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“ESGLÉSIA PLURAL” ÉS UNA ASSOCIACIÓ DE LAICS CRISTIANS
En aquest títol la paraula clau és “LAIC”. Perquè allò que és simplement civil o laic és el
que és de moda. I és de moda perquè l'evolució de la societat es nega a quedar quieta en un
lloc sense moure's. La gent gran recorda encara la manera de viure de fa cinquanta o
seixanta anys. És feia gairebé tot a mà. I a partir d'aquí semblava que les coses no es podien
canviar. Sempre s’havien fet igual, i això era una norma de comportament que la gent complia
si es volia fer tot bé.
Tinc la intuïció que l’Univers no es repeteix mai. Cada dia passem per un lloc nou, que
l’endemà ja ha quedat enrere. I això ens obliga a seguir la realitat. Moltes coses no existeixen
fins que els arriba l’hora. Un exemple: fa uns pocs anys que s’ha començat a parlar dels
forats negres. I ara alguns mapes del Firmament es fan seguint els llocs dels forats negres.
Varen començar a aparèixer fa uns milions d’anys i s’estant consolidant dins el procés
evolutiu. I així totes les coses. Fa quatre-cents milions d’any el planeta Terra estava ple
d’animals de tota mena. El més evolucionat era el ximpanzé o l’orangutà. L’home encara no hi
era. Arribà després. I ben segur el salt qualitatiu fin a l’homo faber es “féu sense fer soroll”,
com diu Teilhard de Chardin.
Podia servir un altre símil per ajudar a aclarir la idea anterior. Per fer un edifici modern primer
de tot es construeix la bastida que cobreix l'’espai” que ha d’ocupar la casa en projecte. Per la
bastida passen els materials en brut, sorra, totxos, ciment, etc. I quan les parets ja són fetes i
segures es desmunta la bastida i apareix el cos material de l’edifici, que ara se li ha de donar
“sentit” i s’ha de vestir d’acord amb la finalitat que ha de tenir aquell gran bloc material.
Història. L’imperi greco-romà –el nostre fonament cultural – durà molts anys, en ell
hi havia construït un sistema de déus mítics que representaven les virtuts i les passions dels
habitants. La mitologia era “el de dins” de l’imperi. En un moment posterior els més savis
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començaren a descobrir que la mitologia era un muntatge que no s’aguantava, i aparegué per
substituir-lo el monoteisme que es concentra en el Sol a Egipte. A un ser Superior en el
pensament de Sòcrates, que fou condemnat a veure’s la cicuta. I Abraham s’auto-exilià al
desert de la ciutat d'Urs de Caldea, per escapar-se de la caterva de déus mitològics, que
l'asfixiaven.
“A la plenitud dels temps” aparegué Jesús de Natzaret, un “Super-Star” l’han anomenat
modernament. Una manera de dir un Super-home. I els apòstols escamparen el missatge per
Palestina, i Pau per tot el món pagà de l’Orient Mig, i a Roma, la capital de l’Imperi.
Els cristians anaren multiplicant-se amb el missatge de Jesús, conduits pels Apòstols i
successors i eren perseguits pels emperadors, que eren considerats oficialment el Déu de
l’Imperi. L’Emperador Constantí a l’entrar a Roma amb el seu exèrcit decidí reconèixer la
religió cristiana, i més tard la declarà la religió de l’Imperi.
Hi havia molts problemes dins l’església primitiva, perquè els pensadors pretenien raonar la
doctrina de Jesús de Natzaret i hi havia moltes teories i disputes entre diversos autors. Era un
diàleg civilitzat i a través d'ell es purificaven les coses. No es perseguia ningú.
Però com que l’Emperador Constantí creia que el cristianisme era més creïble que no pas que
fos Déu un home que era l'Emperador dins l’imperi pagà, i volia que hi hagués ordre i pau
política dins Roma i l'Imperi, organitzà el Concili de Nicea i unificà pràcticament la nova
societat cristiana, com si fos una societat política. Traspassà el mateix sistema anterior de la
societat política a l'església, i quan algun personatge deia i pensava altrament a l'autoritat de
l'església els feia desaparèixer perquè creaven problemes polítics, cosa que sense forçar
massa les coses també lligava amb la doctrina de “Tu ets Pedra i en tu edificaré la meva
Església”
A l’ Edat Mitjana, després de la invasió dels bàrbars, la fe i el saber quedaren reduïts a
dins els convents. I els cristians seglars “sentien el de dins” com els monjos; eren un residu
de la doctrina dels monjos. L’Església a Europa havia assolit posar en joc l'única religió
cristiana del món. “El poder corromp i el poder absolut corromp absolutament.” Els Concilis els
feien els prínceps de l’Església; sols els cardenals i bisbes, com de Reis sols ho podien ser
els que eren nobles, que tenien sang blava. Els laics, les persones civils no eren ningú. Em
sembla que el Vaticà II fou el primer Concili que hi hagué alguns seglars, com a oients! I a
partir de Joan XXIII començaren a descobrir que els cristians estaven al marge de les
decisions de la societat cristiana; els laics no tenien ni veu ni vot, quan haurien de tenir la
mateixa dignitat que un capellà o un bisbe, encara que amb funcions distintes. “Vosaltres no
sou súbdits; sou amics meus” els va dir Jesús en el sopar de Dijous Sant , quan es va
configurar la societat cristiana.
Però com que en la societat civil, laica, les persones no valien res, tampoc no eren
considerats amb dignitat els laics cristians. Però ara ja fa temps que es reuneixen els “laics”
per pensar les coses de la fe i de la doctrina cristiana, ells mateixos, per poder-se fer càrrec i
més responsables dels seus drets i deures, com estan fent el grup de “Església Plural”.
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PARRÒQUIA DE SANT PERE I FÈLIX
DE GALLIFA
Plaça Rectoria, s/n. Tel. 93 866.02.18
08146 – GALLIFA
NIF: G-58521063
jdalmau@gallifa.com

VISITA PASTORAL DEL SR. BISBE DE VIC Mnr. ROMÀ CASANOVA A GALLIFA
DISSABTE, 10 D’ABRIL DE 2010

Benvolguts conciutadans i amics,
En pobles petits com Gallifa hi ha esdeveniments que venen a ser com punts de
memòria a través dels quals és fàcil poder localitzar, anys després, dades que es
queden amagades en els plecs del passat. I penso que la visita que ens ha
anunciat el Sr. Bisbe de Vic, Mnr. Romà Casanova, per venir-nos a conèixer a tots
els habitant que vivim en aquesta petita vall de Gallifa, pertany a aquesta
categoria d’esdeveniments que deixen un record viu.
Sobretot quan Mnr. Romà ve amb ganes de compartir amb nosaltres amablement
aquesta segona trobada i fer també la coneixença dels racons del poble que
encara no coneix, com l’ermita romànica del Grau. Convé, doncs, que per part
nostra sapiguem fer-li els honors que es mereix i tinguem capacitat d’acolliment i
de simpatia envers una persona il·lustra com el nostre bisbe, que ha arribat fa
poc a Vic nomenat directament de Roma. Ve per a coordinar tots els afers
d’evangelització i d’atenció d’ajudes a les persones malaltes o que tinguin alguna
necessitat que els pugui resoldre “Caritas Diocesana”, o altres afers culturals com
la visita que féu l’Associació de Veïns al nou Museu de Vic, el tercer del món en art
romànic i gòtic.
La visita es farà el dissabte dia 10 d’abril, a 2/4 de 12 del migdia, i tots
nosaltres l’esperarem a l’església parroquial. De passada FEM UNA CRIDA per si
alguna família vol aprofitar l’ocasió de rebre algun dels seus fills el sagrament de
la confirmació, comunicant-ho prèviament a Mn. Dalmau, per donar-los una
explicació del significat que té pels cristians aquesta cerimònia.
Després de la missa, on cantarà el cor de Sant Feliu “AMISTAT”, farem un acte a la
plaça del pàrquing on inaugurarem el terra per evitar els bassals d’aigua, tan
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molestos quan hi ha actes col·lectius a l’església com enterraments, casaments,
bateigs o a la missa del diumenge. Aquí, al pàrquing nou, se celebrarà un curt
concert de cançons populars i patriòtiques del Cor Amistat, acompanyat d’un
pica-pica que ens doni ocasió de poder parlar amb el Sr. Bisbe i poder saludar les
autoritats Municipals. Ja sabeu per experiència de fa quatre anys, que el Sr. Bisbe
respira simpatia i té do de gents per fer-la petar lliurament de tu a tu.
A continuació, el senyor Bisbe visitarà l’arxiu i revisarà els llibres parroquials de
la Rectoria. I després és reunirà amb el Consell Parroquial i la Junta del Santuari
Ecològic.
El Sr. Bisbe es quedarà a dinar a Gallifa al restaurant del Camí de l’Església.
Després d’un breu descans a la Rectoria, enguany el Sr. Bisbe vol visitar l’ermita
de la Mare de Déu del Grau. Ens agradaria que tots els que bonament vulguin i
puguin ens acompanyessin en aquesta petita excursió per cantar-hi, tots junts, els
goigs tan antics que ja coneixem a la Mare de Déu. Li volem ensenyar també una
joia que hi ha dins, que és el dibuix que ens hi pintà de la Mare de Déu, a l’absis, el
nostre conciutadà Vicenç Màlaga .
Esperem que el temps ens acompanyi i puguem fer una especial festa de
l’acolliment del Sr. Bisbe al nostre poble i petita vall de Gallifa.
Gallifa, 19 de març de 2010.
Ben sincerament.

Mn. Josep Dalmau
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PETITA CRÒNICA DE LA VISITA PASTORAL
DEL BISBE DE VIC
MNS. ROMÀ CASANOVA A GALLIFA

Aquesta visita que durà tot el dia no ens la podíem descuidar com a crònica a la Llista Blava.
Fou al 15 d' abril. El Sr. Bisbe és jove i té una simpatia natural que el fa molt agradable al
tracte. Vingué directament a l'església parroquial. En guany no volguérem que es perdés com la
primera vegada, fa cinc anys. Un jove, en Wilfran, l' esperava a la l' entrada del poble.
S'assegué al confessionari, i tingué dos penitents. Mentrestant un capellà que l'acompanyava
explicava el sentit que té la visita del bisbe a cada poble.
Acabada l'explicació es celebrà la missa i feu un sermó que la gent escoltà amb interès. I al
final el Sr. Bisbe va fer l’adoració al Santíssim amb l'exposició de la Custòdia. Un acte religiós
molt especial de la litúrgia, acompanyat del cant llatí ”Tantum ergo” que ja feia 40 anys que no
celebràvem a Gallifa. Però que les persones grans recordaven amb nostàlgia. I finalment
sortirem a fer el pica-pica al pàrquing del costat, amb la presència de les autoritats civils del
poble, que tingueren una estona de conversa i salutació amb el bisbe. Aprofitàrem aquesta
festa per estrenar el terra del pàrquing amb una grava gruixuda escampada pel terra per tapar
els bassals d' aigua, que molt gentilment havia dut amb dos càrregues d’un gros camió en
Manel Martín de Can Brossa i que ha quedat molt nou el pàrking. El Sr. Bisbe li va donar les
gràcies al Manel per les seves atencions a la par`ròquia dient-li que havia quedat molt bonic i
net.

Mns. Romà Casanova i Mn. Dalmau en la celebració de la Missa

El cor de Sant. Feliu que ja havia cantat a dins l'església, feu un petit concert que fou
degudament aplaudit. I el senyor Bisbe després de parlar i saludar a la majoria de la gent s'
acomiadà.
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La Montserrat Costa dirigint els cants del cor “L'Amistat” de Sant Feliu de Codines

A continuació el grup dels que tenen càrrec a la parròquia ens arribarem fins a la Rectoria, i allà
férem una tertúlia informal sobre temes d'església que fou molt interessant. Una de les coses
que es digueren fou que a l’estiu que hi ha moltes criaturers es podria fer una catequesi
informal. Un dels noms que sortí varies vegades fou el de l’Imma Esteve. Es va quedar en
treballar-hi. En un apartat curt el Sr. Bisbe firmà els llibres de casaments, defuncions i bateig i a
continuació el Mossèn li donà la llibreta on Ell ha de posar-hi la seva opinió després d'haver
acabat la visita.
I de la rectoria anàrem a dinar al Camí de l' Església. Com que encara feia una mica de fred
ens ficarem a dins a la sala gran, que quedà plena. També allà un dels mossèns que
acompanyaven al sr, bisbe, explicà les aventures que va viure fa uns 20 any a Nigèria. I ens va
dir que cada any i torna a visitar als seus amics. La Xit s'hi va apuntar perquè ell va invità al que
vulgues anar-hi amb ell, i a viure en una gran casa de l' església, i que tindrien un bon guia, que
fora ell mateix. També un dels acompanyants dels senyor bisbe, un jove convertit recentment,
va explicar que ara viu amb un equip de nois com ell, i que ha estat ordenat de diaca.
I com que tothom tenia ganes d'explicar coses i presentar-se decidiren donar la paraula fent la
rodona i explicar tothom algunes de les vivències que l'havien marcat en la seva vida, o que
eren algunes anècdotes que tenien la seva lliçó de bon viure. A tots ens va quedar un record
molt entranyable d’aquest àpat.
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El Sr.Bisbe amb el Manel Martin a l'ermita del Grau

Després de les postres, marxarem a visitar l'ermita del
Grau, que està a punt de renovar-se. Els camins eren una
mica difícils però el Sr. Bisbe li agradà anar per aquells
boscos salvatges i escoltar les explicacions exhaustives
de l' arquitecte Pere Molera,que ens feu veure el gruix de
les parets que eren massisses; primer s'havia sospitat
que darrera les pedres visibles a fora, hi hagués terra
fluixa. I explicà que havíem tingut moltes dificultats
burocràtiques de totes bandes des del bisbat, de la
Generalitat i de l' Ajuntament que no va permetre vendre
una peça de terreny per pagar la tercera part dels cent mil
Euros de la subvenció de la Conselleria de Cultura que
presideix el Dr. Tresserras. El Sr. Bisbe va contestar que
Mossèn Dalmau se'n sortirà bé.
Però em temo que , una vegada més que s'ha aconseguit
la subvenció dels 100.000 euros, no es podrà vendre la
parcel·la de terra per pagar el terç del conjunt per culpa
de la poca eficàcia burocràtica de l' ajuntament.

