a la parròquia de Gràcia, on hi vaig treballar
molt i vaig aconseguir que es crees la consciència de Barriada. Al cap de dos anys
em destinarem a la Parròquia gran de Vilanova i La Geltrú, l’arxiprest de la qual era
Mossèn Llorenç Gariga, fill de Sant Llorenç – de can Nofre- amb el qual ens férem
molt amics . Aquí hi vaig viure amb més satisfacció que un peix dins l’ aigua. I al
cap de dos any com a “persona no grata” a les autoritats Civils i eclesiàstiques, es
posaren d’acord “ per situar-me en el poble mes perdut del bisbat de Barcelona”.
Així us tenien els manaires d’ aquell temps de dictadura .
He escrit els records més destacats del poble de Gallifa. Molt bons la majoria i
algun un xic agre. Un dia em vaig adonar que els que no em respectaven la meva
dignitat de capellà catòlic, s’equivocaren. Per comptes de castigar-me, em
donarem un premi més gran que ells no podien ni somniar. Els ho he agraït
sempre. Hem deixaren lliure com els ocells del bosc.
He escrit moltes coses del poble de Gallifa... però això era massa poc pel meu
esperit aventurer i em vaig escampar per uns llocs fins per mi impensables, des de
Barcelona i Madrid fins a Paris i Roma, Amsterdam i Noruega, Alaska i New York, i
vaig resseguir els passos de l’ apòstol Pau, que em va dur a Efes i em motivà
moltes coses; masses.
Espero que ho compreneu i ens ajudeu a no descuidar-nos eres important de tot el
que ha passat a casa nostra. Estem oberts a qualsevol intervenció o suggeriment.
Aquest escrit és el primer que ens hem vist obligats a explicar abans de escollir les
vostres col·laboracions. Bones vacances a tothom ¡
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La “nova criatura” nascuda fa 2006 anys, de l’evolució creadora del planeta
Terra, Jesús de aquest “progressisme sostenible” que ha resultat una
enganyifa.
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Conte
de
Nadal

LA LLIBRETA DE LA FELICITAT
No fa pas gaire temps que en Chen-Wang, un jove inquiet i estudiós, recorria la Xina, el
seu país natal, per tal de conèixer les seves gents i les seves maneres de viure i pensar.
Un dia va fer cap al poblet d’Inling, al peu d’unes muntanyes. Com que feia dies que
viatjava va decidir buscar un lloc tranquil per reposar. Va passar pel costat del cementiri
i li va semblar un lloc bonic i deliciós. A primera vista semblava un indret ple de pau,
amb l’harmoniós cant dels ocells de fons i la majestuosa presència de les grues. En
Chen-Wang va passejar per aquell jardí harmònic però al cap d’una estona va parar
esment en les inscripcions de les làpides que s’escampaven pel terra.
En una d’elles, el nom d’un home, Quaui-Feng, i, a sota indicava el que sens dubte era
una data, nou mesos i vuit dies. En Chen-Wang va pensar que allò devia haver estat
ben bé una desgràcia, una criatureta que havia mort tant petita.
Va continuar el seu passeig, fixant-se ara en les inscripcions de les tombes. En una altra
un nom d’una dona, Song-Jin a sota, un any i dos mesos. Terrible, va pensar ChenWang. Més enllà, més noms d’homes i dones, Kiang-Hisiao, tres anys, Chen-Li, onze
mesos i vint dies, Zang-Ping un any i set mesos.
Una gran pena va començar a omplir-li el cor.
Tots aquells nadons, aquells infants, morts tan prematurament!
Quina desgràcia tan terrible planava sobre Inling?
En Chen-Wang es va entristir moltíssim.
Finalment, es va asseure al peu d’un gran cedre, va amagar la cara entre les mans i va
notar que les llàgrimes li lliscaven pel rostre. Així el va trobar un dels vilatans d’Inling.
Hospitalaris com eren, de seguida es va interessar per quin era el seu problema.
Chen-Wang li va explicar que havia quedat tan impressionat que només volia allunyar-se,
tan aviat com li permetessin les forces, d’aquell indret que semblava maleït.
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Com podia ser que un poblet tan bell i acollidor veiés morir tots els seus infants, any rere
any, sense poder fer-hi res?
El vilatà va somriure dolçament, va seure al costat d’en Chen-Wang i li va explicar el
perquè d’aquelles inscripcions de les làpides.
“Veuràs, va dir a en Chen-Wang, quan cada nen i nena d’Inling neix se li dóna una
llibreteta, que portarà lligada al coll, amb una cadeneta de plata, durant tots els anys de la
seva vida. L’obligació de tots és anar anotant a les seves pàgines els dies o les estones
en que són veritablement feliços.
Quan un home o una dona un dia moren de vells, el que fem és agafar la seva llibreteta i
comptar totes les estones de felicitat que havia viscut, i això és el que posem a la seva
làpida, ja que a Inling, pensem que són només els moments en que un és veritablement
feliç, els que han de comptar com dies de vida, els altres són una mica com instants
perduts. És per això que has vist aquestes dates que t’han semblat terriblement petites.
Perquè potser encara no hem après prou bé que cal aprofitar cada moment, de cada dia,
i mirar de ser feliços”.
I dit això es va aixecar i va deixar en Chen-Wang tot sol, rumiant sobre aquelles sàvies
paraules i sobre què hauria apuntat a la seva llibreta.
Esperem que aquest conte us hagi agradat. Com està de plena d’instants feliços la vostra
vida? Penseu-hi, aquests són uns bons dies per començar la vostra llibreta. Nosaltres ja
tenim la nostra
Llegit per Carme Aymerich
Gallifa, Nadal del 2006
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NIT DE NADAL
La Justita no troba la bossa. Regira els armaris de dalt a baix. No sap on va guardar les
figures del pessebre, els llaços i les garlandes. Ho va ficar dins una bossa de plàstic, però
aquesta no surt per enlloc. Els nens estan impacients. –Mare has mirat a les mansardes ? I a
l’habitació de mals endreços?
En Joaquim arriba amb la molsa. L’Anna ruixa els vidres sobre uns motlles, amb un
esprai, i queden gravades, com si fossin de neu, campanes, estrelles, espelmes i paraules de
Bon Nadal.
L’àvia cus el pollastre farcit de prunes i pinyons.
La més petita, la Immaculada plora. En Josep corre a posar-li el xumet.
Truquen a la porta, És l’escombriaire que desitja bones festes. La veu de la mare se sent
des de l’altra banda del passadís: “Anna vine que et donaré la propina...”
Sona el telèfon: -Mare el teu fill i jo ens acabem de barallar. Aquesta vegada és de debò.
Només vindré jo el dia de Nadal, ell no vol venir. Que se’n vagi a fer punyetes.
-Neeena!...
-Mare les boles?!
-Un moment que estic al telèfon!
-La Imma s’ha cagat, -crida una veu-.
Truquen a la porta. És el carter que desitja bones festes.
-Mare la propina.
-Ai, ai... això no m’havia passat mai, m’he punxat el dit. Nens porteu-me una tirita de
seguida...
-Àvia vull unes quantes oueres buides.
-Què dius? Porta’m una tirita que m’he punxat el dit.
-Aquest any faré la cova amb unes quantes oueres.
-I farem el riu glaçat?
-Jo vull farina per nevar el pessebre...
-Calla Quim que hem comprat la neu artificial. –diu l’Anna al punt d’entrar a la cuina per
socórrer el dit de l’àvia.
Truquen altra vegada. Qui pot anar a obrir?
L’avet és tan gran que el rebedor queda ple fins el sostre de branques recargolades.
L’home que el porta pregunta on el volen posar. Tots diuen alhora: “A fora, a la terrassa”.
És l’únic lloc on el poden ficar sense que toqui el sostre. L’home se’n torna a la furgoneta
a cercar el sac de terra i el test. Més tard el planta i se’n va. Ningú pensa amb la propina. Tots es
queden parats davant l’arbre.
-Quina passada! Hem de posar llums! L’ha comprat el pare? Quin arbre més gran!
Podem fer el pessebre a sota.
-No, no, que aquí fa massa fred, au entreu que podem agafar un refredat... –diu l’àvia-.
El telèfon! –Sí tieta Montserrat, sí, ja li diré a la mare que et truqui, ara està canviant la
Imma.
-Calla potser la mare va guardar les figures del pessebre a l’armari de la galeria.
En Josep comença a treure tovalloles, draps de cuina, llençols...
-Noi que fas? Desa això ara mateix!
-Anna ajuda’m sinó la mare em renyarà.
-Hem perdut les figures del pessebre...
-Això rai! A baix a la fira se’n poden comprar...
-Mare dóna’m diners.
Ring! El telèfon. És la tieta Montserrat.
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Ring! La porta. És la gran, la Sara.
-No vull saber res més del vostre germà... Hola mare!
-Hola nena! Un moment tieta acaba d’arribar la Sara, potser ella recordarà on vaig
guardar les coses de Nadal, sí tieta molt bé, molt bé, els torrons i les neules, ho portaràs tu...
-La Imma plora.
-La Sara l’agafa.
La Justita es distreu completament del que està passant, i no se’n sap avenir de no fer
memòria del lloc on va desar la bossa amb totes les garlandes i figures del pessebre. De cop i
volta sent una immensa tristesa. Tal vegada se està fent gran, perd facultats? Aleshores
incorpora la nena damunt la seva espatlla perquè faci el rotet.
-Mira, el teu fill i jo hem acabat. Estic desfeta...
-Sou un foc d’encenalls...
La Sara comença a plorar.
-Calleu! Que no sentim la pel.li!!!
.-Què li passa a la Sara?
-Res, iaia, res.
-Tu, no mengis galetes, ara, que aviat soparem.
-Au, espavileu, traieu tot això de la taula, que la pararem...
Unes hores més tard, la quietud i el silenci habita per tots els racons del pis. Tots
dormen. La cova feta amb les oueres i l’esplanada de molsa completament deserta roman a dins
d’escalfapanxes. Els vidres entelats de neu artificial. El pollastre i el brou preparats dins la
nevera. La mare els ha promés que trobarà la bossa aquella nit, però, finalment, quan la mainada
calla, ella es queda també profundament adormida.
Quan gira la clau del pany, la dona es desperta. És negre nit. Es calça les sabatilles i
surt al encontre del seu marit. L’home l’abraça. I ella es lamenta tristament:
-Xavier, demà és Nadal, el temps se m’ha tirat a sobre. Els nens han fet el pessebre i no
tenim les figures. No les trobo per enlloc...
L’home treu forces del seu cansament i li diu que no s’amoïni, que ell les trobarà.
Com si tingués un pressentiment se’n va de dret a la terrassa. –Oh! Quin arbre més gran
–exclama-. A l’altra costat hi ha un petit tendal amb quatre eines, una escala i una cadira
esbotzada i en un racó veu una bossa empolsegada. La dona salta d’alegria. Com no se li havia
ocorregut abans? Ho treuen tot ràpidament. El Naixement, els pastors, els reis, el caganer, els
àngels... La dona emocionada comença a col·locar les figures sobre la molsa, mentrestant
l’home agafa l’escala per guarnir l’arbre.
En Xavier té un munt de boles per penjar a les branques, cintes vermelles, llumenetes
de colors i una fantàstica estrella daurada.
Comença per baix i a mesura que toca les branques, abillant-les, sent una veu interior
que li diu:
-Vés amb compte, no em facis mal...
-Que dius? –respon tot estranyat i meditatiu.
-Aquesta part de baix són les branques dels sentits.
-Cal tenir imaginació, Xavier.
-Sí?... Doncs, m’afiguro que són dues ales...
Llavors les col·loca delicadament en formes arrodonides i ovalades,
que semblen talment que l’aire les faci papallonejar.
Quan acaba, pren l’escala. La Justita treu el cap per la finestra.
-Com va Xavier?
-Vaig pujant, i tu?
Encara no estic del tot.
L’home no toca de peus a terra, s’enfila al primer graó. Una branca que sobresurt li
frega el cap i li fa:
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Jo sóc la raó...
En Xavier es queda parat. Tanmateix respon:
És tan complicat això de considerar les coses, perquè les coses són com són.
Si ho reconeixes –diu la veu-, és que raones. Au, no t’aturis.
Llavors penja a l’arbre els llums fosforescents i unes quantes boles més.
Al punt de posar el peu a l’altre graó li diuen:
-Aquesta alçaria és l’intel·lectual, la facultat de pensar.
-Oh Senyor! Aquí sí que m’hi perdo. Penso tantes coses, que me’n
vaig per les branques...
-Doncs enganxar-me’n tantes com pensaments...
L’home ho fa. Boles I llaços vermells.
Una estona més tard la Justita surt a la terrassa. –Quina meravella! –exclama-. No havia
vist mai una nit tan estelada! No caiguis Xavier, t’aguanto l’escala.
En Xavier puja un graó més amunt i, a l’acte prega:
-Senyor, ajuda’ns a entendre alguna cosa.
La Justita li allarga les garlandes.
Poc després només falta penjar l’estrella al cim de l’avet.
Ella l’agafa amb les mans i comenta:
-Gairebé no cal... si les tenim totes al natural.
Ell s’ajup per prendre l’estrella daurada i en aquell moment les dotze van tocant. Bon
Nadal, es diuen mútuament.
El telèfon! És la Sara. Ha fet les paus amb el fill gran.
En Joaquim es lleva, l’ha despertat el telèfon. Vol veure el pessebre. Retoca algunes
figures de lloc. Els tres reis no tan lluny...
La Immaculada plora. Uf! Aquesta nena té febre...En Xavier cerca el termòmetre. La
Justita un antitèrmic.
Se’n van a l’hospital.
La sala d’espera d’urgències es quasi plena. El sofriment, l’angoixa que hi ha sembla
que amari l’ambient a través de les cares angunioses, ploroses, preocupades... El silenci és total.
Les mirades es concentren en l’única porta d’entrada i sortida. Cada cop que apareix una bata
blanca no se sent ni respirar.
De tant en tant hi ha mans que treuen mocadors, mans que graten els rellotges, mans
que s’eixuguen els ulls, mans que no saben que fer...
Els criden. La Justita i en Xavier segueixen el metge fins el despatxet. Allí els diuen què
té la nena. Una pneumònia. Cal que es quedi ingressada per tal de fer-li més proves.
No reaccionen, no volen marxar. Es queden afligits al passadís. Quan es decideixen un
jove els barra el pas aferrant-se a ells i plorant desconsoladament. Els diu que la seva mamà
acaba de morir, acaba de morir.
Ells no tenen paraules a la boca, no saben que dir-li. L’abracen tendrament
Mentre tornen cap a casa es diuen coses com aquestes:
Senyor, Senyor, per què t’amagues més enllà dels estels? Què podem fer per no deixar
mai d’estimar-nos? Es aquest el teu missatge de Nadal? Com acceptar amb amor tantes
contrarietats? Si us plau Senyor, la nena!...