Ens férem unes fotos i finalment el Sr. Bisbe agafa el seu cotxe i marxaren cap a Vic amb els
dos capellans que l' acompanyaven.
Joana Villemur
Vicepresidenta SantuariEcològic

Ermita del Grau
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1. Es la primera vegada que ens hem retardat tant en la sortida de la revista LA LLISTA
BLAVA. Els motius han estat dos de fonamentals. Una petita operació del cor a què el Mossèn
es va haver de sotmetre abans de l’estiu, i el segon que havia d’acabar i d’entregar l’escrit del
segon volum de les memòries a l’Editorial 62.
La intervenció del cor del Mossèn ha estat molt fàcil. Tenia una artèria anomenada diagonal
que estava un 98% taponada. Com que el cor avui està molt estudiat, va ser qüestió sols de
trobar on hi havia l’avaria, i destapar-la i posar-hi dues peces petites que s’anomenen “estens”,
que aguanten l’artèria oberta perquè la sang passi amb facilitat. És com si a un cotxe se li
haguessin de canviar les dues rodes, portes el cotxe a un garatge, i surt al cap de poc, nou!
2. El nostre amic Antoni González feia temps que teníem noticies que no es trobava bé. I
un bon dia que el trobàrem dinant al restaurant de cal Tio al saludar-lo ens explicà que havia
tingut problemes i que ara parlava amb un aparell elèctric molt sofisticat que es col·locava al
coll i hi feia una veu diferent. Ens digué que malgrat els problemes que havia tingut estava força
animat i el veiérem amb un esperit serè i optimista perquè se n’havia sortit victoriós de la
malaltia. Ens alegràrem del seu optimisme. Sovint les persones ens veiem amb el recurs de
convertir en virtut tot allò que ens cau com una desgracia. I és una bona forma de viure amb
algunes limitacions.
L’Antoni es trobava tan bé, malgrat el handicap, que l’any passat fou l’encarregat de fer la
paella de la seva colla en el concurs de paelles celebrat a la plaça de la Rectoria. No va
guanyar cap premi, però la seva paella, a la vista, era una obra d’art. Aquest any però, ens
arribà la noticia de la seva mort. Volem creure que després de l’experiència de la seva malaltia,
tingué el valor d’acceptar aquest nou trastorn que és la mort amb la serenitat amb què passà la
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primera prova. Les persones comencem a morir a partir del primer dia que naixem. Com
comencem a viure en una altra dimensió a partir del fenomen de la mort que en el fons és la
gran naixença que ens recorda l’avi Maragall, que aquest anys se celebra el seu record
d’aniversari.
3. Ens adherim a la manifestació de dol per la mort d'en Rafael C. de Sobregrau que
l'Associació de Veïns publicà en el seu butlletí. Gallifa estava molt ben servit de metges. A part
de l'assistència oficial del Dr. Pinós que ens ve de Sant Feliu, teníem a Gallifa el Dr. Rafael que
tots hem rebut l’ajuda dels seus veredictes mèdics ( jo recordo el que féu a la meva mare !) i a
més tenim per una primera consulta l'ull clínic d'en Joan Carles Esteve. També tenim a en Joan
Cristobal! No podem dir que no estiguem ben servits des del punt de vista de la salut, els
ciutadans de Gallifa. Que Duri!
4. La nostra Associació de Veïns de Gallifa, enguany ens preparà un viatge cultural i turístic
a la ciutat d’Olot. Aquesta ciutat és coneguda perquè té unes característiques molt singulars. És
un ciutat que reposa sobre un terreny volcànic, que vol dir que és bo per cultivar les verdures,
els cereals i la fruita. I encara hi ha volcans que un dia podrien despertar. Ara dormen. A més
és coneguda perquè s’han especialitzat en crear estàtues religioses i mig poble hi viu,
d’aquesta activitat. I sobretot s’ha creat una cooperativa de vaques i de fabricació de iogurts
molt bons, amb la particularitat que les persones que hi treballen són nois i noies amb
limitacions i disminuïts en les seves activitats. Cada persona és estudiada i se li encarrega una
feina que la pugui fer. Això dona una gran satisfacció als interessats i els treu de la marginació.
Hi ha persones que al veure aquell treball que dóna feina als disminuïts, compren aquests
iogurts a partir d’haver descobert aquesta “Bona obra”, com en Manel Martín, de Can Brossa.
5. La Comissió de Festes de l'Ajuntament, dirigida pel dinàmic Joan C. Lairisa,
organitzà el concurs de paelles d'arròs a la plaça de la rectoria –on hi havia el menjador–. El
pàrquing de la piscina servia de cuina; la gent s’hi movia amunt i avall contemplant com les
paelles, rodejades de curiosos, feien xup-xup, i es donaven receptes els cuiners uns als altres.
Una gran vela plantada a la plaça on hi havia instal·lat el menjador ombrejava les llargues
taules on s’asseien cada grup de veïns per repartir-se l’arròs una vegada fet.
Passaren la comissió a buscar una mostra de cada paella i al final donaren el veredicte de les
tres millors, segons els responsables de la comissió. La gent es passava l'arròs per saber com
sonava gastronòmicament la del seu veí, i tot era una Festa. Una vegada més. Els tres premis
de bon cuiner foren el 1)- Miquel Pont, el sogre d'en Jaume Argemí de cal Moliner. El segon en
Juanito Solà, un veterà dels arrossos. I el tercer el grup de l'Agustí i en Xema.
6. L'Associació de Veïns, uns mesos abans, havia organitzat la cèlebre Escudellada, que
és una tradició que el poble havia inventat anys ha, a menjar tot el poble; una trobada per refer
les relacions fraternals. Ara es fa a dalt al Santuari de l’Ecologia, amb taules a sota els pins i
alguns sota el sol. Tothom té un numero que es compra a cinc euros, perquè tothom hagi de
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pagar i es pugui finançar tot aquell bé de Déu de coses bones que els cuiners s'encarreguen de
comprar i surtin els comptes. En dues ollasses d`escudella, que són a càrrec de l’Agustí, en
Xema i la Marga . Que tot ell és un tràfec, donant voltes amb el cullerot, ajudats per en Miquel
de cal Tió i altres voluntaris.

Gallifans fent honor a l'escudellada. Fotografia de Pilar Vazquez

Mentrestant es cou i bull el menjar, els assistents homes i dones preparen les taules amb
afegits al voltant de l’escudella, amb postres, begudes, i altres entreteniments, i els infants
corren, juguen i es barallen a estones, però saben fer les paus molt més fàcilment que quan es
barallen persones grans. Quan toca la campana que són a punt les Grans Olles, la gent fa cua
amb el número a la mà, perquè sense ell no s'aconsegueix que li omplin el plat fondo. Després
cada any en sobra i els comensals poden repetir, i encara en sobra de nou, i alguns omplen
algunes olles per l'endemà que encara serà un plta saborós. Es fa una rifa per acabar de
finançar les despeses, i sempre hi ha xerinola quan se sap el que té el número de la sort.
I fins l'any que ve!
7. Volem donar les gràcies al Sr. Àngel Martínez pels quadres pintats per ell que ens va
regalar i que ens ajudaren a pagar els deutes de la Festa de l'Aplec. Un dia que vaig visitar la
Lourdes, hi havia el matrimoni Martínez i férem tertúlia una bona estona. I aquí va sortir que ell
era molt aficionat a pintar i que això l'ajudava a distreure’s i a tenir satisfaccions afegides que
dóna l'ofici. Em va dir que me'n faria un que tindria la rectoria com a objecte. I al cap de vuit
dies ja els tenia fets. M’agradaren molt. Hi vaig descobrir que tenia l'instint creador tot pintant;
no fa exactament allò que pinta; ho millora amb taques inventades. Per exemple en un quadre
de la Rectoria. Li va faltar tela per poder pintar la bandera del campanar. I ell la bandera la
col·locà sobre la teulada. No hi faltava res, però una mica canviat.. La Joana, quan s’acostava
l'Aplec, el va anar a veure a casa seva de Barcelona per recollir-li un quadre, perquè el Mossèn
li havia demanat que pugés al Santuari i pintes el que li fes més gràcia, perquè la gent després
el podria aconseguir rifant-lo. Però a ell li va semblat millor oferir uns que ja tenia fets.
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8. Enguany hem repetit l’Espectacle de SO I LLUM al Santuari Ecològic. El presentàrem
millorat. Estrenàrem la pantalla a la paret que ens feren els germans Gallego, i la va arrodonir
amb detalls importants en Jaume de Sans, quan vingué per repassar ells llums a l’aire lliure per
si havien sofert algun dany.
Una altre novetat fou fer venir algun cantant amic o algú que és vulgui donar a conèixer per
preparar una mica l'ambient musicalment en forma de petit aperitiu abans de començar el Gran
Espectacle de So i Llum. Els noms dels cantants d'aquest any foren: Núria Inglès, Jaume
Arnella, La Donzella d'Uriel, el grup jove "Far Away" (hard rock). L'assistència ha estat una mitja
de 50 persones. El dia que assistiren més gent fou el dissabte que vingué a cantar Jaume
Arnella; foren unes 80 persones. Em general els cantants agradaren molt; tots hagueren de
cantar més del que estava programat.
També aquest any TV3 durant una setmana ens ha fet propaganda en aquell apartat que es
titula TV3 RECOMANA. El nostre Espectacle de So i Llum ha pogut arribar allà on arriba TV3·
També hi han vingut un grup d'entre setmana de 40 persones: els dies que pujaren molta gent
a contemplar “les llàgrimes de ST, Llorenç”.
9. En les últimes sessions de Vent del Pla, ha aparegut l'Oriol Puig, fill del Jaume i la
Montserrat, ha sortit força estona i ens hem pogut fer càrrec de la seva cara i gestos. Estem
segurs que farà la competència a Brad Pitt i en George Clooney. De totes maneres,
mentrestant, ho posem en les notícies de punta fina perquè la seva presència en una pel·lícula
que veuen tants catalans, és un honor pel poble de Gallifa.
10. Les dones madures de Gallifa s'han disparat i han decidit aprendre a ballar Country a
la plaça de l’Ajuntament del poble. Hi posen molt entusiasme i fan propaganda perquè siguin
unes quantes més a ballar-ne. I a aprendre'n abans. Porten la intenció de fer-ne un espectacle
quan en sàpiguen prou. Ara, de moment, es troben a les beceroles. Tenim una molt bona
professora, l'Antònia de Sant Feliu de Codines.
11. És bo donar a conèixer i reconèixer una cosa quan s’ha fet bé. Primer aparegueren

unes baranes de fusta gruixuda al camí de can Bosch fins al lloc on hi ha les escombraries. I a
continuació, com que a Gallifa pràcticament no hi ha carrers (sols hi ha camins), i no hi ha
parets de casa per posar el nom del carrer de cases, l’ajuntament s’ha inventat posar el nom
dels carrers sense cases, clavant un pal gruixut, i a dalt de tot un rètol que diu, per exemple,
Carrer de la Rectoria, carrer de la Sagrera i can Bosch, col·locat davant de cal Arcís, amb unes
fletxes que indiquen la direcció. Ara, ja ens costarà més perdre’ns, amb aquests indicadors.
Ara, sols ens fa falta que aprenguem de memòria els noms i no oblidar-los, per ajudar als que
vénen de nou a trobar el que busquen. L’enhorabona i que duri!
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No sé si l’Ajuntament podria demanar a alguna personalitat de la
Diputació una mica entesa, que ens pogués indicar per on podria
haver-hi en el carrer de la Sagrera el lloc on s'enterraven els morts.
Primer semblava que el carrer de la Sagrera era el que anava cap a
can Bosch, ara hem vist que és el que va cap a cal Moliner des de cal
Arcís.
12. S'ha celebrat a la parròquia de Gallifa, a l'ermita romànica de la Vall, el casament d'en
Pep Roca i Júlia Guvern, que volien fer una cerimònia religiosa. Ens veiérem uns mesos
abans per parlar del bateig que havia de rebre la Júlia; una condició necessària pel casament
cristià. I també per preparar la festa del casament.
Tot va anar com els nuvis havien pensat i organitzat. Tot, però.... amb una mica de patiment. La
festa era a l'aire lliure i un dia abans va ploure a bots i barrals, al mateix matí encara era tot
núvol. Però, potser Déu li va voler donar un regal a la nova batejada i a la tarda i nit va fer un
temps esplèndid. I així tots els amics van poder celebrar la festa amb el nuvis. Des d'aquí els
desitgem una llarga i feliç convivència.