Montserat Sauret

Presentació del llibre de l’Amàlia:
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El fill de l’explorador
És un orgull per a mi presentar a la meva germana . Amb ella vaig viure de molt a prop la
seva experiència i puc afirmar que ha sigut una persona amb una valentia de ferro. Tenir
un fill sense parella als anys 70 i vivint en un poble tant petit com el nostre, no és fàcil ,
encara que a ella mai li ha importat “el que dirà la gent”.
L’Amàlia tenia clar que volia aquest fill i el tindria malgrat els esforços, sabia que hauria
de resoldre problemes i superar obstacles. Va ser una persona atrevida i capaç de
defensar els seus drets.
A mi , personalment em va corprendre la seva fortalesa, jo no hauria estat capaç. Vaig
ajudar-la en tot el que va estar al meu abast, però en el fons no vaig pressentir el seu
patiment silenciós. Ella tenia tanta feina a viure i tirar endavant al seu fill, que no es
planyia del que li estava passant. El sofriment queda palès en alguns fragments de la
novel.la, com el capítol de “la gallina cega”, on la solitud i la incomprensió de la gent la
deixen de banda . Es barreja la ficció amb realitat i a vegades no se sap que és una cosa
i que és l’altra.
L’Amàlia, al escriure aquest llibre, ha expressat els seus sentiments a flor de pell, perquè
molts moments van ser colpidors, però els superava amb optimisme.
El capítol del part és esfereïdor, posa els pels de punta, veure com eren tractades les
mares solteres. Mentre llegia el llibre era com si de cop m’hagués traslladat al segle XIX ,
i pensar que només fa 30 anys!!!!!.
El llenguatge és amè, amb descripcions acurades i detalls rics, propis d’una bona
capacitat d’observació de l’entorn i una vivència interna que es manifesta en les
paraules i expressions que només s’utilitzen en els pobles i no les podem deixar en
l’oblit.

Hi ha trossos de la novel.la que reflexa una tendresa exquisida, quan parla del seu fill, els
raonaments que es fa ella mateixa, on hi aboca els sentiments maternals d’una mare que
protegeix i defensa al fill donant-li seguretat per enfrontar-se al món que es trobarà,
perquè les circumstàncies no són les que accepta la societat.
Com a mestra amb llarga experiència, he experimentat que parlar, escoltar i sobretot
estimar als fills dedicant-los-hi atenció, és el millor que podem fe perquè tinguin un
bon creixement personal i siguin feliços.

Carme Bosch
Gallifa 17de desembre de 2006
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Notícies de punta fina.........
1. En Joanet Artigas ha tingut un petit accident i s’ha trencat la tíbia i el peroné
quan va intentar moure aquelles gerres del seu camí que va a la Fundació;
relliscà i anà a raure a baix l’aparcament de l’Església. La gerra va arribar en un
segon moment i li va caure sobre la cama amb els resultats ja expressats El
dugueren a Terrassa, i en Joan Carles el va operar i ara es troba al Racó,
esperant la recuperació. D’això se’n diu entrar en el nou any amb mal peu. Li
desitgem la prompta i millor recuperació
2. Però a la vida no tot es dolent. Sobreabunda el bé a al mal. I per això la vida
creix i dura. La Família Galceran finalment ha estrenat casa nova. La renovació
ha fet el miracle. Aquella casa recordava una mica el laberint de la Vall d’ Hebron.
Ara sembla que s’hagi eixamplat per tot arreu, amb obertures sense porta, que fa
possible passar d’una part a l’altra sense cap obstacle, com si et trobessis a casa
còmodament. Hem d’ esperar que hi visquin molts anys i ens facin companyia de
la bona.
3. El grup nou dels “Sense Papers” Ha estat un cas com un cabàs! Ningú. Ni els
mateixos creadors de la iniciativa: Naxu Canamasas, Macda Turó i en Francesc
Baranguer, es pensaven tenir l’èxit que han obtingut. Parlaren quatre o cinc que
farien una excursió a Sant Sebastià de Montmajor, i que ho diguessis a través de
“ràdio macuto” (de viva veu ).I a l’hora de la veritat, foren 70 persones. Més de
mig poble. Feren un segon intent: anar a l’ermita de Sant Sadurní. I el resultat fou
semblant. Estan molt animats i cofois. Volem creure que l’èxit dels “sense papers”
és el resultat d’haver estat un trio que no tenia història partidista i que no pretenia
instrumentalitzar ningú. Cosa que en aquest poble, a vegades, és difícil. Animem
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als organitzadors que persisteixin en aquesta iniciativa. Una flor no fa estiu, però
moltes flors aquí i allà sí que anuncien que està arribant una nova primavera.
4. Vivim temps nous perquè la gent no accepta viure submís a forces estranyes
que impedeixen el normal desenvolupament de la personalitat. Ja fa molts anys
que un jove catòlic estava escandalitzat que en temps de la dictadura espanyola,
a la presó sols hi hagués una dotzena de joves perquè havien fet objecció de
consciència al Poder militar perquè no estaven disposats a matar a ningú. I no hi
hagués cap cristià que té per norma les orientacions de l’Evangeli. I aquest jove ,
Pepe Beunza, als 17 anys va decidir plantar cara als militars presentant una
Objecció de Consciència a no voler agafar cap arma .Ens ho explicà a una colla
d’amics reunits amb en Lanza del Vasto, successor de Gandhi en el camí de la
no-violència. I molts joves el seguiren a la seva manera. Un d’aquests fou, en
aquell temps, en Josep Ixart, actual marit de l’Assumpta Verdaguer, que per
comptes de fer papers com en Pepe Beunza, va decidir fugir a l’estranger, a
França. Al cap d’un temps va tornar a entrar i feu vida normal, tot i que constava
en els arxius de la policia la seva fuga. Però ja ningú se’n recordava i va poder fer
la viu-viu normalment. Però aquest delicte (que en si era una bona obra!) tenia
una durada d’uns 30 any. Una vegada transcorreguts, en quedava lliure.
Fou en aquest temps d’interinat que es conegueren en Josep Isart i l’ Assumpta
Verdaguer. No podia fer papers perquè la policia sabria que havia tornat.
Mentrestant, els que estàvem a favor de l’objecció de Consciència, férem una
manifestació a Roma amb joves de totes les nacions d’Europa, que acabà el seu
recorregut a la plaça del Vaticà, des d’on la policia suïssa ens va fer fora. Molta
raó tenia Pep Beunza que el món del Vaticà estava a la lluna en relació a aquesta
lluita per no agafar les armes. Finalment foren tants els joves que no volgueren
anar a la mili, que el govern es va veure incapaç d’imposar-ho, i ho canvià per fer
un “servei social”, que tampoc va funcionar. Al Santuari acolliren una vintena de
joves que, si volien, feien aquest serveis).
Finalment a Can Ferrer, davant de la piscina, en Josep Ixart i l’Assumpta
celebraren el seu casament civil, on hi intervingueren els seus fills tocant el violi,
acompanyat per un nombrós grup de gent amiga que els feren costat en la Festa.
5.

El Sopar de la Tercera Joventut va resultar quasi rodó. Les taules plenes de
gom a gom. Una plataforma on s’hi amuntegaven paquets embolicats que
recordaven “aquelles galetes Solsona embolicades tan bones“ de la nostra
infància. Una mena d’harmònium preparat per acompanyar els cants i una xirinola
que gairebé no entenies el que et deia el del costat. Tres membres de
l’Ajuntament (en Josep Muntal i la seva dona Montse, l’Anna Canamasas i en
Martí Esteve) feien de servidors de tothom quan faltava alguna cosa.
El menjar fou de primera qualitat. Una menja d’artesania. Provenia del càtering de
la casa Lairisa, i ho servien també a taula el matrimoni Lairisa, tant en Joan com
la Loli. Una sopa de peix amb una gamba i amb trossos de pernil cuit (ningú sap
com), tendre i ben presentat en petites tires.
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Vingué després el repartiment de regals ben embolicats, que feien molta il·lusió. I
com a final de festa es cantaren unes quantes nadales. Aquí hi hagué un petit
incident. La dona del Dr. Pinós, Maria Àngels, que és filla de Girona i és molt
catalanista ... es va sentir molt ferida amb un altre grup que també li feren costat,
perquè el Sr. que duia la batuta i la música i els papers de lletra de les cançons de
Nadal ens barrejava les nostres cançons de Nadal amb unes altres de
castellanes. Semblava – no crec que ho fos- militant del nou Partit dels
Ciutadans, que tenen com a primer principi l’aiguabarreig de les dues llengües,
que són com l’oli i el vinagre, que no es poden barrejar. Als que eren catalans de
sempre i alguns nouvinguts ja assimilats optaren, junt amb la dona del Dr. Pinós,
no cantar cap cançó castellana. El Mossèn també els seguí. Ja se suposa que
l’intent del que duia la batuta i les partitures de les cançons era un home que el
que feia era intentar fer content a tothom, però a Gallifa i a molts altres pobles no
pot ser aquesta fórmula. Justament no pot ser perquè érem majoria absoluta. És
que, després de 25 anys de post-franquisme amb una llengua pròpia de
Catalunya, que és la catalana, voler-nos imposar cantar castellà en una festa tan
nostra, semblava que se’ns tractava com una “Reserva Índia” americana. Un prec
per l’any que ve: que el senyor de l’Harmònium sàpiga que a Gallifa sempre
cantem les nadales en català. Sols cal veure a dalt el pic de la muntanya una
bandera Catalana de tres metres d’alçada, que oneja per sobre de tota la vall,
perquè se n’assabentin tots els visitants del terreny que trepitgen.
6.