Ermita de la Parròquia de Gallifa
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Els aires i les boires no pintaven gaire bé. Ben segur algunes persones que el dia anterior
havien pensat arribar-se a la Festa del Medi Ambient, es quedaren a casa. L' hora d'arribar al
Castell era a 2/4 d'11 del matí.
Enguany férem un petit canvi en la manera de repartir la coca d'en Pere Turón. En l'última
reunió del Patronat un grupet proposà que per comptes de repartir-la quan s'hagués acabat la
missa i abans del concert, fóra millor que els visitants a l'arribar es trobarien ben acollits si ja
els oferíem un tros de coca. Com que en donàrem un tros a cada un que entrava, al final del
dia n'havien quedat alguns trossos. En canvi quan es donaven abans del Concert a baix a
l'amfiteatre no en quedava cap. Ho posarem a debat en la reunió primera que tinguem.
Com cada any l'acte començà on hi ha l'altar de pedra, a la plaça de l'Espai Xirinacs, amb
l'Elogi a la Naturalesa, perquè la Terra és la nostra llar, i d'ella han anat apareixent totes les
coses; les més grosses i les més petites, els minerals, les plantes i els homes i dones..... i
Jesús de Natzaret.
.

Missa sobre el mon
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Enguany l'Elogi de la Terra el pronuncià en Lluís Planas, President de l' Associació del PAS (El
camí dels Països Catalans”). Haig de dir que malgrat que fou una mica llarg, la gent no es
cansà d'escoltar les paraules d'en Lluís; perquè entre mig, va cantar amb la guitarra alguns
cants que encaixaven amb les seves idees. I això ens feia assentar el contingut del seu
missatge. El podreu llegir sencer a part.)
A continuació –després dels aplaudiments molt merescuts– el “Cor Ponent” encetà un cant
molt alegre que ens introduïa a la “Missa sobre el Món”. L'altar era adornat –no amb
espelmes, perquè ja ens hi vèiem– sinó amb flors boscanes. El Mossèn ens recordà que
veníem a donar gràcies pel fet d'existir, doncs ens havia portat a respirar l'aire, la Mare Terra.
El Mossèn ens recomanà que tothom participés del pa “consagrat” perquè estàvem recordant
el sopar de Jesús de Natzaret la vigília de la seva corrua de perfeccions i assetjaments tant de
jueus com de les autoritats romanes, fins a un judici legal (però això no és pas garantia de res)
fins a la pena de mort.
I tos els apòstols, cadascú amb la seva pròpia consciència, tenia ben aprés que allò era
compartir la vida, la mort, i la resurrecció de Jesús. La vida és massa important perquè després
de lluitar els homes i dones per la justícia per la llibertat personal, i la independència de tots els
pobles... resultés que la nostra vida acabés dins un Pedregà de Mala Brossa.
La gent s'anà passant la panera del pa-viu i amb el silenci primer, i els cants del Cor Ponent
havien assolit des de dalt la talaia del Santuari Ecològic aquells moments solemnes que les
persones es troben unides i transportades a uns nivells superiors.
Cantàrem els goigs de l'Ecologia per finir l'acte religiós:
Torneu-nos la llibertat / que van perdre els nostres avis / i sota el cel Estrellat /
un cantaran cors i llavis / amb un coratge novell / i una veu enardidora /
Embolqueu amb el mantell / La nostra Pàtria, Senyora!
Després ens acostàrem a sota mateix de la plaça reunits tots a l' Espai Ramón Galí, a realitzar
l'homenatge merescut al cristià insigne, antropòleg, humanista i escriptor nacionalista, a través
de les paraules enceses de l'historiador Josep M. Solé Sabaté, fent un panegíric emocionant
amb tots els assistents que amb el seu silenci subratllaren els elogis que podreu rellegir, a
part, i recordar del líder reconegut pel grup selecte de catalans que reberen les seves lliçons
en temps del C.C. durant la dictadura que patí el nostre poble dels espanyols. També hi
hagueren unes paraules, d'agraïment de l'homenatge, de la seva filla Tineta.
Baixàrem després tots a assaborir el acords del Cor Ponent amb uns cants patriotes i altres
un xic humorístics, fins que ens vingué a visitar un xàfec d'aigua que obligà a parar els cants i
refugiar-se sota els paraigües, que com a aplaudiments, i perquè no en quedés dubte, parà en
sec la pluja, i poguérem continuar els cants com una torna desitjada.
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Els cants foren dirigits per les batutes de M. Teresa Giménez, Joan Flo i Joaquim Sabater.

Després vingueren les corre-cuites per agafar llocs de l'espai del menjador al costat de la
barbacoa on es couen les dues paelles d'arròs. La gent estava alegre, sempre atents al temps
que ens va deixar “viure” lliurement tota la jornada.

Mentre arriba l'arròs la gent es prepara l'amanida del self servis
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Ens quedava un últim acte que completa la presència i eixamplament de l'atenció sobre el
Medi Ambient, un dels objectius del Santuari Ecològic. La nostra amiga, actualment directora
de ràdio Caldes, ara s'ha llançat a obrir un Portal de Medi Ambient a internet (la seva entrada
és : http://www.monsostenible.net). Ens parlà un dels seus companys, promotor de la idea, del
Portal i després la nostra amiga Míriam Viaplana, que és periodista a més de dur Radio
Caldes. Es creà un clima molt lliure de conversa i es parla dels abocadors incontrolats del
nostre entorn, i es va prometre que estudiarien els cassos. Es va fer l'acte a dalt la sala del
l'ermita on hi ha el projector del missatge del Santuari per tots els visitants durant l'any. Ens
projectà els continguts amb tots els diversos apartats.
Així s'acabà la diada de l'Aplec del Santuari Ecològic, amb moltes satisfaccions que ens
quedaran com a record inesborrable.
Joana Villemur
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Elogi a la naturalesa:

La plenitud de l’Univers.
Lluís Planes i Herrero

Voldria començar amb una corranda, a l’estil del grup Manel:

La natura és la mare
que a tots ens va parir;
i li ha costat Déu i ajuda, arribar fins aquí...
Parlar de la naturalesa és parlar de nosaltres, per tant, elogiar-la, és elogiar-nos a tots i a Tot. No
n’hi ha per menys. Quan contemplem l’Univers sencer, és a dir, si no només el mirem, sinó que també
el veiem de veritat, només podem fer dues coses: callar davant de tanta grandesa, de tanta meravella
inabastable, o bé elogiar-la pels descosits, com ha fet des de sempre cada cultura a la seva manera.
La tradició cristiana ho fa, per exemple, a través dels salms.
Mn. Dalmau ens dona perspectiva, en el seu text d’enguany, del poc temps que fa que existim com a
humans i de la llarguíssima travessa de l’evolució de l’Univers des del seu darrer inici conegut,
l’Esclat (l’anomenat Big bang), que es va produir, segons els entesos, fa 13.600 milions d’anys.
Deixeu-me fer una mica de ball de xifres per donar un parell de voltes al cap, que encara que maregi,
de tant en tant va bé.
El nostre planeta va aparèixer 9.000 milions d’anys després del l’Esclat (fa 4.500 M d’anys), i van fer
falta 1.000 milions d’anys perquè hi sorgís la vida amb les primeres cèl·lules eucariotes (és a dir, fa
3.500 milions d’anys).
No va ser fins fa 700 milions d’anys (uns 13.000 M d’anys després del gran esclat, quanta paciència!!)
que la natura va desllorigar el gran pas evolutiu dels unicel·lulars als primers pluricel·lulars, que van
ser els fongs i les algues.
Va trigar 200 M d’anys més a generar els primers vegetals: els líquens. I “només” va necessitar 50
milions d’anys més, després dels vegetals, per crear els primers protozous, els primers animals.
D’això fa 450 M d’anys.
Els mamífers van començar a aparèixer fa uns 230 milions d’anys, i les aus en fa uns 190. Ens anem
acostant. Els primats fa 70 M d’anys, i només fa 40.000 anyets de res que va aparèixer la nostra
espècie. Vaja, que fa només uns instants, si comptem tota la història de l’univers.
Podem dir doncs, que la Natura ha necessitat 13.600 milions d’anys d’evolució, d’experiments,
d’encerts i errors, de saviesa acumulada, fins arribar a la perfecció biològica i a la complexitat
mental de l’Home.
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De tots aquests milers de milions d’anys de paciència i d’experiments de la Natura, només en tenim
una vaga idea, i dels milions d’espècies que han existit alguna vegada, només en coneixem el 0,01%.
Ens ho podem imaginar?
Considerant que l’univers avança per salts (quàntics) cap al seu ple desplegament, encara per
assolir, des del gran esclat, nosaltres en som fins avui el darrer salt completat.
Així com als primers anys la corba temporal de l’evolució va ser molt accelerada, gairebé vertical,
per seguir després la major part del temps amb una corba quasi plana, de molt lenta evolució, ara
sembla ser que entrem en la fase final de desplegament de l’actual univers, tornant-se a accelerar
com als inicis.
Segons el Model Global de la Realitat d’en Lluís Maria Xirinacs, un cop ja consolidada l’espècie humana,
ja només restarien els dos darrers salts. Ara s’està carregant d’energia el proper: el de l’individu cap
a la comunitat humana (integrada pel seu arbre de comunitats, des de la llar fins els veïnats,
municipis, comarques, nacions i continents), i el darrer salt ja serà el de la consciència d’Univers
sencer, la plenitud universal. Jo sóc del parer que Mestres com en Xirinacs han vingut a aportar una
forta injecció de coneixement, de saviesa i d’energia per empènyer aquest nou avanç. Ens toca a
nosaltres jugar-hi fort, fer la nostra aportació, si és que volem participar del gran convit permanent
de la plenitud.
El proper pas de desplegament del nostre Univers (potser d’aquí a 200, o 400, o 1000 anys?) és, per
tant, el d’esdevenir una veritable comunitat de comunitats humanes. No sé si heu provat mai de
visualitzar realment què vol dir això, com seria la nostra societat esdevenint una veritable comunitat.
Per ajudar-nos a besllumar-ho, fixem-nos en com funciona el darrer nivell assolit: el de qualsevol
individu humà, el nostre cos. Observem la fascinant perfecció, complexitat i plena solidaritat entre els
bilions de cèl·lules que l’integren: cap guerra entre elles, cadascuna amb la seva identitat i funció al
servei del conjunt i, al mateix temps, sabent-se tant individu com part del tot, estimant el conjunt fins
i tot per sobre d’ella mateixa i, si cal, sacrificant-s’hi per salvar-lo. Això no treu que, igual com hi ha
conflictes entre individus o entre pobles, també en poden aparèixer dins del nostre cos. En aquest
cas, els anomenem malalties, si bé cada cop hi ha més consens en afirmar que la immensa majoria –
fora de les congènites- venen de problemes relacionals, emocionals, patrons de comportament,
traumes no resolts, etc.
És a dir, que no venen d’errors biològics, sinó de problemes en el caldo on està immers l’individu: una
societat força malalta i no resolta encara. Tot i així, normalment el cos sempre ens avisa abans de
manifestar-se en forma de malaltia; el que passa, és que hem desaprès a escoltar aquest llenguatge
de la Natura.
En el pla social, ens sorprendríem si ens fixéssim en els paral·lelismes entre moltes malalties socials
–fruit de conflictes no resolts- i les malalties del cos. Però això ens duria a un altre tema.
Tornant al cos, dèiem que és un consens cordial, amorós i solidari permanent. No hi ha discussions, ni
es parteix el cos a troços, si unes cèl·lules volen anar cap aquí i les altres cap allà, si una fa una
funció més agraïda que una altra; les cèl·lules del taló no es queixen per estar sempre oprimides, ni
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les de l’estómac per suportar tants d’àcids. En tot cas, hi pot haver en ocasions una tirania provinent
del cervell sobre el conjunt, normalment també per patrons educatius, inseguretats, manca de
confiança, d’autoestima, etc. Però això va més enllà del funcionament merament biològic.
Si el nostre cos s’està dies sense menjar, el primer tros de pa va a parar als òrgans més vitals, sense
baralles egoistes. Si la gana esdevé extrema, primer se sacrifiquen les cèl·lules de les reserves, i
després, si cal, les musculars, per salvar els òrgans vitals i, per tant, la vida del conjunt. Saben que, a
més de cèl·lules individuals, són part dels teixits, dels òrgans i del cos sencer. Són el cos sencer, pel
sorprenent i misteriós principi d’holicitat: en la part hi ha contingut el tot.
Complemento aquesta idea amb el poema més curt que he fet mai, d’una sola paraula:

Som
Igual com ho és defensar un fill, un parent, o a un mateix davant del perill o d’una agressió, perquè
ens els sentim part de nosaltres, donar-nos al servei del conjunt o fer renúncies individuals pel bé del
conjunt, malgrat puguin ser de vegades difícils, doloroses o fins i tot en extrem puguin comportar la
mort, des d’aquesta consciència resulta automàtic, instintiu, i ens aporta de regal la màxima plenitud
espiritual de la que ens han parlat des de sempre els grans Mestres, cada tradició amb les seves
paraules, formes, mites o imatges. En el cas de la tradició cristiana, es correspon a la “salvació” de la
que parla Jesús de Natzaret. I aquesta entrega per amor al conjunt, molt probablement ens durà a
l’assoliment del “Regne”, és a dir, la utopia social realitzada ara i aquí, no pas com un premi per
després de morts si fem bondat i si som obedients, com s’ha pretès inculcar per domesticar i
dominar el poble, amb molt d’èxit, per cert; se’ls ha de felicitar.
Aquesta entrega i servei, juntament amb el bastiment de noves estructures comunitàries de presa de
decisions, d’acció no violenta, de festa popular, d’espiritualitat comunitària, etc., configuren doncs el
procés que la Natura es mor de ganes d’obrar en nosaltres per realitzar aquest proper salt evolutiu
de l’Univers que va de l’individu a la Comunitat Humana orgànica i fraterna.
I aquesta donació personal i radical, aquest servei i compromís segons la nostra particular vocació i
dons rebuts per contribuir a aquesta maduresa social i espiritual, no sempre vol dir flors i violes;
també pot provocar conflicte, duresa, despreniment, sacrifici per a un bé major. Independentment del
dolor però, ens sentim en plenitud, perquè sabem que no ho fem des d’un “jo” menut, sinó des d’un Tot
major que nosaltres, i això ens permet transcendir tot dolor, tot i sentir-lo.
Bé, doncs quan nosaltres, com a “cèl·lules” que som del nostre cos social i nacional, actuem a les
nostres comunitats humanes properes, en la nacional i fins la internacional amb la mateixa
cordialitat, solidaritat i servei que les cèl·lules del nostre cos entre elles, haurem assolit el següent
sal evolutiu de l’Univers. Tindrem plena consciència de que tots som la Humanitat sencera, clivellada
d’un meravellós, gegantí i divers arbre de comunitats humanes. Llavors, ja només ens restarà el
darrer pas: la consciència de ser U amb tot l’Univers.