El diumenge dia 18 de desembre celebràvem la presentació del llibre de
l’Amàlia que ha publicat l’editorial Llibres de l’Índex (que ara ja no estan
prohibits, que abans, sempre estaven en perill de fer-los desaparèixer). El títol és
“EL FILL DE L’EXPLORADOR”. Tenint en compte que la presentació es feu
l’endemà del sopar del les persones de la tercera edat i que tothom marxa cap a
casa seva a Barcelona, semblava que potser no hi hauria gaire gent. Però no fou
així. El llibre tingué un fort reclam i la sala de l’Ajuntament s’omplí de nou. Va
resultar que en aquell matí del diumenge cap dels representants podia estar
present a la sala, i deixaren la seva representació a Mn. Dalmau, que d’aquesta
manera es va convertir en el representant del món religiós i del poder polític de
l’ajuntament. Per uns moments va semblar que ens trobàvem en plena Edat
Mitjana. El Mossèn donà doncs el tret d’ entrada a les intervencions explicant que
el llibre és el més escrit de l’Amàlia. Potser perquè hi ha una bona càrrega de
biografia personal pel fet de ser mare soltera. Però sobretot perquè és un llibre
d’història personal novel-lada, que vol dir que hi ha moltes coses inventades però
molt verossímils que quadren bé dins el conjunt i finalment... que acaba bé. i això
sempre és un descans quan llegeixes un llibre. Després parlà la seva germana
Carme Bosch, a continuació l’Amàlia, que aclarí algunes coses que ja llegireu més
endavant, i unes paraules de l’editor, molt satisfet del llibre, que s’ha de presentar
a Barcelona, al Palau de Mar, al Departament de Benestar i Família, on es pensa
que serà un filó per interessar el llibre. La més cordial enhorabona a l’aparició del
nou llibre de l’ Amàlia Datzira.

7.

La mort d’en Joan Tuñí Pacó. Era una persona molt senzilla i pintoresca. El
recordo fa anys, que es passejava per Gallifa acompanyat d’una cabra. Potser a
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Gallifa la primera llet que vam beure els seus habitants era de cabre, molt més
forta que la de vaca. A Sant Llorenç, quan jo era petit, l’única llet que es bevia era
de cabra. Era una manera de netejar els camps, fer pasturar les cabres pels
sembrats i terres perdudes. Un dia, quan ja era Rector de Gallifa em va venir a
veure l’amic Josep Rosell de ca la Noia, i em visitava perquè em devia – deia ellno sé si 20 ptes, perquè era el tracte que havien fet amb Mn. Ramon pel dret
d’anar a passejar les ovelles i les cabres dalt als camps perduts del Castell. En
Joan Tuñí potser ho sabia això, i volent-se sentir arrelat a aquestes terres,
passejava una cabra. Quan em venia a saludar a la Rectoria a vegades vaig
pensar preguntar-li, però mai va venir el moment oportú.
Em va saber greu no haver-me assabentat de la seva mort. Jo li devia un gran
favor: Quan el Felipe González, poc temps després d’ésser nomenat President de
Les Espanyes – que en deia Mossèn Cardó- va decretar amb nocturnitat i
traïdoria la LOAPA que convertia de nou Catalunya, Euskadi i Galícia de
nacionalitat en regió espanyola. A uns quants que estàvem “sense papers”, un
grup anomenat Taula, decidírem fer alguna cosa pel nostre compte per tornar a
començar la reivindicació de la nostra identitat catalana. I vam decidir fer el Carnet
de Nacionalitat Catalana amb un decàleg orientador, i com que hi havia el perill
que el govern de Madrid ens els prohibís (perquè la nostra democràcia encara viu
amb asma i ens recorda molt la mentalitat estreta i curta com la cua d’un conill del
Règim anterior), vaig parlar amb en Joan Tuñí d’ aquest assumpte, i ens va oferir
al grup: primer, un sobreàtic al mig del Passeig de Gràcia i, finalment, una punxa
de la casa de les punxes de la Diagonal per amagar-hi els papers, els carnets i les
màquines de plastificar-los. Una altra característica pintoresca d’en Joan Tuñí:
tenir llogades sols punxes o sobreàtics a Barcelona. A dalt i a dins d’una de les
punxes, semblava que vivíem un conte de fades en la nostra activitat clandestina.
Quan encara estàvem lluny del crit dels joves del 68 a França: “Prohibit prohibir” o
“La imaginació al Poder”.
M’ hauria agradat presidir el seu acomiadament cap a la Nova Dimensió del viure.
Com la papallona estrena un nou món on pot volar, des de dins del cuc que
s’arrossega per terra, i “on ens esperen novetats que són Meravelles”, que diu
Pau de Tars. Malgrat tot, el meu record li fa companyia.
8.

La Família Granell estan d’enhorabona. En el Sopar de la Tercera Joventut van
rebre una planta frondosa i vermella que els recordava els seus 5O anys de
casats. Un vida molt ben aprofitada. És com si haguessin fet un viatge per tot el
món on, si tens esperit d’aventura, te’n passen de tots colors i totes les coses
deixen un missatge que ens madura . I com a complement d’aquesta efemèride,
la seva filla i marit han estrenat ja el pis nou que han construït com una parella
d’orenetes, al damunt de la sota-teulada, per fer-se companyia i conviure junts i
separats alhora. Que sigueu ben feliços!

9.

El Pessebre d’en Jordi Cervera, que ha batejat enguany com “Pessebre
Amazònic” per l’espès i alt brancatge dels arbres que cobreixen els turons, els
pagesos, els pastors l’anunciació i el Racó on Maria feu néixer al nen Jesús i
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Josep mirava d’escalfar-lo encenent el foc, junt amb el baf dels animals que els
envoltaven. En Jordi té molta imaginació i no es deixa vèncer per la rutina. Per
això cada any el seu pessebre ens sorprèn a tots.
10.

Aquest any la Missa del gall ha estat, com sempre, ben emotiva. Hi ha uns
elements que la fan especialment atraient. El mossèn, a més d’un refredat de
nassos (mai tan ben dit), se li començaven a notar els 80 anys celebrats l’octubre
passat (ho diem per la direcció dels cants!!!). Això passa sempre quan celebres
anys; primer fa molta il·lusió, però desprès t’adones que ets una mica més.... bé,
tots ho sabem. En la primera part ens va faltar la presència i sobretot la veu del
nostre rapsode de cada any, el Toni Navarro, per recitar el Poema de Nadal d’en
Josep M de Sagarra. Però va ser molt ben substituït per la Teresa Sagalés,
Àngels Gelabert, Xit Ramentol i Miquel Rosell, que es van repartir el poema.
Encara que, dit sense cap mal intenció, si el matrimoni Ribalta de Sabadell
haguessin arribat una mica més aviat, segur que els hauríem demanat que ho
fessin ells “per allò de la pràctica”. Precisament parlant de pràctica ens varen
convidar a veure la nova obra que fan al Teatre del Sol de Sabadell : Josep i
l’increïble abric Technicolor. Ens van assegurar que seria una festa increïble i,
evidentment en Technicolor!
Els que varen venir preparats com sempre foren la família Aymeric. La Carme va
llegir el seu conte de Nadal, que ens deixà a tots embadalits, i l’Enric també feu la
seva lectura amb una veu forta i melodiosa. Això si, s’havien deixat, per segon
any consecutiu, els torrons que ens havíem de menjar en acabar la missa
(obsequi d’ells). Sort que la gent de la Rectoria, previsora, havia portat un petit
ressopó que va servir per fer la tertúlia mentre celebràvem d’una altra manera el
Nadal.
El qui va arribar també una mica tard a la cerimònia fou el Nen Jesús. El mossèn
se l’havia deixat a la sagristia i sort que tenim un sagristà de primera, en Jordi
Cervera, que de seguida el va anar a cercar i el va posar al lloc d’honor, que és el
que li corresponia en aquest dia. I després de la missa tots vam poder anar a
adorar-lo i, si volíem, també podíem posar algun euro a la safata que hi havia al
costat.
Bé, no és que passem llista però ens va agradar veure de nou en Joan Carles
amb aquell barret de pell que sols li veiem el 25 de desembre, els del Bar de Can
Talet de Sant Feliu de Codines, la Josefina Valls de Sant Llorenç Savall i a la
família Galceran de Gallifa, que per celebrar que ja tenen enllestida la nova casa,
van aprofitar per venir a la missa del gall i mostrar-nos els seus nens plàcidament
adormits. També a..., bé, a tots els que van venir i van compartir aquell
recordatori del naixement de Jesús, de qui tantes coses hem d’aprendre si volem
ser cada dia una mica més germans de tothom. I com a última anècdota de la
missa del gall, cal remarcar l’error de l’ordinador (sempre és millor carregar les
culpes a una màquina) que va posar en el llibret de Nadales un esborrany
malgirbat del sermó en comptes del de debò. Cosa que es va adonar el mossèn a
l’hora d’iniciar l’homilia. L’ordinador es disculpa !!.
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11.

El Mossèn ha estat objecte d’una significativa distinció de la revista cristiana EL
PREGO, situant-lo , no en el Quarto Fosc , sinó en el Quadre d’Honor amb
motiu dels seus 50 anys d’estada a l’ exili de Gallifa, carregada de tota mena
d’iniciatives que han omplerts els seus dies, les seves setmanes i els seus mesos
i els seus 50 anys. Fer anys no té cap mèrit; no morint està aconseguit. Els mèrits
són les feines ben fetes, que han anat omplint el gos sac dels 50 anys.
Al mateix temps aprofitem l’ ocasió per dir-vos als que no la coneixeu, que el
PREGO és una revista oberta i avançada en la nostra societat que us pot ajudar
a obrir horitzons i a omplir la vostra vida interior i fer que el vostre sac no quedi
mig buit , sinó que sigueu actius per empenya la construcció d’una nova societat,
on totes les tares de guerres, de morts, de gana, del medi ambient fet malbé.
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EXCURSIÒ A L´ERMITA DE SANT SADURNI
El dia 4 de Novembre en la celebració de Tot Sants , a ‘ l’Ajuntament de Gallifa, Xema i
Margarida de cal Tio, molt entusiasmats, em van dir si volia anar a Sant Sadurní el dia 12.
Pots anar-hi en cotxe fins a Sobregrau i després caminar aproximadament 1hora i mitja.
Vaig contestar que ho pensaria. Recordava que 20 anys enrere hi havia anat amb el grup
de la Rectoria, i guardava un bon record, vaig decidir anar-hi.
A dos quarts de 10 ens vàrem trobar a la plaça de l’Ajuntament, i com que tothom volia
anar a peu, la Núria Roca va anar a buscar el seu cotxe, i així la Carme Cervera i jo
vàrem poder anar amb el seu cotxe fins a la masia de Sobregrau. Després vàrem seguir
el camí ample, més llarg però més segur, i al cap de 1 hora i 35minuts vàrem arribar a l ‘
ermita.
Allà ens vàrem assabentar que el grup que havia decidit agafar el camí del canal del Pla
de les Cassoletes, ho va passar molt malament, ja que havien expurgat els arbres i les
branques caigudes cobrien el camí de manera que havien de sortejant-lo o caminant per
sobre les branques.
Un altre grup va voler pujar per una drecera que estava tapada amb troncs grossos que
semblaven indicar que no era un camí transitable, però els més atrevits s’hi van llançar i
hagueren d’obrir-se pas amb les mans per poder passar.
Malgrat la satisfacció d’haver arribat sans i estalvis a l’ermita , es sentia dir:” Per aquest
camí mai més!”
Els organitzadors que es volen anomenar ”Sense papers” perquè convocant a la gent
sense anunciar-se en lloc només per radio macuto, van començar a muntar taules i
preparar safates de pa amb tomàquet, mentre en Xema , la Marga i l’Agustí feien foc per
rostir botifarres i cansalada .La gent estava molt animada, i crec que tothom si sentia be i
trobaven tot molt bo. Cal afegir que el temps hi acompanyava.
Aquesta trobada va coincidir amb l’aniversari de Vicens Màlaga i de la Margarida. La
Montserrat de can Canamasas va fer un pastís per homenatjar-los i va ser tant bo que
tothom li demanava la recepta.
En Xema que es un manetes, va incrustar el seu nom en un bastó i el va rifar com a
record de la diada .Aquesta rifa va ser molt peculiar ja que es fundava en la confiança de
tots i de cada un dels assistents. Es una altra fórmula dels “sense papers”
La tornada va ser lliure. Uns baixaren en cotxe, altres en moto i altres a peu per diferent
trencalls. A l’arribar a la masia de Sobregrau ens va sorprendre un tractor que tenia la
roda ben baixa, tenint en compte que al matí al pujar ja havíem vist que la roda punxada
perdia aigua, i ara al baixar quedarem molt sorpresos perquè hi vàrem descobrir que hi
havia escrita una paraulota ofensiva.
./..
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Aquest incident va ésser l’única cosa que va deslluir una mica la jornada.
Aquest grup “Sense papers” va reforçant el seu prestigi d’organitzadors i de mobilitzar la
gent del poble sense interferir altres actes organitzats per entitats ja reconegudes com
per exemple: L’Ajuntament, Parròquia, Associació de Veïns, Santuari, etc.
El grup “Sense Papers” ja té en cartera alguns altres projectes.
Montse Estil-les

Grup d’excursionistes davant de l’ajuntament abans de sortir cap l’ermita de Sant Sadurní
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INTRODUCCIÓ A LA TROBADA DELS ANTICS
COMPANYS DE LLUITA (FELIPE-FOC)
El dia 17 de desembre s’organitzà una sopar homenatge al Molt honorable Pasqual Maragall
per part dels que en els anys 60 ens movíem al voltant de grup polític anomenat FOC. Jo
havia tractat molt a Julio Cerón, diplomàtic de Franco i que fou el fundador del Fe Li Pe (
Front d’ Alliberament Popular) que després a Catalunya es va dir FOC ( Front Obrer de
Catalunya).
Coneixia a molts dels que eren membres d’aquesta organització perquè essent professor de
l’ Escola d’ Aprenents de la MTM , i organitzant un cine fòrum pels alumnes i també els
obrers que volien assistir-hi, hi havia molts estudiant de la Universitat que tenien ganes de
tenir contacte amb el món obrer i es barallaven perquè els escollís per venir a la l’ Empresa
MTM a dirigir el Cine fòrum. A part d’altres que vaig conèixer a través de la revista el Ciervo
on, durant un temps hi vaig escriure cada mes.
El mateix autor d’aquestes paraules que publiquem de l’homenatge a Pasqual Maragall, José
António González Casanova i la seva promesa Rosa Virós els vaig casar en el vestíbul de
l’edifici de la Universitat de Dret de Barcelona. Fou un casament molt popular i emotiu.
Unes 300 persones ens retrobaren en el Restaurant de la Barceloneta per aquest homenatge
a Pasqual Maragall. I, a part del gust per l’ homenatge de l’ amic que havia arribat a
President de la Generalitat, fou també una satisfacció retrobar els amics que feia anys ens
havíem perdut de vista, i recordar les peripècies que havíem protagonitzat. Al final de les
paraules que avui, més avall, posem a la Llista Blava, s’organitzà una mena d’intervencions
espontànies que totes tenien com objectiu la persona de Pasqual Maragall, o com en Narcís
Serra que ens exhortà a buscar nous camins que vinguessin a completar el full de ruta que
seguirem aquells temps ja passats.

Un grup dels que assistiren a l’homenatge
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Paraules del profesor J.A. Gonzalez Casanova en l’homenatge
a Pasqual Maragall dels antics militants del F.O.C.
Estimat Pasqual: Com que els més vells fundadors del “ Felipe “ català, de
l´ADPC i del FOC, ja no hi són físicament entre nosaltres (Gomis, Comín,
Urenda), els amics presents m’han concedit el privilegi de dedicar-te uns
breus mots d’homenatge en nom de la primera promoció d’aquell front de
joves revolucionaris dels darrers anys cinquanta , mig segle després
d’aquella original aventura política clandestina.
Des del moment en que vas col·laborar a fundar Convergència Socialista i el
Partit dels Socialistes de Catalunya fins al dia d’avui, en que has deixat de
ser el primer President socialista de la Generalitat de Catalunya, t’hem vist
sempre fidel al teu tarannà d’etern revolucionari possibilista, igual que el
nostre Front quan , per realisme entusiasta, pretenia l´impossible d’una
revolució socialista en l’Espanya atemorida i resignada del pitjor franquisme.
Has mantingut sempre un esperit de front i no de partit. Has combatut les
burocràcies rígides i cegues. Has estimat la llibertat més que el poder. Has
practicat un savi eclecticisme antidogmàtic. Has lluitat per a la unitat de les
esquerres en tot moment: com a Alcalde, com a president del PSC i del
govern tripartit o com a inductor de la nova Entesa del govern Montilla. El
nostre precoç i pioner federalisme del FOC, quan les esquerres espanyoles
eren encara més centralistes, ha estat revifat per tu i has ofert des de
Catalunya el veritable i sempre amagat rostre de les Espanyes.
Al igual que el FOC respecte al FLP, has tingut una influència notable, no
sempre admesa, en el PSOE de ZP i has imposat l’autonomia federant del
PSC, recentment demostrada per José Montilla. No has estat ni
socialdemòcrata pragmàtic ni comunista dogmàtic, o, a la inversa, dogmàtic
socialdemòcrata o pragmàtic comunista, sinó sempre “post” una cosa i altra,
cercant vies noves amb un realisme utòpic, com el del FOC, en canvi continu,
en “ perpetuum móbile “ musical, amb el lema leninista de l´anàlisi concreta de
la situació concreta. Les teves constants preocupacions pels Balkans, per
Argèlia, Africa subsahariana i Amèrica en el seu conjunt, ens recorden el
també precoç i pioner interès nostre per Iugoslàvia, Argèlia i l’ ánomenat
aleshores Tercer Món. Però, sobretot, el que sempre ens ha emocionat de la
teva conducta política ha estat com has servat els trets més originals de
l’íntim tarannà ètic del FOC i, per extensió, de tot el “ Felipe”: el sentit lùdic,
que a l’aventura clandestina més perillosa li donava el nom de Festa , i
l´humanisme personalista que fa de la Política amb majúscula un servei a la
justícia i a la dignitat de les persones, en primer lloc, a les ofeses i
humiliades, a les explotades i marginades. Un personalisme també ple de
detalls humans quasi poètics , molt personals i concrets, com el que et va
inspirar, en la clausura dels Jocs Olímpics, davant de milions de televidents,
tenir un record per una persona tan desconeguda per a ells com el company
comunista del PSUC i company meu de curs universitari, Octavi Pellissa, que
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acabava de morir. Aquesta sublima “maragallada” et defineix com a persona i
com a polític humà al servei dels humans i sempre amic dels vells
companys de lluita. N´ est tan amic que fins i tot ens simbolitzes a
nosaltres, els que ara hi som amb tu i els restants ex”felipes” de tot
Espanya, ben distints cadascú , amb històries personals i opcions polítiques
potser ara diferents, però units en forma d’allò que José Ramon Recalde va
definir com a una pàtria , com a una germanor. Per tot això i molt més que
el temps concedit no em permet de dir, els vells fundadors d’aquesta
germanor d’antics joves revolucionaris, cadascú de nosaltres més o menys
insatisfets pel rumb de la Història, t´ augurem convençuts, amb l´ admiració
més justificada i l’afecte més gran, que durant molts anys encara seguiràs
portant la torxa, brillant i il·luminadora del nostre vell FOC. Perquè tu mateix
ets en persona el foc que nodreix la seva flama.
José Antonio González Casanova
alias “Montes”

Expresident de la Generalitat Pasqual Maragall escoltant les paraules d’un dels assistents a l’acte.
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EXECUCIÓ DE SADDAM HUSSEIN

Saddam Hussein ha estat executat. Què ha aportat de positiu a la humanitat aquesta
execució?? En quant a la possibilitat que aporti molt de negatiu no és gaire difícil de
comprendre...en un Iraq en plena guerra.
1- Estem d’acord en què Saddam Hussein va ser un home tirà i que va cometre
crims irreparables.
2- Nosaltres no estem d’acord amb la pena capital en cap cas, creiem que hauria de
ser abolida arreu. Per tant, tampoc hi estem en aquest cas en la persona de
Saddam i dels seus col·laboradors.
3- Lamentem la manca de sensibilitat en aquest aspecte de moltes persones. Se
sent sovint: Va fer molt mal ... Doncs ara ... En ple segle XXI, no hem après a
canviar la regla de l’ull per ull i dent per dent per la de l’amor i la compassió.
4- No volem oblidar a tots aquells que a l’Iraq o arreu del món han estat executats o
estan a l’espera del compliment de les seves sentències a mort.
5- És una bona pedagogia matar per demostrar que no s’ha de matar?
6- Tota pena de mort rebaixa el nostre nivell d’evolució, malmet la nostra dignitat i
compromet la nostra pròpia seguretat.
Tant de bo el nou any mogui les consciències d’aquells qui tenen a les seves mans fer un
món més just i solidari. I tant de bo tots aquells que invoquen Déu i també els qui no
l’invoquen, deixin de creure en la rendibilitat de la violència, de la venjança, de la tortura i
de la pena de mort.
A.C.A.T.
Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura
Montserrat Bonhora
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Un pas més per acostar-se a la Humanitat d’avui i
de sempre a l’ estil de Jesús de Natzaret
Mossèn Josep Dalmau
Joan XXIII en deia “aggiornamento”, posar-se al dia. D’acord amb la realitat natural.
1) Corrien els dies de l’ any 1956. El Dr. Francesc Vila-Abadal em telefona i em diu que el
vagi a veure perquè se li ha presentat un cas que sobretot és un compromís que
desborda les seves competències com a metge cristià. Es tracta d’un jove ja madur amb
una forta consciència cristiana que li havia confidenciat que era homosexual, i que ell no
estava vocacionat pel celibat.
2) Em trobo amb el jove i fem una llarga xerrada que m’estalvio. En resum el seu
argument es el següent: “Jo sempre he estat cristià, educat segons l’esperit de l’
Evangeli de Jesús de Natzaret, que tenia una predilecció pels pobres i pels que sofreixen
injustament. Al fer-me més gran he descobert que les meves tendències sexuals anaven
dirigides cap a altres homes: gens per les dones. La naturalesa m’ha fet així. Déu m’ha
fet així. I si Déu m’ha provocat aquesta tendència minoritària, això no vol dir que jo hagi
de mantenir-me en situació de celibat perpetuo, si la meva vocació no va dirigida a ser
capellà. Per conseqüent com que soc home religiós catòlic, hi ha d’ haver alguna fórmula
que resolgui l’ angoixa personal de persones com jo, i que Jesús de Natzaret, ple de
llàstima per situacions desacreditades públicament, m’hauria acollit. No m’ hauria llançat
la cavalleria per sobre.”
3) Li vaig comunicar que Sant Agustí va dir al Papa del seu temps, massa autoritari sobre
els patriarques de l’Orient i que més tard provocaria el Cisma que encara dura:
“Nosaltres abans de ser Petrins sou Cristians”¡ Per conseqüent sospito que seguint els
comportaments de Jesús de Natzeret és possible trobar alguna formula substitutòria més
endins o més enllà de les adherències culturals històriques que arrosseguem i que
encara ens ofeguen.
4) Mentrestant hi ha varis Estats moderns que han legalitzat la boda entre homes o entre
dones amb els mateixos drets i deures que els heterosexuals dins la corrent cada cop
més propens a recuperar la laicitat de la vida dels mortals en els temps actuals; .Que no
vol dir pas negar, per principi, la presència de Déu ni la vida transcendent. Diria que , tot
el contrari. Estem entrant en un nou paradigma més d’ acord amb la realitat .El mateix
Vaticà II de Joan XXIII parlant de la parella humana , afirma que el seu fi primordial és
estimar-se, i abandona que la finalitat directa d’ ella, sigui la procreació; ¿Apunta cap a
una nova situació..(?).que quedà truncada pel cop d’autoritat absoluta del Papa Pau VI, al
tallar dins la sala de sessions qualsevol altra discussió sobre la sexualitat?. Hi havia ja
uns grup importants de bisbes que somatitzaven al sentir parlar del tema que pretenia
anar més enllà de la” paternitat responsable” ¿Hauria tallat d’arrel les discussions sobre
la sexualitat Joan XXIII amb el seu “aggiornamento”?