Ens sentim U amb tots els pobles, amb l’Univers i amb el veí, i ens ha costat Déu i ajuda, arribar fins
aquí!
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Assolir aquests graus de consciència, tanmateix, no garanteixen que la vida sigui una bassa d’oli: junt
als bons moments, igual com ara i com sempre, però des d’aquest esperit comú i des d’aquesta
consciència i maduresa, segurament estarem més ben preparats per resoldre els conflictes des de la
cordialitat.
Si ens centrem ara en la naturalesa entesa com a medi ambient, cada nivell d’existència i de
consciència, cada cè·lula, cada vegetal, cada animal i cada comunitat humana té el seu propi cos i el
seu medi ambient on viu i on es desenvolupa. I encara que no en siguem potser tots conscients,
participem sempre de tots els medis ambients majors i menors: el de les nostres cèl·lules i àtoms que
ens integren, l’aigua que bevem, l’aire que respirem, els aliments que mengem i els ecosistemes del
planeta. I el medi ambient del nostre planeta, al seu temps, se sustenta en l’Univers. Quan una
persona no n’és conscient, es pensa que ell no és l’entorn. I s’hi caga. S’equivoca de ple. Encara no
sap que la natura sencera és tan ell com ell mateix; la nostra societat, encara immadura, li ho ha fet
oblidar. En canvi, la persona que obre l’aixeta en el punt just i necessari, que gasta el mínim de
recursos, de paper, d’embolcalls, que sempre que pot opta pel transport públic, fins i tot si en algun
cas triga una mica més, o per la bicicleta, o per anar a peu; que mira la naturalesa i procedència del
que compra, que no deixa llums encesos inútilment, aquella persona que no valora les coses pel que
valen, sinó pel que són, que no se sent aliena i pren partit en veure el dolor, les injustícies i els abusos
que rep la gent i els pobles propers o llunyans, començant pel propi; aquella persona té consciència
universal.
Coneix els efectes de fer us del seu cotxe -que encara avui, incomprensiblement, crema petroli-, de
consumir electricitat provinent d’energies no renovables, i la seva relació amb el canvi climàtic que
desertitza el món, causant males collites, gana, set i mort de persones i d’espècies. Aquesta persona
sap que emmetzinar l’aire és fer-s’ho a ella mateixa, que el patiment dels altres és exactament igual
que el seu. Ella és l’Univers, la Natura, la Humanitat sencera. És un ésser diví.
Si bé és obvi que com a societat sencera encara no hem arribat a la consciència universal, i menys
encara a la plenitud, no vol dir que no hi hagi hagut moltes persones al llarg de la història i també al
nostre temps que hagin assolit graus de consciència superiors al de l’individu. I aquí cal distingir
entre assolir la consciència i arribar a la plenitud. Aquesta segona ve quan, inspirats per la
Transcendència universal, ens lliurem en cos i ànima al nostre temps, a la nostra societat, en la
forma que considerem en cada cas. La prova de foc és si aquest lliurament ha estat en cos i ànima,
sigui per un nivell comunitari o per un altre, en funció del grau de consciència: molts per la seva
família, d’altres per la seva comunitat propera, d’altres pel seu país, d’altres pel món. Tots en
coneixem casos, especialment dels de rang universal.

La consciència és la clau que ens permetrà reeixir,i ens costarà Déu i ajuda, arribar fins aquí.
La consciència és doncs la clau. Si sabem que SOM la naturalesa, el planeta, l’Univers, que jo sóc jo i
que soc l’altre, que sóc la nostra nació i també les altres, difícilment ens farem mal, perquè
normalment no ens en volem fer de mal a nosaltres mateixos. No llençarem pas, per exemple,
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deixalles al nostre cos! Normalment ens estimem més banyar-lo i perfumar-lo.
Sabrem llegir el llenguatge de la natura, el de la salut, perquè tot ens parla, ens avisa i ens orienta.
Sabrem descobrir els nostres dons, escoltar la nostra vocació i dir-li “sí!” sense por, plens de
confiança, perquè ens sabrem mers instruments de l’Univers per contribuir al seu desplegament i
plenitud.
Igualment, si ens sabem part del cos social humà sencer, no ens serà indiferent la injustícia social, la
gana, els genocidis, les tiranies, l’explotació, perquè sentirem sense haver-ho ni de pensar, que el que
li passa a qualsevol ésser humà ens està passant a nosaltres mateixos, i plorarem amb ells, i riurem
amb ells, i farem tot el que estigui a la nostra mà per reduir tot el dolor evitable.
No destinarem tot el nostre temps ni tots els nostres diners–o allò de què disposi cadascúegoistament només al nostre benestar, vestir, lleure i capricis, sinó que una bona part el donarem a
causes socials, nacionals i internacionals, segons les nostres possibilitats i segons ens dicti el nostre
esperit. Si només el gastem en nosaltres o en la nostra família immediata, és un possible indicador
que aquest és el nostre grau de consciència principal o únic. Amb els nostres fets determinem qui és
la nostra família: si només la de sang o bé també la nostra nació i la Humanitat.
Tampoc serem tan ingenus ni vanitosos de pensar que ho podem resoldre nosaltres sols, o amb
quatre amics afins, o muntant un partit polític o una ONG per mirar de salvar el món des del poder o
des de l’activisme salvador. No. Sabrem que ens cal cercar, sigui des d’aquests àmbits polítics o
socials organitzats o bé des d’altres àmbits demòtics, segons la nostra vocació, i això sí, sense
cansar-nos mai de provar i aprendre, eines per ajudar als altres a reconnectar-se amb aquesta
consciència col·lectiva d’unitat amb tots i amb Tot, des de la vivència i ritme de cadascú, i a partir
d’aquí, poder canalitzar les propostes i les forces unides per assolir els reptes comuns. I si no tenim
vocació d’engendrar noves vies, estarem atents per detectar les que puguin sorgir per afegir-nos-hi
en el grau i mesura que puguemDeia el filòsof greco-romà Plutarc, ja al segle I: “el polític

veritablement demòcrata és aquell que utilitza els recursos i eines per esperonar el poble a que sigui
ell qui decideixi”, és a dir, a desvetllar-lo, a engrescar-lo a participar, a prioritzar les seves propostes
i iniciatives abans que les merament institucionals, etc.

Una de les eines col·lectives que tenen aquesta vocació demòtica i que m’han convidat a introduir és
el projecte “El Camí”: un recorregut senyalitzat que uneix totes les comarques i illes dels Països
Catalans, definit amb la participació de la gent i entitats de cada municipi. Amb els seus textos
s’elabora la guia de cada tram. El lema del Camí és conèixer aquesta terra per estimar-la. I que bonic
i gratificant, conèixer els indrets i la seva gent des del ritme lent i compassat del caminar... !
No podem estimar ni sentir-nos part d’allò que no coneixem. Per això, tal vegada el primer pas sigui
aquest.
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Gent de tot Catalunya fent “el Camí”

Fa anys, vam experimentar llargament amb l’arbre d’assemblees territorials que proposava en
Xirinacs, com a exercici directe de la sobirania del poble. Vam aprendre que el fons és sàviament
encertat, però hem vist que perquè qualli, cal trobar formes creatives, participatives, il·lusionadores,
que enxarxin allò que ja hi ha i que ho potenciïn en benefici de tots. Els nous projectes d’aquest nou
mil·leni que tinguin vocació d’anar més enllà, cap aquest salt de consciència, segurament han de
complir requisits com unir i potenciar tot allò que ja existeix, creant projectes de projectes,
estructures d’estructures. Han de ser orgànics, on la suma de les parts no és aritmètica, sinó
sinèrgica, creant quelcom nou, d’un ordre superior, que cobra vida pròpia més enllà dels seus
promotors. I sobretot, han d’il·lusionar; han de tenir la màgia de l’art social que els va vibrar i quallar.
El Camí, que no és de ningú i de tots, un cop creat, a banda d’aportar salut, consciència, fortalesa,
arrelament i vincles afectius entre persones i pobles d’arreu del territori, ens permetrà la connexió
d’energies, la unió de forces per canalitzar marxes temàtiques amb finalitats socials i, si és
necessari, per articular accions no violentes conjuntes. Us convidem a afegir-vos-hi, a ser-hi, a fervos-el vostre, cadascú en la forma i mesura que li vingui millor.
Sigui per una via o per una altra, segurament pel seu conjunt, des d’aquesta consciència fruit de la
vivència de ser U amb tots i amb la Natura, haurem trobat de segur els mecanismes nous per al
diàleg i el consens comunitari –és a dir, una vera democràcia, participativa per definició- i per
canalitzar, si fes falta, l’acció no violenta col·lectiva per assolir els reptes comuns (sigui a través de
la denúncia, la no cooperació, la desobediència civil o la creació de noves estructures) sobre cada
àmbit i temàtica que ens cal millorar, com per exemple: una nova cultura de l’aigua, de l’energia, de la
mobilitat, de l’urbanisme, una nova economia transparent, ètica i solidària (com ens proposa l’Agustí
Chalaux), la sobirania de totes les persones i de tots els pobles amb plena igualtat de drets i deures,
la pervivència de les llengües i cultures en igualtat de condicions i una llarga llista de reptes que ens
aniran sorgint en els diferents àmbits de la vida i que les futures generacions hauran de saber
resoldre.
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D’aquesta manera -i vaig tancant- hem anat a parar a l’Ecologia: aquella economia ètica que té en
compte el bé de tota la naturalesa abans d’actuar a cap nivell. Gandhi deia que el no violent, abans de
fer cap acció, consulta a tot l’Univers per esbrinar quina és la millor opció.
L’Ecologia, com l’acció noviolenta, és profundament ètica. Ho veiem clarament en el “mapa global de la
realitat“ d’en Xirinacs: l’Ecologia està ubicada en el territori objectiu (tracta del cos de l’univers),
pràctic (no és només una idea), mundà (mira cap a l’evolució i màxim desplegament sostenible del
món), ètic (mira pel bé màxim del conjunt) i transcendent (té un fort component espiritual). És per
això que els ecologistes són profetes, en aquest cas, no de la part transcendent-subjectiva de
l’Univers, sinó de la transcendent-objectiva, del cos social i natural d’aquesta meravellosa realitat
que, misteriosament, ens ha estat donada i amb la que, per tant, hi tenim un gran deure.
I acabo amb un desig: mirem-la, mirem-la profundament des de la contemplació i el silenci, ajudem els
altres a mirar-la i a veure-la, a descobrir-la per ells mateixos: descobrirem junts que del petit “jo
sóc” individual, hem passat al “Som” col·lectiu, i d’aquí, al gegantí “Jo Sóc”! universal.
Llavors, els dos darrers grans salts quàntics que li resten al desplegament d’aquest preciós univers,
potser d’aquí a uns centenars o milers d’anys, potser per a alguns ja ara, s’hauran acomplert, i la
Natura riurà, viurà i morirà plena de tots nosaltres.
Lluís Planes i Herrero
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PATRONAT DEL SANTUARI ECOLÒGIC
DEL CASTELL DE LA PARRÒQUIA DE GALLIFA
Plaça Rectoria, s/n. Tel. i Fax nº 93 436.04.08
08146 – GALLIFA
NIF: G-58521063
jdalmau@gallifa.com
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL
PATRONAT DEL SANTUARI ECOLÒGIC DE GALLIFA

Benvolguts membres del Patronat, Déu vós guard !
Segons acord de la Junta Directiva del Patronat us convoquem a
l’Assemblea General Ordinària del Patronat del Santuari Ecològic de
l’ any 2010.
Posarem en consideració els projectes que ens havíem proposat
realitzar; les decisions que s’han de prendre i recollir, a més, les
propostes noves. I finalment farem un petit repàs o “tour d’horitzó”
general.
I el que es més important el retrobament dels amics
Dia : Dissabte, 8 de maig de 2.010
Hora : A les 6 de la tarda.
Lloc: Santuari Ecològic (dins l’ermita)
ORDRE DEL DIA
1.2.3.4.5.
6.-

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior.
Memòria de les activitats realitzades el 2009
Estat de comptes i balanç del 2009
Projectes per al 2010 (Proposta d’homenatge a Raimon Galí).
Carta al Reis a l’Ajuntament de Gallifa
Torn obert de preguntes;
Secretari

President
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LA MORT D'UN AMIC :

CRIS DOMINGO
Hem viscut el poble la mort d'un amic Cris Domingo que ha conviscut durant molt any amb la seva
esposa Anna Reig a la República de Gallifa. Omplirem moltes planes de vivències de les que hem
compartit. Després marxaren del pis de la rectoria i es separaren. I un temps els perdérem de vista.
Però ell de tant en tant venia veure's i a compartir unes hores els records de gestes passades.
El seu fill Cristobal Domingo em va dir que el seu pare estava molt greu, i jo el vaig anar a visitar a l'
hospital. Vaig estar-hi una bona estona. Tenia un posat seré una mica com absent; però es creà un
diàleg molt emotiu entre els dos a traves d'agafar-li les mans, o de treure-li la suor. A l' hora de
marxar no em deixava anar. Volia que em quedés i m'hi vaig quedar una estona més. Estic segur que
li vaig passar la meva estima, com ell m' encomanà la seva. Vaig sortit satisfet de la meva visita.
L' enterrament tingué lloc al Tanatori al costat del camp del Barça. I es pretengué que fos un acte on
hi prenguéssim la paraula els fills i la esposa, amb la qual havia mantingut sempre bona relació, i els
seus nets.
Ens han donat els textos que es van llegir allà i els reproduïm. El seu fill Cris llegí amb uns sanglots
de plor continuats el seu escrit; igualment els seus fills i germans. Fou un acte molt emotius
Mn. Dalmau ressaltà d'en Cris pare el seu optimisme; sempre disposat a riure o sentir-se bé en totes
les situacions de la vida. Una mica abstret per deixar-se anar vitalment. Moltes vegades sabia viure
les seves responsabilitats i les seves generositats amb una serenitat molt envejada. No li feia por la
mort.
L'esperava com una alliberació que coronava la vida sobre aquest planeta.
Heus aquí els textos originals:

El cor trencat
Un final dur,
Massa devastador per a un home just..
Una decisió madura de mort,
Com es pot esperar d’el home savi i generós que has estat.
Escoltar dels teus amics, dels teus nets,.. el que pensen de tu i senten per tu
Es el millor que pot rebre un fill, en la pèrdua del seu pare.
Però el que més valor té per mi, és que tu hagis estat el meu pare..
El cor trencat en mil trossos, pare
Em queda de tu tot allò que he aprés; i em reconeixo en tu.
Descansa en pau pare.