25

5) A Les Espanyes s’ha aprovat també legalment l’ homosexualitat. Hi moltes parelles
homosexuals o lesbianes que s’hi ha acollit. La majoria d’ells tenen un sentiment religions
de la vida , però lluny de la Comunitat dels cristians; tenen consciència d’un Déu que és
la raó primera i ultima de la vida, però això no té, per ara, cap manifestació externa, quan
tota religió és fonamentalment una “vivència intima” que no acostuma a expressar-se de
cara ells, que han estat perseguits i bescantats durant mil·lenis. L’Església oficial hauria
d’haver proposat algun gest extern que cobris aquest abandó per comptes de deixar amb
silenci la sortida de l’ abstinència total.
6) Al mes d’ agost del 2006,una parella que feia un temps havia sortit de l’ armari, Alex
Estil-les i Xavi Palau, que es dediquen a la moda i a representar peces de vestir com les
de Custo i organitzar passarel·les de models, donaren un cop de mà a l’ alcalde de
Barcelona Sr. Clos, i aquest al saber que pretenien celebrar una boda, agraït pels
serveis, es va oferir a casar-los ell, a la sala del Consell de Cent. Mentrestant la política
del tripartit feia el seu curs amb meandres i desembocaments , i això portà a Clos a
Madrid de Ministre i a Jordi Hereu de nou alcalde de Barcelona. I aquest rep l’ herència d’
haver de casar a la parella amiga meva d’ Alex Estil-les i Xavi Lanau..
7) Aquests joves mentre munten la seva festa amb moltes peces que acompanyen la
boda, em demanen si jo com a sacerdot els puc donar una benedicció dins el conjunt
d’actes de la celebració del seu compromís d’ amor. Jo havia tingut varis contactes amb
homosexuals i debatut aquesta situació , i tenia presa ja la meva decisió sobre el tema..
M’imposaren sols una condició: que fos curt.
8) S’enviaren invitacions a tots els seus familiars, amics i a gent de la seva professió.
Unes 300 persones. La Festa tenia ja data: el 21 d’ octubre de 2006, a les 7 de la tarda.
La sala del Consell de Cent estava preparada per l’esperat esdeveniment, i la gent
s’anava col·locant segons suggeriments de l’ encarregat del protocol. A mi m’indicaren
que em posés entre les sis cadires destinades als pares i una autoritat del Marroc del
costat dret, en front de les sis cadires dels testimonis de l’ esquerra a dalt el replà , on al
mig hi havia les cadires vermelles encoixinades dels protagonistes de la cerimònia. Al
fons , al cap de la sala , presidint la concentració, una taula destinada al Sr. Alcalde Exm.
Sr. Jordi Hereu.
9) Finalment amb una musica adient, fan l’ entrada solemne la mare al costat esquerra
del seu fill Alex Estil-les. I seguidament la mare del seu fill Xavi Lanau, que ocupen el
seu lloc central.
Acaba la música, i el Sr. Alcalde Il.lm Jordi Hereu. pronuncia unes paraules de
benvinguda, declarant que aquest saló de Cent té molta història i que està al servei de
qualsevol ciutadà de Catalunya. Fa uns pocs dies la Fundació Alfons Carles Comín
donava un guardo al Pare jesuïta Díaz Alegria i Al polític Lopez-Raimundo del PSUC pels
seus serveis al país. I avui celebrem aquesta boda.
10) A continuació, amb el silenci que havien provocat les paraules del Sr. Alcalde,
l’encarregat del protocol m’indica que tinc de ser el primer en representar el meu paper.
Em poso dret, amb un micro al davant, i llegeixo solemnement el següent text :
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Mossèn Dalmau dret a la dreta de l’Alcalde llegint l’escrit de la benedicció.

Il.lm Sr. Alcalde de Barcelona Jordi Hereu
Benamats pares i familiars,
Benvolgudes companyes i companys presents a aquesta solemne boda d’en
Alex Estil.les i Xavi Lanau
Des de la teva infantesa, Alex, he seguit els teus recorreguts personals per haver
estat amic dels teus pares. I Sobretot, t’he pres el pols durant els ideals de la teva
joventut que has perseguit amb entusiasme i abnegació. Has estat sempre un
rebel; però has tingut una bona relació personal amb tota la família, de pares i
germans que t’han respectat i ajudat en les teves iniciatives.
Des d’aquesta perspectiva em permeto suggerir-vos als dos Alex i Xavi, dos
punts de reflexió abans de donar-vos la meva benedicció de sacerdot cristià,
compromès com vosaltres, en totes les causes que semblen perdudes a favor dels
homes i dones d’aquest país, com hauria fet Jesús de Natzaret.
1) Cal tenir sempre present que “l’ Amor és Lliure o no n’hi ha.” Ningú ens
pot obligar a estimar a un altre per força. Si la llibertat és necessària per triar a
algú amb qui conviure, encara que de moment estigui el camí ple d’obstacles de
tota mena, com heu hagut de fer els dos, fa ja 17 anys, ... també la llibertat ha de
continuar essent la que vertebri el vostre amor si el voleu mantenir, fer-lo créixer
i madurar. L’acte de casar-se és sols l’ inici d’una gran aventura personal i intima
de conviure dins el clima sublim de l’ amor, la única vivència que ens fa
plenament feliços. Amor i Llibertat són les dues cares d’una mateixa moneda.
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Dit poèticament amb paraules de Khalil Gibran.” Mengeu del mateix pa, però no
de la mateixa llesca; beveu del mateix vi però no del mateix vas” .
2) “L’Amor no posseeix ni pot ser posseït”, perquè a l’amor li basta l’amor.
Sant Pau ho diu telegràficament. “L’amor no calcula; simplement es dona” I per
això no convé que es confongui estimar amb conviure apilotats. Deixeu que hi
hagi espais en la vostra unió; i deixeu que els vents del cel dansin entre vosaltres.
Romangueu junts però no massa junts. Que la confiança sigui plena i mútua.
Estimar vol dir ajudar que l’ altre faci també el seu propi camí per mantenir els
seus carismes, la seva tendresa i la seva seducció. Busqueu moments per viure
sols, perquè després la trobada és més esperada i més intensa. Tal com les cordes
del llaüt estan soles, encara que vibrin amb la mateixa música.

Us beneeixo, doncs, perquè la vostra convivència perduri , creixi i maduri.
En nom del Pare, del Fill de l’ Esperit Sant. Que així sigui.
Mn. Josep Dalmau
Barcelona, 21 d’octubre de 2006
12) A continuació vaig a saludar als protagonistes donant-los-hi la mà i desitjant-los –hi
una bona i feliç convivència. I tot seguit vaig saludar també allargant-li la mà al Il.lm Sr.
Alcalde Jordi Hereu, qui em feu un curt comentari aprovatori per haver citat a Khalil
Gibran a qui coneixia bé.
Hi havia un silenci intens com si fóssim en un temple.
13) Tot seguit un tenor interpretà un parell de cançons i fou molt aplaudit. Després el meu
company veí del Marroc llegí en francès una poesia. I tot seguit una noia vestida de blanc
com de primera Comunió Cayetana Guillen Cuervo recità una altra poesia llegida. I per
acabar les curtes intervencions un jove tocà una peça amb el violoncel .
14) I comença la cerimònia pròpiament dita del matrimoni civil. Una curta exhortació del
Sr. Alcalde sobre el viure amb parella, i tot seguit el ritual llegit oficialment, citant el dia
que s’aprovà el casament de gais i lesbianes en el parlament de Madrid i les preguntes
de rigor d’aquests casos. Signaren el document i finalitzat l’ acte oficial ,els
protagonistes es feren una forta abraçada , i tota la gent, posant-se dreta, aplaudí
llargament, i es llançà a felicitar la nova parella.
15) En mig del desori. vingué directament a mi una noia que tenia un llarg nas que li
omplia tota la cara , i em suplicà vivament que ella volia el text de les meves paraules;
que les necessitava. Jo li pregunto con es deia i em respon ”Soc la Rosy¡” Rosy i que
més ? li pregunto jo, per enviar-li el text llegit. I ella fent uns un gest exagerat
d’estranyesa em respon: “No hi ha cap més Rosy aquí ¡ Soc Rosy de Palma¡¡¡ fou la
primera que em demanà el text llegit de la benedicció. Desprès foren dotzenes que me’l
demanaren. Un matrimoni em troba dins el còctel i la Sra. no es cansava d’alabar-me l’
escrit. “El volem perquè el posarem emmarcat al mig del menjador”. I em presenta el
marit dient que era metge. Jo li pregunto quina especialització te . I em diu :”Jo li agafo la
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seva cara i li faig 20 anys més joves¡ Ah, moltes gràcies, acabo. Una persona
comentava: “Jo hi he vist al mateix Jesucrist”. Un grup xafardejaven en els serveis
higiènics: “ Demà aquest capellà el bisbe ja el cridarà¡”. “jo volia aplaudir-vos però em va
semblar que no hauria estat ben vist”, deien un altre grup.
16) El cert és que el més sorprès de tots els assistents vaig ser jo mateix , davant el
ressò i impacte que provocà entre els assistents el meu curt text, que era simplement
alguna de les coses que dic quan vaig un sermó de casament. Suposo que allò que
impressionà fortament fou que anava dirigit a uns homosexuals perquè significava el
recolzament del Déu que – com els que es casaren- tothom porta a dins, d’alguna
manera.
La conclusió que en vaig treure d’aquesta experiència és que els homes i dones del
nostre temps porten encara a Déu dintre seu, i quan es dona una ocasió propicia
manifesten la seva adhesió al Creador. Queda molta feina perquè el missatge de Jesús
de Natzaret entri dins l’ espès embolic mental on es troba immersa tota la humanitat
cristiana . Hi ha sovint una manera d’expressar i de viure la nostra fe catòlica “que més
aviat vela que desvela el rostre de Déu”, pels nostres escàndols i mals exemples públics
de la mateixa Església.

Saló del Consell de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Al fons el senyor alcalde Jordi Hereu i l’Alex i el Xavi
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PETIT CREDO
Diuen que hi ha un Déu
Que ha fet les carenes,
Que ha fet la nit per escampar-hi les estrelles,
Les ones que escombren la platja,
Els ocells que fereixen amb ses ales el cel rogent;
Diuen que els estima i
Li diuen Pare.
Diuen que hi ha un home
Que juga amb els infants,
Que lluita pels homes,
Que trenca totes les cadenes
Per crear nous lligams,
Que porta un món de llums als ”miserables” que habiten les tenebres
Que va esborrar el pecat amb el dolor de la creu
Un Crist : missatge de pau, de llibertat, de veritat
Diuen que hi ha un Esperit
Que els uneix amb un mateix amor.
Diuen que aquest Crist els estima
I li diuen Amic.
Diuen, diuen, diuen...
PERO JO HO CREC !
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LA RELIGIÓ
A L’ESCOLA D’AVUI

En veure com a la classe del nostre fill, entre 25 nens i nenes, només n’hi ha 3 que hi
assisteixen una hora i un dia a la setmana a religió, ens adonem del poc interès que
desperta actualment en la majoria de la gent el fet religiós. D’aquesta mostra qualificada
podem extrapolar que només un 12 % del nostre entorn hi demostra un mínim interès (i
possiblement el nombre dels practicants encara sigui més baix). Encara que
teòricament a les escoles i ha llibertat d’ensenyament religiós, veig que en el nostre cas
hi ha una pressió no reconeguda per tal d’evitat que es doni, si és possible, aquest tipus
de formació i així descobreixes: que o bé la religió és a la mateixa hora que la
informàtica, o bé que s’ha de triar entre anar-hi o anar l’assemblea de l’escola a la
mateixa hora, i que si aquest any optes per no fer-ne et donen per firmar un document
renunciant a fer-ho en el futur mentre el nen sigui en aquest centre, o que al haver-hi
assistit un any en el següent curs et pregunten si vertaderament et ratifiques en que vols
que segueixi anant-hi (cosa que no es fa amb els que no hi assisteixen) .... Aquest
exemple de l’escola també es pot extrapolar a altres situacions relacionades amb el
mateix i així s’explica, per exemple, que algú opini que la disminució en l’import de les
recollides de diners per mantenir una església, és pel fet que “cada dia som menys i més
vells els que assistim a missa”.
Malgrat això ens adonem que també hi ha una altra sèrie de fets que no lliguen pas amb
les deduccions inicials anteriors sobre el desinterès general per aquest tema, quan
veiem que la majoria de les guerres actuals en el fons són produïdes per diferencies
religioses, quan es diu que la Bíblia encara és el llibre més llegit del món i el Corán
també és llegit habitualment per milions de persones, i és evident que les paraules dels
grans líders religiosos- incloent-hi el Papa de Roma- si volen poden moure a milions de
persones en una o altra direcció, també sembla clar que els conceptes religiosos són
moltes vegades la causa de la discriminació racial, i és un fet que la declaració
universal dels drets dels homes recollida en moltes de les constitucions modernes és el
desenvolupament d’un concepte originalment religiós, és clar que els estats islàmics són
la conseqüència de les pràctiques religioses del país, al mateix temps el concepte de
materialisme històric que durant molts anys es considerava imprescindible per explicar la
realitat moderna sembla que està deixant de ser actualitat...... si la influència de la
religió apareix, d’alguna manera, de tantes formes diferents en la vida real .....Perquè, a
nivell percentual, genera al mateix temps tant desinterès en la nostra societat?. Em
sembla una gran errada la tendència actual a voler apartar de l’ensenyament bàsic, en
alguns casos, el coneixement directa d’un fenomen històric d’aquesta envergadura..
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Encara que a l’hora d’ensenyar-la, sembla clar, que s’hauria de saber transmetre que
avui les diferències reals entre una i altra religió cada dia són mes minses doncs en la
pràctica quan dues persones de diferents visions religioses estableixen un diàleg civilitzat
crític i auto crític
prescindint dels seus trets fonamentalistes, s’adonen que les
diferències són molt petites, tal com es va anar constatant després de la segona guerra
mundial, quan la comunitat de Taizé se’n va constituir una de les grans evidencies amb
ampla projecció i ressonància internacional. També a nivell pràctic, sembla que avui les
veritables diferencies profundes són més aviat centrades en les divergències entre els
que tenen assumida una visió basada essencialment en les coses que es poden tocar i la
visió d’ aquells que van més enllà del que és tangible.... Això cada dia és fa més evident
en augmentar les comunicacions, els contactes i els viatges entre gent de les més
diverses nacionalitats però sembla que, en general, les organitzacions religioses de tota
mena no segueixen pas al mateix ritme que la gent de les seves pròpies bases i també
que en alguns casos i hi ha escoles on, per ara, només han arribat els aires de la visió
corresponent a les coses tangibles.
Pere Paré
Suggeriments de Mn. Dalmau .
Amic Pere, el teu anàlisi es realista però un xic pessimista. A Catalunya hi ha
l’Associació Segle XXI que arreplega unes quantes associacions cristianes que el mateix
tema el tenen ben assumit i estan en desacord amb l’ ensenyança a l’ escola de la
doctrina catòlica, perquè sols serveix per una minoria
L’ Escola i la Universitat han d’ ensenyar als infants i alumnes com s’ explica el fenomen
religiós a totes les cultures, i la importància que te per a tothom, sia creient sia agnòstic.
Haver descobert el gruix de fenomen religiós en totes les cultures, fa que no puguin tenir
aire per respirar els que tenen arrelat un prejudici contra tota religió, fruit de la ignorància
més supina com passa ara. Molts d’aquests joves si es podessin veure ell mateixos el
paper i la impressió que fan davant de la majoria que s’ han preocupat del calat que
porta el sentiment religiós, es tornarien vermells com un tomàquet i ferien un esforç per
callar la seva estupidesa, o per preocupar-se de saber què és realment i on són els
continguts reals de la religiositat per no fer més el ridícul a l’ hora de parlar quan no en
saben ni les baçeroles.
No estudiar seriosament la religiositat universal com una assignatura de les primeres és
una falla tant solemne, com si no s’ ensenyés, per exemple, matemàtiques. Vol dir que
surten nens i joves de la Universitat fets un burros solemnes. I no hi ha res més ridícul
***********************************************
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LA TERAPIA FLORAL
Què és la Teràpia Floral?
Possiblement em sentit a dir: “tinc una amiga que fa
això de les flors de Bach” o be “un terapeuta que
conec (o a la farmàcia) em va donar flors i em varen
anar força be”.
Les essències florals, son les propietats essencials
d’unes determinades flors, que s’utilitzen per restablir
l’harmonia de l’ésser humà, mitjançant una acció
terapèutica, en les àrees emocionals, mental i
espiritual que, a la vegada influencia en la recuperació
del cos físic.
El Dr. Edward Bach (metge anglès creador del sistema
que porta el seu nom i que consta de 38 essències ), va postular que la malaltia és la
desconnexió entre la nostre personalitat i la nostre ànima. Encara que parlem de diferents
nivells, àrees, cossos, etc. en l’ésser humà , és sols per entendre’s, en realitat tot és una
unitat que es manifesta o s’experimenta segons sigui el cas. Dit d’una altre manera, el
que succeeix en el cos físic repercuteix en l’emocional i el mental; el que es sent en el
cos emocional repercuteix en el físic i mental...i així amb la resta, inclòs el nivell espiritual.
El Terapeuta Floral, no avalua segons uns símptomes (malaltia ), per be que els
considera, sinó que, escolta i observa a la persona en la seva globalitat, el seu sentir, les
seves actituds, les relacions i les circumstàncies que l’envolten. Tractarà la urgència
però, paral·lelament, cercarà la causa.
No és el mateix “donar flors” que fer una teràpia floral. Quan una persona li diu a algú: “no
hi ha alguna flor que vagi be per la tristor?” i l’altre, directament li diu: ”pren això que
t’anirà be”. Això és “donar flors”, és com aquell que dona una aspirina pel mal de cap. Pot
ser que la tristor li marxi, però tornarà o la pena que du a dins es manifestarà d’una altre
manera.
La Teràpia Floral és ben diferent. A través de la conversa terapèutica s’estableix un vincle
entre pacient i terapeuta que possibilita el trobar la causa de la inharmonia, del patiment.
Les essències treballen internament a un nivell subtil fent, a la vegada, que el pacient
s’adoni del seu propi procés de curació acompanyat per el terapeuta. La conversa
terapèutica és fonamental per la conscienciació del que a un li passa. Si un no sap d’on li
venen les bufetades, no podrà pas ni parar-les ni evitar-les (no es contempla tornar-s’hi ) i
el mes probable es que en vinguin mes.
Per tant, estem parlant d’un procés, no d’una pastilla que et posa be al moment.
La Teràpia Floral no és una alternativa a la medicina oficial. Si un te un infart, es diabètic
o te un fort trastorn de la personalitat (per dir alguna cosa), millor que vagi al metge i sort
en tenim d’aquest professionals i els medicaments que donen per sortir de la crisi.
La Teràpia Floral ens pot ajudar bàsicament de dues maneres: a) com a complement a
d’altres tractaments i b) per que sols volem treballar amb les essències.
a) Com a complement a d’altres tractaments
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Segons el col·legi de farmacèutics, el 60% de les persones que tenen malalties
cròniques, cerquen una teràpia complementaria natural. La raó es per que pensen que
pot ser una bona ajuda, intenten no prendre tants medicaments per els efectes
secundaris i per que, associat a la malaltia, quasi sempre hi ha altres “elements” com,
desànim, depressió, ansietat, dolor crònic, etc. que fan mes difícil la recuperació i minva
considerablement la qualitat de vida. I això val tant per els mals “físics” com per els
d’ordre psiquiàtric. La Teràpia Floral en aquest sentit s’ha mostrat molt eficaç.
b) Per que sols volem treballar amb les essències
Per el fet de que som éssers en construcció, la veritat es que no saben massa com
gestionar “petites” coses del dia a dia com els vincles amb la família, la parella, els fills,
amb els germans i amics; com vinculem el sexe en la nostre vida, l’enamorament, l’amor,
el desig; què fem amb les nostres manies, fòbies, complexes que a vegades ens limiten
tant; les nostres emocions mes primàries, la ira, l’enveja, el ressentiment, l’odi, etc. que
ens fan tant de mal no sols a la ment i a l’anima, sinó al cos...com estem en la feina, o be
de jubilats, etc.
Tot això i molt mes es el que fa, si som sincers, que la nostre vida sigui, com a mínim,
incòmode quan no veritablement infeliç o pitjor, monòtona, avorrida i emocionalment
anestesiada. En realitat, poques persones s’escapen d’algun d’aquest estats. D’acord
que no es per anar al metge o al psiquiatre (o potser si?) per que ja ho anem trampejant,
però precisament per això, per aquest “anar fent”, cal canviar la nostre perspectiva. Ja
em assolit la higiene del cos extern, potser podríem pensar que cal un pas mes: cuidarnos per dins, la higiene interior, de les emocions, dels sentiments i dels pensaments.
La Teràpia Floral ens pot ajudar a treure de sobre molts patiments “sense importància?”,
a aprendre el que no ens ensenyen ni a casa, ni a la escola, ni a la universitat. Estem
parlant de millorar la gestió de les nostres emocions i els processos mentals que a la
vegada repercutirà en el nostre cos. Estem parlant de fer la nostre vida mes equilibrada i
amb mes qualitat, de donar un pas mes en el necessari conèixer-nos mes. Per què? Per
ser mes lliures. No estic dient, però, que aquest sigui l’únic sistema, però sí que és
important fer-ho.
Per acabar m’agradaria dir que la Teràpia Floral, no te efectes secundaris (el que no vol
dir que s’hagi de fer d’una forma irresponsable, doncs un ser humà ha confiat amb
nosaltres). No funciona a través de un principi actiu (com ho fan els medicaments) i entra
en el camp de les anomenades teràpies vibracionals (explicar això seria un xic larg i
complicat, sols diré que son patrons de freqüència). Per aquest motiu també es poden
tractar tant a embarassades (molt interessant durant el procés, part i post part, doncs no
poden prendre res), com a nadons i és compatible amb medicacions que simultàniament
es pugin prendre.
La tècnica és ben senzilla: hi ha un pacient que te una conversa amb un terapeuta floral,
aquest tradueix actituds, emocions, etc. en essències florals i recomana una fórmula de
vàries essències que es prenen cada dia fins a la propera visita.
Gràcies per la vostre atenció
Josep Lluís Pujol (Lis)
Si teniu alguna pregunta o voleu algun aclariment, podeu trucar-me al 628.010.115 o be al correu
pujolteruel@telefonica.net
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Dubtar ? I per què no ?
Xavier Muñoz
EL DUBTE I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES POSITIVES..
Es ben cert, que les coses depenen moltes vegades de com un se les mira..., i en aquest cas, per mi -, dubtar provoca un afany per aprofundir, i també per aclarir si existeix motiu per dubtar,
naturalment de temes que tenen una certa importància per mi....- i així comencen les lectures,
consultes i converses que em permetin situar el dubte en la línia mes especialitzada i actual
possible.
Per exemple, em pregunto si tinc prou clar el : Què significa per mi ( i per molts creients),
creure en Jesús ? I per això consulto el llibre del teòleg I. González Faus SJ ¿“Sin Dios o con
Dios ?”, confiant que com sempre m’ho centrarà i posarà planer, i em permetrà compartir amb
vosaltres uns comentaris realment interessants.
Ens fa notar que per el Nou Testament, Jesús es per davant de tot “el Revelador i la Revelació
de Deu”, no sols per les seves paraules sinó en el seu propi ésser humà. I que “la experiència
cristiana fonamental, és l’experiència d’haver conegut a Déu”, un fet que s’aplica en Jesús I
es així com la Església del Nou Testament confessarà la divinitat de Déu donant per cert que “a
Déu sols el por revelar Ell mateix”.
Aquest es el missatge central del Nou Testament, però quan l’ Església va entrar en el món grec
i s´inculturà en ell : provocà que quedés exposat a la raó filosòfica grega (logos) - que es una
raó explicadora i dominadora de les coses. I llavors , la definició “Déu s’ha revelat en Jesús”,
quedà relegada i substituïda per la pregunta “de quina constitució metafísica tenia que ser Jesús
“ per poder ser a la vegada Déu i home !
Al dedicar exclusivament l’ atenció a aquesta pregunta, es tragué l´interès de la teologia per
conèixer i reconèixer al Déu que s’havia revelat en Jesús... I es va anar donant per suposat “que
la teologia del cristianisme grecollatí ja coneixia a Déu per les explicacions de Plató i Aristotil”,
cosa que aprofità la fe cristiana per fer-se escoltar per els grecs ! De fet, inicialment, Sant Pau
encara deia als atenencs que venia a parlar-los del “Déu desconegut” (fent esment a un temple
on els grecs veneraven tots els déus. I per no deixar-se’n cap, tenien un altar dedicat “al Déu
desconegut”)
D’ aquesta manera, la divinitat de Jesús no servia per allò pel qual s’havia cregut en ella, es a dir
“per revelar a Déu” : Jesús confirmava doncs simplement “el que ja sabíem” de Déu (segons la
dita teologia grega). Amb això, la divinitat de Jesús es va convertir en una “possessió de l’
Església i dels teòlegs”, que els donava una autoritat i una riquesa que “els altres, els de fora” no
tenien. Són els preus que es paguen quan la fe s’encarna en una cultura...però havien de
saber també que aquesta encarnació la limita ! I que quan aquella cultura desaparegui, es farà
necessari recuperar certa llibertat perduda (I avui estem deixant de ser grecs, fins i tot els
europeus).
Per lo dit, dins el que avui volia aclarir, veiem que més important que preguntar-nos si Jesús
és Déu, és considerar l’altra pregunta : “Quin Déu es revela en la persona , la vida, i el destí de
Jesús de Natzaret ? Doncs, sols desprès de trobar a Déu en Jesús el podrem escoltar com
“Paraula de Deu” .
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Oi que val la pena fonamentar aquest temes bàsics en lloc de conformar-nos amb el que “ben
poc” vàrem entendre – del “poc” que ens varen explicar.... ja que era suficient creure el que deien
“els doctors que té la Santa Mare Església”... Vaticana, clar !!
Continuant en l´intent de compartir amb vosaltres el meu interès per aprofundir en Què significa
per mi (i per els altres creients), creure en Jesús ? , segueixo llegint al teòleg I. González Faus
S.J. (Con Dios o sin Dios) i em fa adonar que “mentre la raó filosòfica grega intenta trobar
atributs metafísics del ser de Déu”, la historia bíblica revela sobre tot “actituds i formes de relació
de Déu amb nosaltres “! Veiem-ho:
1/ Déu, parla de “conductes i no de fórmules verbals” : és Ell qui justifica a l’ home, El que
s’empobreix per els homes i mor per ells, El que ressuscita a Jesús i El que enderroca del seu
tron als poderosos i exalta als humils... en frases del Nou Testament.
“Jesús no es va dedicar a donar lliçons sobre Déu, sinó a anunciar una situació humana de
llibertat (de fills), i de fraternitat e igualtat ( de germans) que ell en deia Regne de Déu – paraules
que corresponien al mon cultural de Jesús -.... per tant, “Déu es revela en Jesús, no dictant
ensenyances teològiques sinó agafant la nostra mateixa vida humana ; això que en diem
“encarnació”
.
2/ Dintre d’ ésser un “ Déu dels homes” i com a fonament es revela en Jesús que és “un Déu
dels pobres”.El Regne de Déu que Jesús anuncia té uns propietaris claríssims : els pobres ! Això
ens fa veure que per un cristià, tot intent de cercar a Déu al marge de la opció preferencial
radical pels pobres, els exclosos i els marginats (ho veiem en la vida de Jesús) l’exposa a elegir
una opció “idòlatra”... encara que pugui pensar que per aquest altre camí portarà mes fàcilment
els homes a Déu que per el camí dels pobres. Pot ser que els porti més fàcilment; potser si;
però segur “que no els portarà al Déu de Jesús” !!
3/ Jesús, amb la seva simplicitat desarmant ho digué ben clar “no tot aquell que digui Senyor,
Senyor¡ entrarà en el Regne de Déu sinó el que fa la voluntat del meu Pare – Amb altres
paraules: “misericòrdia vull que no culte”, i quan un jueu aplaudeix a Jesús per ensenyar “que
estimar a Déu i al pròxim val més que el culte”, Ell li respongué “no estàs lluny del Regne de
Déu” : clara indicació del Deu que es revela en Jesús.
4/ Jesús té doncs una experiència de Déu molt diferent del “Déu legislador” de la raó, té la del
Déu Pare. El Déu que es reflexa i dona raó de les seves conductes conflictives, es la seva
experiència de Déu com “Abbá” ( més pròxima i confiada que la habitual : pare) . I la principal
ensenyança que ens dona Jesús és que encara que no tinguem la mateixa experiència que té
Ell, també podem dir-li com Ell li deia ! Quan en el Parenostre parlem en plural, ens situem
davant del Abbá-Pare obrint la nostra individualitat (ó millor dit, l’interès per lo meu) amb la
mateixa atenció i interès per lo de tots.
En el doble qualificatiu amb que designen a Jesús els Evangelistes : “enraonava amb poder i
autoritat”, “ i, “se li commovien les entranyes davant del sofriment humà”, ens mostra el camí de
accés a Déu, més real que els atributs que li assigna “la raó”, i més real que l’accés al culte que
nosaltres volem donar al Senyor... i que moltes vegades més que buscar a Déu , sembla que lo
que pretenem. és “tenir-lo a ratlla”
Resumint, González Faus insisteix en que la primera professió de fe : “Jesús es el Fill de Déu”,
sense aclarir la segona : “de quin Déu es Fill Jesús ? “, podria ésser malignament tendenciosa –
com ho ha estat moltes vegades – diu - entre els cristians.!!! Interessant, oi ??
I això, no
s’acaba ací..... !!!
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UTOPÍA :
L’ESFORÇ CREADOR DEL
SANTUARI ECOLOGIC