Cris Domingo
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Tots els Rius duen a la mar.
M’agradaria haver pogut navegar més per les teves aigües, saber més del subsòl
que amaga el teu cabdal, haver resseguit més els teus meandres, sabent més i
aprenent més de tu. No t’he navegat tant com m’hauria agradat, però no en dubtis
que, pel temps que ho he fet, no canviaria per res el curs de les teves corrents. Si
bé la quietud del teu delta no han sigut tan neta com voldríem, sempre em quedaré
amb els records de les teves aigües fortes i amb caràcter, només pròpies d’una
personalitat com la teva. Tots els grans rius duen a la mar.
Pau Domingo Mercadé.

En record del nostre estimat pare, Cristobal Domingo i Sánchez
que ha mort, massa aviat, aquesta passada matinada del dia 16 de Febrer,
a l’edat de 77 anys..
En reconeixement d’un home just i savi,.. d’un home generós, un home alegre,
amb qui es gaudia d’una bona i intel·ligent conversa.
Per sempre, amb nosaltres, per damunt de tot, un molt bon pare.
T’estimem pare, descansa en pau.
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HISTÒRIES D’UN PILOT DE CURSES
- JORDI FORNAS 1ª part (1967-1973)

Als 15 anys, el meu avi patern em va regalar una Velosolex-Orbea, que era una de aquelles
bicicletes amb el motor al davant i tracció per rodet a la roda davantera. Allò, no tirava gaire, i
per fer la pujada cap a Can Tio, s’havia de pedalar de valent!
Quan en vaig fer 16 ja em podia treure la llicència de ciclomotor.
Amb el que havia estalviat, entre altres de tramvia, anant a l’escola a peu dos anys, vaig pagar
la meitat del que costava una Mini-Montesa, que en aquella època, estava al voltant de les
12.000 pessetes, l’altre meitat la van pagar els meus pares.
Amb aquell ciclomotor semi-automàtic, voltava tota la setmana per Barcelona i, arribat el cap de
setmana, enfilava la carretera cap a Gallifa. Llavors no hi havia variants i s’havien de travessar
tots els pobles sense excepció.

33

A Gallifa, la pobre moto no parava i anava al darrera de les d’alguns amics, que ja tenien motos
de muntanya.
Voltàvem pels camins amb l’Antònio Martínez i en Jaume Armegí, l’Antònio tenia una Ducati 49
”TT” (amb canvi de tres marxes) de color taronja, i en Jaumet era el “rei del mambo”, perquè
tenia una de les primeres Bultaco “Lobito” 74 de quatre marxes, negra i blava.
Els diumenges al vespre baixàvem plegats amb les motos cap a Barcelona, en Jaumet i jo,
perquè l’Antonio havia de deixar la moto a Gallifa.
Amb tot això, les curses de “Scalextric”, que fins llavors i durant anys, ens havien aplegat per
jugar, varen començar a quedar en un segon pla, fins a la desaparició, a mesura que
augmentava el nombre de nois motoritzats de la colla, com els germans Esteve del Genestós.
Un cap de setmana (dels pocs que no veníem a Gallifa), vaig anar a veure la cursa en pujada a
la Arrabassada. Em va impressionar veure els pilots, enfundats en la seva granota de pell
negre (la majoria amb rastres d’antigues caigudes), amb el casc “Cromwell” (aquells en forma
de mitja taronja) i les ulleres de doble finestra, concentrats en el comissari que els donava la
sortida un rera l’altre (fent el compte enrere amb els dits), a mesura que els tocava el torn
d’assaltar el Tibidabo a tot drap.
Amb l’olor de la benzina i l’oli cremats i el so dels motors que, en aquells temps, encara eren
d’escapament lliure, vaig sentir la pujada d’adrenalina i vaig decidir que jo tambè ho volia fer!
Vaig començar a comprar revistes de motos, més ben dit la única revista que existia a principis
dels anys 70, la revista “Motociclismo” que s’editava a Madrid, i em vaig fixar en el model que
anunciava la casa Derbi, la Derbi 75 “Gran Sport”, una moto baixeta, lleugera, amb els
manillars molt baixos i curts i el dipòsit allargat, com una moto de curses. Allò era el que
necessitava!
Ho vaig plantejar als meus pares, però no hi va haver manera de convence'ls, perquè això de la
velocitat els feia molta por, i no entenien quin interès podia tenir.
Com que a Gallifa, la majoria de nois ja tenien moto de trial i jo encara anava amb el ciclomotor,
em van oferir comprar-me una moto de trial, perquè m'oblidés del tema velo cístic.
A la fi, vaig acceptar i varem anar amb el meu pare a Mollet al concessionari Montesa d’un tal
Isern, i varem comprar una moto de trial, una Montesa “Cota 247” de segona ma.
Segurament, l’Isern no s’havia trobat abans (ni després) amb un cas semblant d’un noi, que
anés a comprar-se una moto i plorés en lloc d’estar content!
De totes maneres, a la que ens van portar la moto a Gallifa i la vaig provar, de seguida em va
agradar i em vaig oblidar de la Derbi “Gran Sport”, al cap i a la fi, la “Cota 247” se sentia molt
potent i fins i tot es podia aixecar la roda del davant d’un cop de gas!
Encara no havia fet els 18 anys, però tot seguit que els vaig assolir, em vaig treure el carnet de
cotxe i de moto.
L’any següent (1971), ja em veia prou destre per apuntar-me a una cursa de trial i em vaig
treure la llicència federativa, com a pilot de categoria júnior.
Aquí a Gallifa, pràcticament no quedava cap noi de la colla que no tingues moto de trial i, dels
que en teníem, quasi tots s'havíem tret la llicència de pilot i ja havien fet alguna cursa.
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Les Bultaco “Sherpa” i les Montesa “Cota” (de 250cc), eren les majoritàries entre la colla, però
també n’hi havia que s’havien de conformar amb artefactes menys competitius, com en “Jonu”
(en Joan Solà), que s’havia fet amb un invent : Una Derbi 75 “Pirineos”, modificada amb un
escapament i un dipòsit de Bultaco “Sherpa” de les primeres, i que ell anomenava, la “Serfa
Junior” i així ho lluïa pintat al dipòsit.
De la resta de la colla, molts lectors n’haureu sentit a parlar o els coneixeu. A més de l’Antonio,
en Jaumet i el “Jonu” i havia el “Litus” (en Joan Carles Esteve) i el seu germà Rafel i els de
Sant Feliu, els germans Vilanova (Alfons i Josep Lluís), els germans Herrando (Wili i Jorge),
l’Ignasi Verneda i en “Cabreta” (en Pere Viaplana).
Va ser llavors, quan amb la tutela de l’Alfons Vilanova, que era l’únic major d’edat (en aquells
temps, la majoria s’assolia als 21 anys), varem fundar el Moto Club Cingles de Bertí (que ell
mateix va presidir durant molts anys) i aquell mateix any, varem organitzar el 1er Trial de
Gallifa.
La primera cursa que vaig fer, va ser el trial de Sant Llorenç Savall.
En aquells temps, no calia usar casc i jo em vaig posar un barret de feltre que havia estat del
meu avi matern i que lligava amb les flors (hippyes) que duia enganxades al dipòsit que, havia
tingut la “genial ocurrència” de pintar de color blau cel!
Tot i la inexperiència, vaig aconseguir passar una de les zones a zero, no recordo com vaig
acabar, però segur que va ser dels últims, sinó l’últim!
Aquell estiu, també varem anar al trial de Prats de Lluçanès. Va venir tota la colla del Club
Nova Generació, i segurament va ser la cursa amb més participants i seguidors de Gallifa de la
història del motociclisme.
Per demostrar que m’ho prenia seriosament, vaig estrenar un dipòsit de benzina nou (del color
roig original i sense flors), perquè el blau estava molt colpejat i a la més mínima perdia benzina,
però no recordo que m’anessin especialment bé les coses en aquella cursa.
Per Setmana Santa, de l’any següent (1972), ens vam inscriure a la primera edició dels Tres
Dies de Trial de Santigosa, perquè ja dúiem de cap organitzar una cursa de tres dies i volíem
veure com s’ho feia la competència.
Hi eren l’Antonio, en Jaumet, els germans Esteve, Herrando i Vilanova, l’Ignasi, en Pere i jo
mateix, és clar. Es podria dir que no va faltar ningú!
Arribar fins allà, ja va ser prou complicat per als de Gallifa. Uns dies abans varem dur les motos
a l’estació de tren de Mollet amb el Land Rover del Genestós i les vam facturar cap a Sant Joan
de les Abadesses.
El dijous (la cursa començava el divendres), vam arribar a Sant Joan amb el Seat 1500
“Familiar” que ens havia deixat el meu pare i vam anar a l’estació a recollir les motos. Un
empleat ens va assenyalar un vagó que hi havia en una via morta i en pujar-hi varem trobar les
nostres motos tirades les unes sobre les altres. Amb els grans manillars s’havien colpejat les
unes a les altres i totes havien rebut! I això que a l’estació de Mollet, en demanar per a
condicionar nosaltres mateixos les motos al vagó, ens havien dit que de cap manera! Que ja
tenien experts en la matèria!
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Ens varem emportar les motos i les vam reparar com vam poder, però això no va ser l’única
cosa que vam haver d’improvitzar. A diferència dels de Sant Feliu, que anaven més organitzats
i tenien reserves a les fondes i hotels, nosaltres no havíem previst gran cosa, a part de sacs de
dormir i una tenda de càmping. Per sort, el 1500 “Familiar”, un cop havies estirat els seients del
davant i del darrera i gràcies a l’espai que es guanyava a la maleta, permetia una capacitat de
dormitori (l’Antonio es va poder enquibir en una fonda), que va donar per a tots quatre! Amb el
fred que feia en aquells paratges, ningú va plantejar la possibilitat de mirar de plantar la tenda!
Els paisatges pirinencs de Sant Joan de les Abadesses, Ogassa, Ripoll i Campdevànol són
preciosos i inoblidables i el circuit d’enllaç tenia algunes dificultats importants, com alguna llarga
rampa que, si estava enfangada també era difícilment oblidable!
A mi, la cursa no em va durar ni un dia, perquè durant el recorregut de la tarda, se’m va trencar
el suport de l’eix de la roda del davant i la moto es va tornar inconduïble. Quan finalment vaig
poder arribar a Sant Joan, ja es feia de nit i havien començat a buscar-me!
En Rafa i en Jaumet, també havien hagut de plegar, vaig encomanar la moto a l’Isern (perquè
se l’endugués per reparar-la) i aquella mateixa nit vam tornar tots tres cap a Gallifa.
Després varem saber, que la cursa l’havia guanyada en Pere Pi amb una nova i revolucionaria
moto (perquè sacrificava potència a canvi de lleugeresa), la Montesa “Cota 123”. Aquella moto
tenia la peculiaritat de ser com la “247” però en petit, fins i tot les rodes eren una polzada més
petites.
Va ser aquell any, quan em vaig comprar una moto de carretera, també era una Montesa, però
del model “Impala” i matriculada l’any 1963.
La “Impala” era un model que s’havia deixat de fabricar feia just un any, però tenia la fama de
ser una de les millors motos de carretera que es fabricaven a casa nostra que, en un temps en
que la frontera estava tancada a la importació de motos, era dir molt! D’altra banda la casa
Montesa, ja no tenia cap model de carretera al seu catàleg, nomes motos de trial, moto cross i
ciclomotors.
La moto l’hi vaig comprar a ne'n Lluís Soler (el pintor
de Sant Feliu), que feia ja tres o quatre anys que no la
usava, d'ençà de l’accident que havia tingut a la
carretera de Gallifa (amb la meva germana Rosa de
paquet). El pobre Lluís, va patir fractura d’ambdues
cames i va trigar un any en recuperar-se, això fa
comprensible que decidís no tornar a conduir motos.
En canvi, la moto i la meva germana, van resultar
indemnes!
No me la vaig comprar però per fer curses, perquè no
era una moto de curses i les curses ara les feia de trial,
sinó que ho vaig fer per poder tornar a anar i venir de
Barcelona a Gallifa en moto i circular en moto cada
dia.
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Havia provat de fer el recorregut amb la “Cota 247” un parell de cops, però era una moto poc
adequada per a la ciutat i encara menys per a la carretera.
Però tornem al trial, vaig tenir uns inicis lleugerament prometedors quan, al trial de Moià de la
primavera de l’any següent (1973) i amb la “Cota 247” nova de trinca que m’acabava de
comprar (a terminis) i m’havien preparat especialment als tallers de l’Isern, vaig arrivar a la
zona nº1.
Hi havia màxima expectació, els pilots oficials de fàbrica de Montesa i Bultaco estaven
estudiant la zona i no es decidien sobre per on calia passar, a més el terreny era molt relliscós,
i la zona acabava amb un esglaó de roca prou impressionant.
Algun pilot ja ho havia provat i havia fet “fiasco” (5 punts), jo també m’ho vaig mirar i em va
semblar clara quina havia de ser la traçada.
Vaig agafar la moto i em va sortir tot tal com ho havia previst, inclús el peu que vaig posar en
un punt estratègic per assegurar l’atac a l’esglaó, i vaig passar amb un sol punt de penalització!
Immediatament tots els pilots van reaccionar i es van llençar a fer cua per poder-la fer, jo vaig
continuar cap a la zona 2, però seguit de prop pel cap de l’equip Bultaco (l’Oriol Puig Bultò),
que volia veure que més feia aquell nou i desconegut pilot que havia passat per la zona 1 com
un mestre!
Això, em va posar tant nerviós, que em vaig desconcentrar i ja no vaig fer cap més zona bé! Ni
tant sols quan decebut, va deixar de seguir-me!
Desprès, vaig saber que cap pilot havia aconseguit superar la zona 1 amb menys penalització
que “varis” (molts peus, 3 punts) excepte un joveníssim pilot, tant jove que corria fora de
concurs per no tenir encara l’edat mínima, es deia Manuel Soler i va aconseguir passar la zona
a zero. Aquest noi (fill d’un dels fundadors de la casa Bultaco), al cap d’un parell d’anys
guanyaria quatre vegades seguides el campionat d’Espanya i era conegut com “el monstruito”!
Per Setmana Santa, varem tornar als Tres Dies de Santigosa.
En aquesta ocasió, l'expedició va ser molt diferent, si en l’anterior edició la cosa havia estat
bastant caòtica, ara va ser una demostració d’organització.
Per començar, en Jaumet va assolir el comandament del “dispositiu d'assistència”, secundat
per en Rafa que també va renunciar a córrer.
Les motos les varem dur amb el Land Rover, que també va servir per fer l’assistència i el
repostatge amb uns bidons amb aixetes i mangueres, lligats sobre el capó.
No puc recordar tots els de Gallifa que van venir a fer l'assistència, però segur que hi havia en
Jep Armegí, la Tere Mas, la Núria Roca i la Imma Esteve.
Aquell any el temps va ser bastant fred i humit, va ploure intermitentment el primer i el tercer dia
i fins i tot va nevar en algun punt del circuit.
A la meitat del recorregut, l’organització donava un temps mort de 30 minuts per pilot al Pla de
la Collada, i allà ens esperaven per fer el repostatge i preparar els entrepans perquè
recuperéssim forces.
Després de menjar algun entrepà, reparàvem o ajustàvem el que calgués (o és pogudes), això
si, teníem un tub de ferro ben llarg, per adreçar els manillars que s’haguessin torçat amb les

37

caigudes! Descansàvem una mica (si quedava temps) i un cop engreixada la cadena (a base
de greix o de setrill d’oli amb bomba de dit, segons els gustos), ens presentàvem al control de
sortida a l’hora en punt, per afrontar la segona part de la cursa.
Hi havia altres equips que també estaven ben organitzats, com el de la Escuderia Impala, o el
de la Escuderia Isern però el primer pilot de Montesa, en Pere Pi, que també era director del
departament de curses de la marca d’Esplugues, va preferir l’assistència del MCCB i es va fixar
en en Jaumet i la seva feina eficient.
En finalitzar els Tres Dies, li va oferir una feina al departament de curses de la casa Montesa!
En Jaumet, que fins llavors havia estat un “Bultaquero” radical (en aquells temps la rivalitat
entre “Montesistes” i “Bultaqueros” encara era molt viva), no s’ho va pensar gaire, es va canviar
de bàndol i la va encertar, perquè va treballar i progressar durant molts anys amb la marca
catalana!
Aquell any a Santigosa ens ho vem passar molt bé. Acabàvem esgotats, però recuperàvem
forces en un mas d’Ogassa, on ens donaven un boníssim dinar- sopar i desprès, dormíem a les
golfes.
Aquesta vegada, la moto va anar bé i vaig poder acabar els tres dies.
Aquell any, el vencedor va ser un pilot estranger, que curiosament no era britànic. L'austríac
Walter Luft va ser un guanyador sorpresa, però el més sorprenent va ser que ho va aconseguir
amb una Puch 250, una moto tambè austríaca, en una època en que les motos catalanes ja
dominaven el trial mundial.
Ja teníem en marxa però, la preparació de la nostra cursa de tres dies, que faríem a l’octubre
pel pont del Pilar, es diria Tres dies dels Cingles.
Hi havia però un inconvenient, la RFME (la federació española), havia posat al calendari el trial
d’Ibi (puntuable per al campionat d’Espanya), el mateix cap de setmana que els Cingles, tot i la
insistència del nostre president amb la federació, l’única opció possible passava perquè els d’Ibi
s’avinguessin a canviar de data.
Com que en aquells temps, no existien els fax, i amb prou feines hi havia telèfons, va resultar
que caldria enviar algú al País Valencià per parlar amb el president del Moto Club Ibi.
Ens reuníem un cop per setmana al vespre, en un bar de Barcelona per coordinar la feina del
Moto Club i vaig ser escollit com a ambaixador per anar a Ibi a resoldre el problema.
Vaig sortir de Barcelona, un dissabte al matí amb la Montesa “Impala”, equipat amb una jaqueta
i pantalons “barbour”, un casc “jet” (dels que no tapen la cara), ulleres de plàstic, uns guants i
vaig posar rumb al sud.
No havia calibrat bé la distància que tenia per davant, perquè era el primer viatge que feia i un
Barcelona/Alacant amb les carreteres de l’època, no era cosa d’un no res!
Vaig conduir fins que es va fer de nit i més i tot. Ja havia passat València i estava esgotat, em
vaig aturar en plena carretera, era una recta.
No tenia sac de dormir, però no feia gaire fred, em vaig ajeure al mateix solc de la cuneta (que
em fèia de trinxera), nomes em vaig treure les ulleres de plàstic i les graduades i vaig dormir
com un tronc al costat de la moto, aparcada a tocar de l’asfalt, sense que em molestés el
trànsit, ni ningú, perquè no passava ningú (eren altres temps!).
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El “barbour” (jaqueta anglesa de tela engrassada) em va salvar de la humitat del terra i com
que a sota duia els pantalons normals, camisa i jersei, i no em vaig treure ni el casc ni els
guants, no vaig tenir fred.
L’endemà a trenc d’alba vaig agafar la moto i vaig continuar fins al primer poble, o millor dit, fins
al primer bar que vaig trobar obert, per prendre’m un cafè amb llet i rentar-me la cara.
Em va sorprendre que el local estiguem tant ple de parroquians (en diumenge i tant d’hora)
que, en veure entrar aquell noi vestit tant estrafolari que acabava d'arribar amb una moto,
també es van sorprendre! D’on dimonis havia sortit a aquella hora tant primerenca!
No vaig trigar gaire en arribar a Ibi, que es tova passat Alcoi a tocar d’Alacant, però per arribar
fins allà havia fet uns 400 Km!
A Ibi, aquell diumenge era el dia de les festes de moros i cristians i tot el poble era al carrer
disfressat, tot i això no em va costar gaire trobar el president del moto club, que recordo que no
anava disfressat, uns veïns el van anar a buscar i tot va ser molt ràpid. Quasi bé no ens haviem
pres un cafè al bar, que ja ho teníem tot dit. Ell no podia canviar la data i ara no recordo les
excuses que em va donar.
Com que tenia molts Km per davant, no em vaig quedar a veure les festes, si no que vaig
enforquillar la “Impala” i vaig emprendre el camí de retorn.
A la nit vaig arribar a Barcelona, ja de matinada, però amb la certesa de dormir en un llit!
La “Impala” va fer honor a la seva fama i va fer el viatge sense el més mínim problema. Amb
una velocitat punta de 110Km/h, era prou adequada per les carreteres de l’època i més ràpida
que la majoria de cotxes que hi circulaven.
A la fí, la coincidència de dates no va afectar gaire els Tres Dies, perquè comptàvem amb la
participació internacional.
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En aquella època, els pilots britànics (amb motos catalanes) eren les “estrelles” del trial i durant
molts anys varen mantenir la seva hegemonia, compartint-la nomes amb alguns pilots
escandinaus i centreeuropeus.
Aquella temporada, (1973), vaig fer algunes curses, començant pel Trial de Reis al gener, que
anava de Barcelona fins a Sant Feliu de Codines i tornava. Em vaig haver de retirar, però no
recordo el motiu.
Els resultats en competició eren discrets i les participacions bastant esporàdiques, perquè cada
cap de setmana sortíem tota la colla que s’anava ampliant (amb en Xavi “Titàn” (en Xavier
Puerto), en Ricard Guillèn i en Joan Lentijo, entre d’altres) , per competir entre nosaltres i
buscar zones per a la segona edició dels Tres dies dels Cingles, pels voltants de Gallifa i Sant
Feliu.
Aquell estiu, vaig aprofitar les vacances escolars per treballar d’aprenent de mecànic al taller
de’n Pere Taulè (un dels pilots de trial de la casa Bultaco) al seu establiment Bultaco/Diagonal,
que encara existeix (ara Honda/Diagonal) i que està situat a l’avinguda que en aquells temps
s’anomenava “Avenida del Generalísimo Franco”.
Allà, vaig conèixer un noi de Sevilla, en Roberto Muñoz, que estudiava a Barcelona i tenia una
Bultaco “Sherpa” i que em va proposar anar a córrer el Trial de Sevilla, puntuable per al
campionat d’Espanya.
Li vaig proposar a ne'n Xavier Fruitós (un amic de les meves germanes Núria i Lluïsa) que
venia a vegades a Gallifa i tenia una “Cota 123” i si va apuntar.
I ja ens podeu imaginar, ficats dins del meu Seat 600”D”, amb un remolc (més ample que el
cotxe) enganxat al darrera amb les tres motos.
A més, l’amic Roberto, era realment un noi de molt pes, i això no facilitava les coses.
Enfilàvem els terrenys plans a uns 60/Km/h (si no hi havia vent en contra!), si hi havia pujades
la cosa baixava fins 30 o 40Km/h i els camions ens avançaven! Desprès, a les baixades,
recuperàvem el terreny perdut i si eren prou llargues ens posàvem a 100Km/h o més!
El viatge (via Madrid), va durar 24H sense parar. Ens anàvem tornant al volant, en Xavier i jo,
perquè en Roberto no tenia carnet ni llicència de pilot (però deia que per allà a baix ja li
arreglarien el tema els seus “paisanos”). Qui volgués dormir tenia el seient del darrera per
intentar-ho! I, encara que sembli mentida, s’aconseguia, al menys una estona!
Potser el més increïble és que el “600” no va tenir cap mena de problema i això que la pallissa
va ser de consideració, pràcticament anàvem tota l’estona amb l’accelerador trepitjat a fons. Al
cap d’una estona feia mal el peu, llavors el passatger pitjava ell mateix l’accelerador amb el peu
esquerre per evitar aturades i relleus que ens fessin perdre temps.
Prou que ja en perdíem a les velocitats que anàvem!
En aquells temps no hi havia ni autopistes ni autovies, però ni tant sols ens van fallar els frens
en baixar per Despeñaperros i això que dúiem un pes mort molt considerable al darrera!
Tots els pilots oficials de Montesa, Bultaco i Ossa eren allà, tot i que era l’última cursa de l’any i
el títol ja estava adjudicat al nou campió, en Fernando Muñoz amb Bultaco, que havia destronat
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l’Ignasi Bultò, el fill del fundador de la marca Bultaco, guanyador dels quatre campionats
anteriors.
Cal dir que tots aquests (que eren catalans), corrien a la categoria sènior, però nosaltres
corríem a la categoria júnior on només hi havia un altre pilot català, en Ferran Carol, que havia
vingut amb l’equip Ossa i corria amb aquesta marca, la resta eren tots tant o més andalusos
que en Roberto.
Els júnior, començàvem primer i només fèiem una volta al circuit, els sènior en feien dues.
Recordo que les zones eren molt difícils, rocoses i cantelludes i quan ja anava per la meitat,
dúia la targeta bastant carregada. Els pregunto a uns pilots andalusos com els hi anava i em
contesten que de faula, que van molt be!
Ja em començava a preocupar, això serà un desastre! No sabia com li anava a ne’n Xavier
perquè havia sortit més endarrere i no el veia.
Vaig veure però un pilot que anava amb una moto molt rara (ho eren tot el que no fossin
Montesa, Bultaco o Ossa), era una Puch “Cobra” 75 preparada per a trial, que venia a ser com
la “Serfa Junior” de’n “Jonu” millorada, però res a veure amb la de’n Walter Luft!
Mi acosto, li miro discretament la tarja de puntuació i veig que porta menys punts que jo! Ara si
que l’hem feta bona! Si aquest, amb aquest artefacte va per davant meu, tots aquests altres,
que diuen que van tant bé, ja no els podré atrapar!
Vaig pensar que m’havia de concentrar en aquest (l’Eduardo Castro) i mirar de deixar-lo per
darrera, perquè sinó, amb quina cara em podria presentar davant de tota la colla en tornar? Jo
duia una 250cc. i aquell paio una 75cc, això si, molt més lleugera que la meva Montesa, però
també molt menys potent.
Vaig deixar que passés ell per davant meu, per tal de veure que feia i intentar recuperar punts
millorant-ho, i em vaig concentrar a estudiar les zones a fons, que realment eren molt difícils i
complicades (algunes, ni tant sols les va poder superar cap sènior), tot i això, mi vaig aplicar i
vaig aconseguir retallar les diferències.
Em semblava que l’havia superat però tenia alguns dubtes, perquè no volia penalitzar massa
per temps (retard sobre l’hora d'arribada) i a les últimes zones l’havia avançat, per acabar la
cursa abans que ell (i penalitzar menys).
En Xavier va arribar desprès i duia més punts que jo, igual que en Roberto. Ens esperàvem que
hauríem quedat bastant endarrerits, però ens vam endur una bona sorpresa: En Ferran Carol
era el guanyador, amb 80,4 punts i el segon classificat era en Jorge Fernas, o això deia el peu
de foto que va sortir publicat a la revista Motociclismo del mes de desembre, on per primer cop,
el que us parla, va veure publicada una foto seva.
La foto però, me la van fer desprès de la cursa, perquè el fotògraf enviat per la revista no
s’esperava que quedés segon i no m’havia fet cap foto durant la cursa, D’aquí que ja no dùia el
peto amb el dorsal de cursa de rigor, sinó que lluïa la samarreta del Cingles.
Així, vaig fer (pels pels!) la segona posició amb 109,9 punts, just per davant de l’Eduardo
Castro amb 111,1, en Xavier va quedar el 8è amb 118 i darrera seu en Roberto amb 119,
només van poder acabar la cursa dels júnior 13 pilots.
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El repartiment de premis, en un hotel de Sevilla va ser fastuós, amb uns trofeus senzills però
enormes, donats per la “Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla”. Tant gran era la copa,
que la feina va ser nostra per trobar-li lloc al cotxe pel viatge de tornada, que va durar tant com
el d’anada i al mateix ritme, perquè en Roberto i la seva moto, van tornar a Barcelona amb
nosaltres.
L’única incidència va ser que em vaig adormir mentre conduïa per una recta camí de Madrid i,
com que els altres també dormien, de poc ens va anar que ens despertem tots bolcats a la
cuneta!
Amb aquell primer podi, podria dir que es tancava un cicle de la meva carrera com a pilot de
curses, perquè al gener del 1974, vaig tornar cap aquells mateixos paratges, però en un tren
amb destinació a Cadis per incorporar-me al servei militar, primer a San Fernando i després a
Ceuta, 15 mesos en total, per servir la pàtria del “caudillo” (tal com s’autoanomenava el
dictador).
Si fins aquí, estimats lectors, no us heu avorrit gaire, i el director de la revista així ho creu
reflectit i convenient, ja us continuaré narrant les peripècies pels mons de la competició
motociclista, d’aquest jove pilot, que va continuar en el mon de les curses, fins i tot quan ja no
era tant jove!
Jordi Fornas
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EXCURSIÓ ANUAL DE LES DONES DE GALLIFA
ORGANITZADA PER EN
JORDI CERVERA