Aquest any hem celebrat el 20è aniversari de la creació del Santuari Ecològic del castell
de Gallifa. Sense perdre punt s’han anat fent coses noves en el Santuari : Es renovà l’
ermita, es feu la font de Sant Galderic, s’hi dugué la llum, es feu l’amfiteatre, l’auditori, la
caseta de l’ermità, el monument al mil·lenari, les escales de darrera el bosc. etc. etc i etc.
I aquest últim any no ha estat menys : s’ha estrena’t l’Espectacle de So i Llum!.
Felicitem al mossèn perquè amb el seu entusiasme i constància ho ha fet realitat. És bo
fer-hi coses que el complementin, però voldria que no es perdés de vista el veritable
sentit i missatge del Santuari Ecològic que des d’un principi li va donar : l’Ecologia
Per això, a part d’aprofundir més en el contingut del mot Ecologia, voldria afegir una
paraula que, encara que tothom coneix i durant anys s’ha fet servir, ara està en desús :
UTOPIA.
Explicaré com, per mitjà de l’ecologia, hi he arribat de nou a l’utopia. Tal com l’entenc jo,
l’ecologia podria dir-se que engloba les tres paraules claus pel manteniment de la
humanitat : JUSTÍCIA SOCIAL, PAU I MEDI AMBIENT.
Tres paraules que vistes de prop fan com mitja por i que mirades de lluny i a nivell
personal sembla que no hi hagi RES A FER PER FER-LES REALITAT. Però recordem
l’època dels esclaus. Semblava que la seva abolició era impensable, ja que d’ells depenia
tota la economia però.... els esclaus vàrem ser lliures i ara sí, es veritat que encara n’hi
ha, ho estan de manera vergonyosa i amagada.
Analitzem, per sobre, les tres paraules clau , que continuen semblant UN IMPOSSIBLE.
1. Justícia : 1.300 milions de persones viuen amb un euro al dia. I molts milions
moren en la més absoluta misèria.
2. Pau : desprès de la guerra freda que semblava que la pau estava ja assegurada
arreu, amb la caiguda del Mur de Berlín, han nascut unes 40 guerres noves i
enceses sobre el planeta.
3. Medi Ambient : Segons l’exconseller de Medi Ambient de la Generalitat,
Salvador Milà, la humanitat dels últims 50 anys ha destruït mig planeta Terra,
sense voler assabentar-se. Fem com aquells lladres que ens prenen el que tenim
a casa sense voler saber les conseqüències. També nosaltres pel nostre egoisme
(com ells) robem a la terra –que és de tots- sense voler saber quin mal fem. D’
aquí endavant si els homes i dones de tot el món pobre volen tenir el nivell de
vida que tenim els europeus necessitaríem un altre planeta com la Terra. I si el
nostre egoisme encara no es troba satisfet i volem tenir el nivell de vida com als
EUA, en necessitarien 3 de planetes. Però resulta que de debò, sols en tenim
mig.
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Els problemes que se’ns mengen són tant colossals que sembla que no tinguin remei: la
falta de petroli, els llocs de treballs, el peix que s’acaba, les aigües estan contaminades
(ens veiem obligats a comprar aigua amb ampolles que garanteixen la seva puresa) , l’
efecte hivernacle desfà els gels dels pols nord i sud del Planeta, que acabarà ofegant les
ciutats dins un mar que aixeca cada any de nivell; el forat d’ozó creix cada any pels fums
dels cotxes i les xemeneies de les gran fàbriques (de centrals nuclears algunes). Perquè
per aquest camí hem arribat a una conclusió d’ impotència. Tot això per dir que torna a
sonar la paraula UTOPIA, la única que ens pot portar de nou l’entusiasme de les causes
perdudes que estan inscrites en les Benaurances de l’ Evangeli i ens porten a mirar més
lluny i més enllà dels límits de l’Univers; en una nova dimensió. Que constitueix i alimenta
els nostres ideals i la nostra esperança aquí a la Terra. Es que la Utopia vol dir que “NO
ES TROBA ENLLOC. No existeix aquí a la Terra. Existeix més enllà.
Fins ara els amos de la Terra ens deien que sí que hi havia remei. Havíem de provocar
un sistema de “Progrés Sostenible”. Ara s’ha descobert després de que EUA, Xina etc. no
volen firmar el protocol de Kioto, per l’ excés de fums enverinats, que la paraula
“sostenible” era una enganyifa. Mentrestant, ells anaven enriquint-se.
Els últims analistes de la mala situació general ja no creuen en la paraula sostenible. Ara
ja surten llibres que parlen sense embuts de DECREIXEMENT, que vol dir començar-nos
a gratar la butxaca i repartir tot el que ens sobra, aprendre a viure amb les coses
necessàries i prou. Res de superficialitats al que ens tenen tant acostumats les
propagandes de TV, ràdios i diaris que deixen buit el nostre esperit. Hem d’aprendre a
viure més austerament per poder experimentar i descobrir la grandesa i el misteri del
viure.
El remi no està fora de nosaltres. El remei es troba en allò que ara no crida gaire l’
atenció. L’ Evangeli de Jesús de Natzaret, ens va dir: “si tens dues capes dona’n
una a aquell que no en té cap.”
El Santuari Ecològic vol ser un toc d’atenció. Porta en el seu interior un missatge de
salvació als homes i dones del nostre temps, que hem de sentir que portem un Full de
Ruta que ens faci anar cap a un altre model de societat que inclogui el tercer i el quart
món, que ens porta cap a una salvació de la Humanitat aquí a la Terra, i una esperança
més viva encara en el món interior que se’n diu Espiritualitat, que és just el que ens
manca en aquesta Societat que ens diuen del “benestar”. La paraula que ens ha de
salvar avui es l’ ECOLOGIA
Per tots els quatre angles de la Terra estan apuntant petits grups que deixen la vessant
de tenir, per la de ser. El nostre món interior és més ric, més profund, més ample que el
món de l’univers que ens envolta. Això es el que ens diu la pel·lícula “I TU QUE SAPS?”
sobre el món quàntic. El camí que ens fa sentir la nostra dignitat i la nostra felicitat. Si el
diner i la comoditat ens fessin feliços, ja en seríem. No tindríem l’angoixa que ens rosega
per dins mentre els altres no ens miren.
Evangeli, Ecologia i Utopia, tres paraules que ens porten al mateix lloc. Que cadascú
agafi la que més li agradi des del fons de la seva consciència.
Joana Villemur
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Com organitzar una campanya d'acció noviolenta
(Extracte de la intervenció de Jean-Marie Muller* en la
sessió d’Amman)