Algunes de les participants a l'excursió esperant l'hora de la sortida.

Les coses normalment sempre van a més o a menys. Quasi mai es queden estàtiques. I en el
cas de l’excursió d’en Jordi Cervera fins ara ha anat a més. Tant! que varen començar 3 o 4
dones de Gallifa, i aquest any érem ja 32 dones!! N’hi havien de Gallifa, Sant Llorenç, Sant
Feliu i.... també de Londres.
Fa dos o tres anys que la Sra. Montserrat de Can Bosch ens ofereix un racó sota les alzines
al costat de la font de l’entrada de la casa pairal, per poder-hi celebrar la trobada de les
senyores que en Jordi Cervera es va inventar. Anteriorment s’anava a can Puig a l’era de la
casa, sota les alzines centenàries que l’envolten .
Enguany, per canviar una mica, algú va suggerir al Jordi Cervera que tothom portés alguna
cosa de menjar i es faria un berenar-sopar. Tothom hi va estar d’acord i en Jordi va donar el
seu vist-i-plau. A mesura que s’acostava l’hora de la trobada, el temps amenaçava pluja amb
llamps i trons. La Mestressa de Can Bosch, veient que seria un fangueig si es feia al racó de
sempre, ens oferí anar a fer la trobada a la sala gran de la masia.
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Tothom es va esmerçar en dur alguna cosa molt ben preparada, i el resultat fou la presència
d’un espectacle d’un “bufet obert” de la categoria de l’hotel Ritz, que fou l’admiració de
tothom.
El líder o el protagonista de la Festa, en Jordi Cervera, va donar la benvinguda a tothom i ens
obsequià, com cada any, amb un poema de la seva creació sobre el mar, l’amor i el cel,
recitant-lo d’una manera serena i al mateix temps entusiasta. Fou molt aplaudit.
La Senyora Montserrat, mestressa de la casa, ens va donar la benvinguda i ens va
comunicar que tothom tingués la voluntat de trobar-se com a casa. Les seves filles
Montserrat i Anna Maria feien els honors i estaven atentes a les convidades.
Mentre la pluja a fora queia a bots i barrals, a dins, l’ambient era molt acollidor i familiar, i es
feren algunes rotllanes comentant les coses que tothom vivia, creant una conversa molt
animada.
Es van anar tastant els suculents àpats del Bufet obert, passant-se les safates de croquetes,
truites, carpatxo de carbassó, entrepans, embotits de tota mena, olives, formatges, codonyat,
pastissos, coca, xocolata, etc.
Tot s’acaba i la trobada també. Tothom volia acomiadar-se, i donar les gràcies a la Sra.
Montserrat d’haver passat una estona tant agradable, i ella molt amablement deia que les
gràcies les havia de donar ella per la visita que totes havien fet a casa seva, perquè, “ara jo,
ja no puc anar enlloc, i m’heu fet l’ofrena de poder-vos saludar i veure-us.”
Per part nostra esperem que el pròxim any aquesta tradició tan singular no es trenqui, i que
millori, amb el desig sincer que als membres de la família Busquet els vagin bé les coses i
ens puguin acollir tan fraternalment com enguany. Sobretot ens alegrarà que la Sra.
Montserrat es recuperi de les molèsties que la immobilitzen a casa, i que no perdi mai la seva
afabilitat i el bon humor que la fa tan entranyable.

Joana Villemur
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MARIA ROSA VIRÓS I GALTIER
CREU DE SANT JORDI
EL PRESIDENT I EL GOVERN
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
EXPRESSEN EL SEU DOL
GENERALITAT DE CATALUNYA
Maria Rosa Virós i Galtier (Barcelona, 1935 –
Barcelona, 15 de maig de 2010 ) fou una
advocada catalana, Doctora en Dret per la
Universitat de Barcelona i Catedràtica de Ciències
Polítiques i de l’Administració a la Universitat
Pompeu Fabra, entitat de la qual en fou rectora
del 2001 al 2005. Ha estat la primera dona que
arriba al Rectorat d’una universitat catalana.El
2004 va rebre la Medalla President Macià,
instituïda el 1938 i que atorga el Govern de la
Generalitat en reconeixement a la dedicació,
constància i esperit d’iniciativa en la trajectòria
professional. El febrer de 2005 va ser designada
Vocal del Comitè de Supervisió i Seguiment del
Centre d’Estudis i Opinió de la Generalitat de
Catalunya.
El novembre del 2005 fou nomenada Presidenta del Consell Econòmic i Social de
Barcelona, càrrec que ostenta en l’actualitat, i el 2007 va rebre la Creu de Sant Jordi.
El dissabte 15 de maig de 2010, Maria Rosa Virós i Galtier va morir a l’Hospital
Clínic, a les 11 de la nit.
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Sermó de Mn.Dalmau en el funeral de Maria Rosa
Virós Galtier als Caputxins de Sarriá
A totes les parelles que han viscut amb la voluntat de mantenir-se fidels en l’amor en aquells
anys tan turbulents dels cinquanta i seixanta penso que se’ls hauria de concedir un pergamí
de corredors de fons. El matrimoni José Antonio i Maria Rosa que vaig tenir l’honor de
presidir en el holl de la Facultat de dret de la diagonal l’ any 1961 el seu compromís mútua
de fidelitat tenia totes les garanties de durar fins que la mort els separares , pel seu
entusiasme i coratge que vertebrava el seu compromís.
Ara l’ enyorança es farà sentir. Un sentiment de buit semblarà que no us deixa respirar. Però
les persones coratjoses com vosaltres , estic segur que convertireu aquest buit amb una forta
Esperança. Con deia en Pere IV “ No moriré d’enyorança; ans d’enyorança viuré ¡!
Les lectures que heu triat d’aquesta reunió de fe, totes ells tenen el seu nucli central en l’
alegria i el sentit de festa que te la mort, Com la gran naixença, de Joan Maragall. És que
els naixements dels que son testimonis tenen aquest ingredient de satisfacció i de goig,
perquè ens fem presents en un univers d’espai i de temps meravellós com el nostre planeta
Terra; i el nostre Cosmos que no para de sorprendre’ns a mesura que en traiem el seu
entrellat a través de la Ciència,que ens fa donar gracies d’aquest do de la vida i de les
meravelles a admirar que ens oferiu gratuïtament des de nostre insignificança.
Per exemple a cada moment es produeixen milions i milions de naixements a través del
fenomen de la metamorfosis. Un cuc més aviat fastigós s’arrossega i es passeja per una
branca d’arbre. Tot d’un plegat es para, i es mort. I d’aquell aparent fracàs en surt una
esplèndida, joiosa i molt bonica papallona. I aquest fenomen produeix una alegria immensa
als pobres ulls admirats de tanta meravella i misteri.
Conec de fa molt anys l’ amic Enric Boada, antic Petit frere de Foucauld, que va viure a la
Índia, a Bòsnia amb els palestins, catòlics, àrabs i ortodoxes, i a altres suburbis, i a les
coves del desert d’Algèria …La seva vida ha estat una constant aventura…ara viu entre
nosaltres a BARCELONA, però fora del sistema, com un persona anònima. Fa uns pocs
anys va escriure una petit llibre que va titular QUAN LA MORT SIGUI UNA FESTA. i
explica i concreta com s’ha de viure amb pau, amb bona consciencia i feliç, acabant amb la
Festa del moment de la mort.
Els fragment que has triat José Antonio de les tres lectures, per dir “un a Reveure” a la
Maria Rosa davant dels teus familiars , amics i coneguts, ha volgut ser un testimoni més del
dia a dia, normal d’un cristià conscient, feliç del seu viure i alegre davant del fenomen de la
mort, perquè la mort ( el no res ) no existeix¸és un trist fals miratge resultat de l’ angoixa
interior. La vida de tota persona i de la Humanitat sencera no s’estimba a baix un barranc;
tothom busca la racionalitat de les coses que viu; i demana justícia,i llibertat, i vol viure
estimant i essent estimat. Si aquests elements constitueixen el cor de la vida, és un absurd

46

La Maria Rosa i José Antonio amb Mn. Dalmau el dia del seu casament a la Universitat de Barcelona

treure’n un fracàs. Per coherència doncs, cal intuir que al final d’aquest viatge col·lectiu
universal, que segueix un projecte immens com una gran epopeia,que cada un de nosaltres,
fa un petit recorregut d’aquest trajecte, cada vegada més exigent i més ric, fins arribar a la
Nova Dimensió on viurem amb plenitud, totes les nostres limitacions, i es complementaran
tots els somnis que acabaran amb els sempre presents i punyents interrogants. Per això el
nostre amic Miret Magdalena va dir al final de la seva vida que ell era un cristià agnòstic”,
just pel gruix dels punyents interrogants que ronden a tots els humans en aquest procés de
maduresa i limitacions resultat del procés de la Creació Evolutiva.
En l’altre fragment de l’apòstol Pau acaba dient que la Fe se’ns acaba, l’Esperança que
substitueix la l’enyorança també te els dies comptats. El que no s’ acabarà mai és l’amor o la
caritat Sovint aquestes paraules de tant sentides ens deixen vacunats i ja no ens diuen res.
L’escriptor Albert Camús , quan era agnòstic va escriure una frase impactant que ens obliga
a fer personalment una descoberta: TOTHOM ÉS MÉS DIGNE D’ADMIRACIÓ QUE DE
MENYSPREU. Ens diu que en el món dels humans abunda molt més la Bondat a la
Malícia. Que s’ha de tenir esperança per damunt de tota desesperança. Ho diu en la seva
novel·la “La Pesta”. Repeteixo i acabo “Tothom és més digne d’admiració que de
menyspreu.”
Mn. Josep Dalmau
4 de juny del 2010
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Deu anys sense mili, 25 de moviment per la
pau: una conquesta popular i democràtica
L’any 2010 s’acompleix el desè aniversari de la fi del servei militar
obligatori a l’Estat espanyol. La seva supressió, celebrada per totes les
forces polítiques i socials i acollida amb entusiasme entre els joves, va ser
el resultat d’una llarga lluita protagonitzada pels objectors des dels anys 70
i desenvolupada ja en democràcia pel moviment per la pau amb el suport
actiu d’entitats socials i juvenils
Un procés que anà sumant voluntats i que culminà l’any 1994, en el context
dels anomenats Pactes del Majestic. Aquest aniversari coincideix amb els
25 anys de la fundació de l’Associació d’Objectors de Consciència (AOC),
l’avui Moviment per la Pau que fou un factor determinant en el procés.
Els deu anys transcorreguts des de la fi de la mili ofereixen una perspectiva
prou dilatada en el temps per assajar una anàlisi de les dinàmiques que la
feren possible així com de l’estratègia seguida i els resultats assolits.
Alguns dels aspectes que resulten més interessants d’estudiar són la
transversalitat del moviment, el model de participació política que va
establir, caracteritzat per la combinació de treball de base amb treball
polític, i l’aliança cívica-politica
La seva desaparició fou una conquesta autènticament democràtica que va
canviar la vida dels joves des d’aleshores i que influí profundament en la
representació social de la defensa i els exèrcits i el nou model de defensa
instaurat.
Volem commemorar la desaparició de la mili com la conquesta democràtica
i popular que fou, fruit de la participació cívica i social, i volem estudiar com
fou possible i s’organitzà estratègicament i el model de participació política
que en resultà.
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També ens hem d’interrogar respecte de si dels seus resultats que es van
aconseguir amb la fi de la mili en podem extreure bones pràctiques per a
altres dinàmiques, analitzar el paper que es va jugar des de Catalunya en
la seva eliminació i servir de palestra per plantejar l’agenda actual per la
pau.
L’any passat va fer 10 anys que es va aprovar la llei que acabava amb el
servei militar obligatori. Concretament va ser el maig de 1999. Des de
llavors, cap més jove català s’ha vist obligat a perdre un període, més o
menys llarg de la seva vida, fent la mili. A finals de l’any 2001 no quedava
cap soldat de lleva. Més d’un milió de joves pendents de fer la mili d’arreu
de l’Estat Espanyol quedaven alliberats d’aquesta obligació legal.
A poc a poc la mili ha desaparegut. De mica en mica, s’ha anat esborrant
de les nostres consciències. Alguns tan sols en saben les anècdotes i les
vivències d’aquells que la varen fer.
Pels joves d’avui tot plegat sona llunyà. Fins i tot un punt estrany, potser.
Aleshores, però, es culminaven anys de reivindicació i lluita dels
moviments socials i juvenils del país i, de manera molt especial, de les
entitats vinculades a l’objecció de consciència. El voluntariós treball
d’aquestes entitats, combinades amb una acció política institucional del
Govern de la Generalitat, dels ajuntaments i dels parlamentaris va ser
altament eficaç.
L’estratègia dels sectors més lúcids del pacifisme havien optat per estendre
com una taca d’oli l’objecció de consciència. La dinàmica de la societat ja
feia temps que havia deslegitimat el servei militar obligatori. Calia facilitar,
però, que el major nombre de joves optessin per a declarar-se objectors.
La mili podia acabar-se per falta d’efectius. Les xifres de l’objecció foren
espectaculars. Des de l’any 1985 més d’un milió de joves d’arreu de l’Estat
s’havien declarat objectors. A finals de l’any 2001 més de 90.000 joves
estaven realitzant la Prestació Social Substitutòria. El moviment dels
insubmisos, per altra banda, s’havia convertit en un problema polític difícil
de governar per un Estat democràtic. Les bases socials que, poc o molt,
sustentaven l’existència de la mili desapareixen ràpidament.
El nou escenari derivat de la fi de la Guerra Freda, amb la caiguda del Mur
de Berlín i l’enfonsament del Pacte de Varsòvia, van facilitar el procés de
desaparició de la lleva obligatòria. Les necessitats en matèria de seguretat
i defensa havien canviat. Un exercit de lleva –amb milers de soldats poc
preparats i menys motivats- tenien poc sentit i una baixa utilitat. Calia,
doncs, evolucionar cap a forces armades mes reduïdes, més flexibles i
més integrades Es necessitava un cos capaç d’assumir responsabilitats en
el marc d’operacions internacionals d’imposició i manteniment de la pau. La
mili obligatòria deixava de tenir sentit, també, des d’aquest punt de vista.
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OBJECTIUS
1.CELEBRAR L’ÈXIT / La fi de la mili és una de les conquestes socials
més rellevants de la democràcia. Un model de bona praxi en l’acció política
Celebrar la victòria democràtica obtinguda fa deu anys amb els seus
protagonistes com a una de les principals conquestes populars dels darrers
25 anys.
2.ESTUDIAR EL FENOMEN COM A MODEL DE PARTICIPACIÓ
DEMOCRÀTICA I BONA PRÀCTICA POLÍTICA / Com fou possible?
Estudiar com fou possible assolir-la i estudiar-la com a model de bona
pràctica en la participació política. (Estratègia de combinació del treball de
base amb el treball institucional, rol de les associacions, els partits polítics,
el front jurídic, institucional)
3.VALORAR EL SEU IMPACTE SOCIAL / Què va construir?
Analitzar l’impacte social de la lluita contra la mili, l’objecció de consciència
i del servei civil (Impacte biogràfic, desaparició de la pss, drets i deures en
un Estat democràtic)
4.PLANTEJAR LA NOVA AGENDA CATALANA DE PAU /Quins són els
reptes?
Debatre els reptes de la nova agenda per la pau i el paper que hi poden
jugar les organitzacions socials.
Pepe Beunza
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PELEGRINATGE A
TERRA SANTA
DE LA
PARRÒQUIA
DE LA
PURÍSSIMA
COMENTARIS DEL MATRIMONI JAVIER PUIG I IMMA ESTEVE

Per nosaltres ha sigut una experiència física i espiritual el poder seguir les petjades de Jesús.
Ens hem sentit com les primeres comunitats cristianes perquè el nostre petit grup ha pogut
anar seguint les ensenyances de Jesús a través de les lectures bíbliques que tenim de cada
lloc i això ha ajudat molt a fer que el seu meravellós missatge anés penetrant als nostres cors
ajudant-nos a sentir-nos molt a prop d’Ell. És un veritable regal per a un cristià el haver pogut
veure i olorar els mateixos paratges que Jesús va sentir, com el silenci dins la barca en el mar
de Galilea solament sentint el vaiven de l’aigua al xocar contra la barca, les amples valls que
envoltant el Mont Tabor, Jerusalem amb les seves muralles, la muntanya de les oliveres, el riu
Jordan i tants llocs mes.
Hem anant seguin els esdeveniments físics i espirituals de Jesús des de el seu naixement a
Betlem, infància i joventut a Natzaret i maduresa i tràgica mort a Jerusalem. Desprès de haver
passat per aquestes experiències el sentiment que millor resumeix les nostres sensacions es:

LA PROFUNDA SOLEDAT DE JESÚS AL LLARG DE TOTA LA SEVA VIDA

SOLEDAT en el mateix moment del seu naixement a Betlem, perseguit per Herodes, en un
ambient hostil. Solament els Reis Mags es van assabentar de on era seguint l’Estel.

SOLEDAT en la infantesa de Jesús. Poca informació tenim de aquest període però sabem que
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de nen va tenir alguna actuació a la sinagoga i els seus peres pensaven que s’havia perdut i
Jesús els hi diu que no estava perdut i que estava complint la seva missió. Els seus pares no el
comprenien.

SOLEDAT en la joventut de Jesús, renunciant a una vida familiar normal i en començar a
predicar el seu missatge on segueix sense ésser compres (ensenyances massa avançades per
aquella època perquè de fet eren per totes les èpoques) on començava a qüestionar el statusquo social i religiós de la època i començant a posar nerviosos als poders fàctics de Natzaret
on l’amenacen en llançar-lo per un precipici (que vam visitar) si no marxava de Natzaret

SOLEDAT en la presa de una de les primeres decisions voluntàries de Jesús (com la nostre
guia Ronit ens va fer veure) que va ser la de quedar-se a predicar a prop de les seves terres i
paratges. Va marxar a una ciutat relativament propera a Natzaret, Cafarnaüm.

SOLEDAT a Cafarnaüm, a prop del mar de Galilea, on comença veritablement a explicar el seu
diví missatge. Allí Jesús no te família,ni arrels, ni vivenda i comença a reclutar als seus
apòstols. Ós molt probable que fos acollit a la cas de Pere el pescador vora la mar de Galilea,
molt propera a la Sinagoga que visitaven sovint junts. (Vam visitar la sinagoga i la casa de
Pere).
SOLEDAT en la maduresa de Jesús, ja en Jerusalem. Jesús amb el seu missatge, s’enfronta
definitivament a l’ordre social, polític i religiós establert com per exemple quan critica als
mercaders del temple, quan ens diu de no mesclar política i religió (al Cèsar el que és del
Cèsar i a Deu el propi), quan ens diu que no ens es suficient amb llegir escrupolosament la
Paraula de Deu amb molta concentració i fluïdesa (actual mur de les lamentacions), quan ens
diu que no s’ha de complir al peu de la lletra les normes establertes (l’home esta fet per al
dissabte i no el dissabte per l’home). El seu missatge ha de penetrar al cor de TOTS els
homes i dones (no es solament per als jueus) i amb caràcter de eternitat dignificant als grups
socials marginats de cada època (dones, adulteres-la samaritana-,malalts intocables, cada
època te els seus marginats).
SOLEDAT i tristesa en l’acomiadament en l’últim sopar i una altre vegada incomprès quan
Jesús es posa a rentar els peus dels seus deixebles. Pere s’indigna i Jesús li reprèn.
SOLEDAT quan Jesús es retira a la muntanya de les oliveres a pregar. Ell tot sol.
SOLEDAT a l’interrogatori de condemna a mort (vam trepitjar les mateixes pedres del lloc de
l’interrogatori i es veia el dibuix sobre les pedres del joc dels daus –un moment certament
emocionant) en el que Jesús no s’enfronta directament: ¿ets tu el rei dels jueus? I Jesús
respon: tu ho has dit.
SOLEDAT a la presó la ultima nit abans de la passió, soledat per les 3 negacions del seu
estimat amic Pere.
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……. I la SOLEDAT a dalt de la Creu on abans d’expirar pronuncià les paraules mes
desesperades que es podem pronunciar (sobre tot per QUI les pronuncia): “Deu meu, Deu meu
¿perquè m’has abandonat?. La integritat de Jesús es percebuda immediatament per els dos
lladres companys de Creu i per el soldat roma testimoni de la seva mort que diu tot plorant:
VERITABLEMENT AQUEST HOME ES EL FILL DE DEU.

LA FE CRISTIANA

Fins aquí la historia d’un Home excepcional amb un missatge amb tanta força que encara es
totalment viu i vàlid mes de 2000 anys desprès. Creiem que val la pena seguir aquest
missatge perquè el fer-ho esta demostrat que fa veritablement feliç al ser humà. Seguir això ja
es prou important per ser feliços, però els cristians hem de donar un pas mes i creure en la
resurrecció de Jesús i en el retrobament dels éssers humans amb Deu al final de la seva
travessia terrenal (solament TU, senyor, tens paraules de vida eterna).

Sabem que això últim es molt difícil d’entendre i de sentir. Creiem que es DÉU qui arriba a
nosaltres. Hem de ser humils i receptius,

DEIXEM-NOS PRENDRE PER CRIST
Imma i Javier.

LA CIUTAT DE JERUSALEM
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Sabadell setembre 2010

L'herència del 10-J
20/08/10 02:00 - Mossèn Josep Dalmau

“Els polítics, que busquin tàctiques i estratègies, que és el que saben fer. Res més. El que toquen ho
malmeten en aquestes ocasions solemnes de canvi de rasant. La feina de recollir el vot
independentista de la gran manifestació del 10-J, la farà la societat civil soleta, i més eficaçment”
Aprincipis del segle XX, les situacions social i política de Catalunya eren molt semblants a la
realitat que ha posat al descobert virtualment la bàrbara sentència del desacreditat Tribunal
Constitucional als inicis del segle XXI, destrossant el segon Estatut de Catalunya de la transició
democràtica. Els catalans no tenien aleshores entitat reconeguda; eren uns altres espanyols dins
l'Estat, com murcians, salmantins o andalusos i formaven part dels dos partits estatals, el monàrquic
o el republicà. Però en aquell moment els espanyols ja en tenien el nas ple, dels “espais catalans
propis”, que havien anat creant-se i apareixent, a la quieta, per aquí i per allà. I… sense previ avís,
la policia entrà en els despatxos de la revista Cu-cut maltractant a consciència les oficines, els
armaris, les portes; cremant libres, taules i cadires; convertint-ho tot en cendres.
el ‘sentiment de la Renaixença' mobilitzà aleshores la població catalana indignada, i es va crear la
Solidaritat Catalana que dirigien en Josep Roca i Roca, el carlí Josep Junyent i el regionalista
Francesc Cabó. Aquest moviment unitari i espontani era una barreja de punts de vista diversos i fins
i tot contraris i contradictoris; anava des dels carlins fins a una important part de republicans; era
una massa amorfa, com ha passat en la gran manifestació de rebuig de la sentència contra l'Estatut
del dia 10 de juliol. Què fer l'endemà d'aquell aiguabarreig unitari? Els tres personatges citats
intentaren mantenir l'equilibri inestable d'aquella unitat esperançadora.
Doncs el fet de trobar-se units tants catalans diferents reforçà tots els membres que en formaven
part, i en va néixer la iniciativa de presentar una candidatura única a les eleccions provincials i
generals del 1907, que votà tothom, buscant un “espai polític propi català”, que havia de servir per
negociar amb força la transformació de l'