Una acció noviolenta requereix etapes premeditades que
es desenvolupen en funció de l'objectiu triat.
I - ANÀLISI DE LA SITUACIÓ
La dinàmica d'una acció es basa en la presa de consciència d'una greu injustícia. Aquesta que no és inevitablement nova- apareix llavors amb tota la seva duresa i se'ns imposa el
sentiment que és literalment “insuportable” i cal dir “ja n'hi ha prou!”
II – ELECCIÓ de l'OBJECTIU
És a partir de l'anàlisi de la situació que hem de triar l'objectiu. L'elecció de l'objectiu és un
element essencial d'una campanya d'acció noviolenta; d'ell pot dependre l'èxit o el fracàs. És una
necessitat estratègica que l'objectiu sigui clar, precís, limitat i possible. És condemnar-se al
fracàs triar un objectiu la magnitud del qual és desproporcionada en relació a les forces que es
pot raonablement pretendre mobilitzar per realitzar l'acció. Importa doncs que l'objectiu estigui a
l'abast del moviment social que l'acció pot suscitar. És essencial que l'objectiu triat permeti la
victòria. Aquesta victòria limitada, necessàriament parcial, vindrà a donar confiança als militants i
permetrà llavors donar-se objectius més ambiciosos.
III - ELECCIÓ DE LA NOVIOLÈNCIA
L'elecció de la noviolència és una opció estratègica que ens obliga a que totes les accions
previstes siguin noviolentes. L'estratègia de l'acció noviolenta té la seva dinàmica pròpia, la
seva eficàcia pròpia i tota acció violenta no pot sinó venir a dificultar-la i, en definitiva, a fer-la
fracassar. Quan la violència i la noviolència coexisteixen en un mateix espai de lluita, és la
violència que imposa la seva lògica. Una lluita que impliqués un 90% d'accions noviolentes i
un 10% d'accions violentes no seria una lluita noviolenta amb un 10% d'accions violentes, sinó
una lluita violenta amb un 90% d'accions noviolentes. Si tres-centes persones fan una asseguda
enfront d'un desplegament policial guardant una actitud perfectament noviolenta, pot bastar que
tres individus llancin pedres sobre els policies perquè l'acció sencera sigui titllada de violenta.
IV - ELECCIÓ DE L'ORGANITZACIÓ
L'acció noviolenta aposta per la responsabilitat personal de cadascuna i de cadascun. Però, per
a ser eficaç, ha de ser col·lectiva i organitzada. La pròpia organització ha de ser noviolenta,
és a dir, que permeti participar realment a tots en les responsabilitats i en les decisions.
No ha de matar l'espontaneïtat, ans al contrari, recolzar-se en ella i canalitzar-la, de manera que
no sigui un factor de dispersió i inconsistència, sinó que es converteixi en un element que orienta
l'acció i li dóna la seva força. Una de les funcions de l'organització és distribuir les tasques i
coordinar les activitats dels qui van acceptar assumir-les.
V - PRIMERES NEGOCIACIONS
Convé entrar com més aviat millor en relació directa amb l'adversari, abans que fer públic el
desacord, amb la finalitat de proposar-li una solució negociada del conflicte. L'acció noviolenta
té per objecte crear les condicions del diàleg. En aquestes primeres negociacions, es tracta
de donar a conèixer als representants de la part contrària les conclusions a les quals ens va
conduir l'anàlisi de la situació i de fer valer les nostres pretensions precisant l'objectiu triat. És
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possible, fins i tot probable, que immediatament l'adversari rebutgi tota negociació. És important
evitar tota actitud que no podria sinó endurir inútilment el conflicte i reforçar els bloquejos
existents, el que dificultaria àdhuc més tota solució, però també és important fer prova de la
major fermesa i de la major determinació.
VI. CRIDA L'OPINIÓ PÚBLICA
Solament si es dóna el fracàs de les primeres negociacions, llavors cal fer esclatar la injustícia
davant l'opinió pública per tots els mitjans de comunicació, informació, sensibilització,
conscienciació i popularització que sigui possible aplicar. Es tracta de buscar el màxim de
“publicitat” en sentit tècnic d'aquesta paraula, és a dir, d'arribar al més ampli públic amb la
finalitat de donar-li a conèixer les raons de l'acció i els objectius que es pretenen.
L'estratègia de l'acció noviolenta s'estructura en una “triangulación del conflicte”. No hi ha dos
protagonistes del conflicte, sinó tres: hi ha els resistents i els adversaris – en molts casos
els responsables-, és a dir, els quals tenen el poder de decisió per satisfer les pretensions dels
resistents. Però hi ha un tercer protagonista: l'opinió pública (segons la naturalesa del
conflicte, pot tractar-se de l'opinió pública local, de l'opinió pública nacional i/o de l'opinió pública
internacional). L'opinió pública ocupa en el conflicte la posició d'una tercera part que ha d'ocupar
el paper d'un àrbitre. En aquest triangulació de conflicte, els resistents han de convèncer a
l'opinió pública del fonament de la seva causa i l'exactitud de les seves pretensions. Per la seva
banda, els responsables intentaran també posar l'opinió pública de la seva la part. Els qui
guanyin “la batalla de l'opinió pública” tindran totes les oportunitats per crear una relació
de força al seu favor. Per sensibilitzar l'opinió pública, per incorporar nous participants, cal
arribar als mitjans de comunicació. I per a això cal utilitzar internet per llançar campanyes i
accions impecablement noviolentes: manifestacions, marxes, teatre de carrer, assegudes,
desfilades silencis, persones pancarta, trobades silencioses, encadenaments, vagues de
fam/dejunis limitats…
VlI - ENVIAMENT d'un ULTIMÁTUM
Si es topa amb la negació de tota solució negociada del conflicte, es torna llavors necessari fixar
per a l'adversari un últim termini més enllà del qual els responsables donaran les consignes al
moviment de passar a l'acció directa. Davant el fracàs dels mitjans de persuasió que no van
aconseguir convèncer l'adversari que havia d'acceptar les pretensions que se li presentaven, és
important aplicar mitjans de pressió encaminats a obligar-lo. L’ultimàtum és l’última temptativa
per obtenir un acord negociat i és l'inici de la prova de força. És probable que l'adversari es
negui a cedir davant del que considerarà com un “xantatge inadmissible”. Rebutjarà llavors el
ultimàtum afirmant que no tem la prova de força. Es tractarà d'aprofitar-se del termini atorgat pel
ultimàtum per accelerar els preparatius de l'acció. L’ultimàtum és, de cara a l'opinió pública, el
senyal també del principi de l'acció.
VllI - Accions DlRECTES
1) Accions directes de no cooperació. El principi essencial de l'estratègia de l'acció
noviolenta és la no col·laboració. Es basa en la següent anàlisi: en una societat, el que dóna
força a les injustícies del desordre establert, és la complicitat, és a dir, la cooperació passiva,
voluntària o forçada de la majoria silenciosa dels ciutadans. La resistència noviolenta té per
objecte trencar aquesta complicitat gràcies a l'organització d'accions col·lectives de no
cooperació amb les estructures socials, econòmiques o polítiques que generen i mantenen
aquestes injustícies: retornar títols, condecoracions, documents d'identitat...; paralitzar la ciutat
durant unes hores; organitzar vagues, boicots, desobediència civil..; auto-reducció de tarifes,
objecció fiscal massiva; vaga de fam il·limitada…
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2) Accions directes d'intervenció. Si l'acció de no cooperació té per objecte esgotar les fonts
del poder de l'adversari i retirar-li els mitjans pels quals manté el seu punt de vista, la
intervenció noviolenta és una confrontació directa amb l'adversari per la qual es busca
provocar el mateix canvi. S'intervé directament en els seus assumptes i s'actua contra els seus
interessos. El conflicte es duu en el camp de l'adversari que es troba reptat davant els fets
realitzats: ocupació d'espais significatius, obstrucció del pas, usurpació civil d'institucions..
IX - EL PROGRAMA CONSTRUCTIU
El programa constructiu consisteix a organitzar, -en paral·lel a les institucions i a les
estructures que s'impugnen i a les quals ens estem negant a col·laborar-, altres
institucions i estructures que permetin aportar una solució constructiva als problemes
plantejats. No es tracta ja d'exigir a l'Estat o a l'amo que aportin una solució al conflicte en curs
sinó de començar un mateix a aplicar els mitjans que poden concretar aquesta solució en la
realitat. El programa constructiu és el complement necessari de les accions de no cooperació.
Sense ell, l'acció noviolenta segueix sent presonera de les seves protestes i les seves
negacions. Així doncs, amb la realització del programa constructiu, l'acció noviolenta no té
solament la consistència pel que s'oposa, sinó també pel que proposa i realitza.
X - LA REPRESSIÓ
L'acció noviolenta ve a desafiar el poder establert. És doncs
totalment lògic que aquest poder es defensi pels mitjans que li són
propis, és a dir, els de la repressió. Però, contràriament al que es
pugui pensar, un moviment noviolent es pot enfrontar millor a la
repressió que un moviment violent. Si utilitzo la violència, no creo
un
debat en l'opinió pública sobre la injustícia que jo combato sinó
sobre la violència que cometo. Els mitjans de comunicació no parlaran
de
les motivacions polítiques que van inspirar la meva acció sinó dels mètodes que vaig utilitzar per
actuar.
XI - NEGOCIACIÓ FINALS
Les negociacions, fins i tot quan es pot raonablement esperar que permetran arribar a un
acord, són encara una prova de força i no un diàleg que es desenvolupa en la confiança
recíproca. És important doncs “aguantar el tipus”, no suspendre l'acció i no dir gens i ni fer gens
que pugui desmobilitzar els militants i l'opinió pública. Una oferta de negociació pot ser un parany
estès als militants amb la finalitat de desmobilitzar la seva determinació. És important, doncs,
seguir sent extremadament vigilant. Potser serà necessari acceptar un determinat compromís
que permeti l'adversari “salvar la cara”. Però no és necessari cedir gens sobre la part fonamental
sota pretext d'arribar a un compromís. És important que la victòria del moviment sigui tangible i
que la festa pugui començar…
XlI – PRESA del PODER des de la BASE
Una vegada assolit l'objectiu, la victòria adquirida pot tornar a donar esperança a tots els qui
sofreixen situacions d'injustícia comparables a les de la causa del conflicte que ve de resoldre's.
L'exemplaritat d'aquesta acció pot llavors crear una dinàmica de lluites populars que
mobilitzaria a cada vegada més ciutadans decidits a no sofrir més el poder que se'ls imposa i a
prendre i exercir el seu propi poder. A través d'aquestes lluites, viuran l'experiència de la gestió
dels seus propis assumptes; faran l'aprenentatge de la autogestió.
XllI - ORGANITZACIÓ POLÍTICA
Aquest increment de les lluites pot crear les condicions que permeten al poble reunir les seves
forces en una organització política que el seu objectiu no és ja solament lluitar contra el poder
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establert sinó prendre el poder i exercir-lo, no segons l'interès d'una classe dominant, sinó
segons els interessos de la majoria Si la revolució noviolenta ben ordenada comença per un
mateix, és tan veritable afirmar que la revolució ben ordenada acaba per la presa i
l'exercici del poder polític. Quan el propi Estat es converteix en un abús, és important fer-lo
decaure. És essencial que la noviolència no es tanqui en la seva funció contestatària sinó que es
converteixi en gestora.
XIV – PRESA DEL PODER POLÍTIC
Dues situacions de presa del poder són possibles: una és electoral i altra insurreccional. En una
societat que sigui bastant democràtica per permetre una veritable expressió del sufragi universal,
les eleccions són el mètode normal pel qual una organització que va saber conquistar la
majoria política del país pugui accedir al poder. En aquest cas, l'alternança obriria la via a
una veritable alternativa.
En una societat on la via democràtica es troba bloquejada, un moviment polític que personifica
l'esperança i la determinació del poble es veu obligat a prendre una altra via per accedir al poder
que li correspon de dret. Es tractarà llavors d'organitzar a escala del país la desobediència civil
sistemàtica i de cridar el poble a una veritable insurrecció pacífica. Abans de la presa efectiva del
poder els líders del moviment de resistència poden ser considerats com els representants de
l'autoritat legítima del país i estan autoritzats per constituir un Govern paral·lel i provisional.
El canvi operat per l'únic fet de l'arribada al poder d'homes i dones que s'inspiren en la
noviolència seria òbviament considerable. No obstant això, les reformes que han de realitzar-se
no podran ser-ho de la nit al dia. Quan s'esmenta la gestió noviolenta d'una societat, és important
no imaginar a una societat ideal on ja s'exorcitzaria tots els dimonis de la violència i on tots els
ciutadans viurien en perfecta harmonia amb els altres. És necessari, al contrari, considerar la
realitat amb totes les seves contradiccions i intentar concebre la seva resolució. No és necessari
partir de l'ideal de la noviolència per intentar aplicar-lo a la realitat, sinó partir de la realitat
i esforçar-se per acostar-se a l'ideal.
XV - LA REVOLUCIÓ PERMANENT
La revolució no s'acaba amb la presa del poder polític. Aquesta no és més que un moment d'una
revolució que no s'acabarà mai. Ja que la revolució és una evolució permanent… Es tracta
d'establir no una democràcia de representació, en la qual els càrrecs electes exerceixen tot el
poder de decisió, sinó una democràcia de participació on totes les ciutadanes i tots els ciutadans
participen, amb una àmplia descentralització del poder, en la presa de decisió. Això implica que
en la societat civil, els ciutadans s'organitzen per adquirir un veritable contrapoder que els
permeti efectuar sobre els càrrecs electes un control popular.
Jean-Marie MULLER *Escriptor i filòsof francès, portaveu del Moviment per una Alternativa Noviolenta. Ha
animat nombroses sessions de formació noviolenta en diversos països. El seu llibre « L'estratègia de
l'acció noviolenta » ha estat traduït a l'àrab.
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Ermita de Sant Sadurní, una de les quatre de la Parròquia de Gallifa.

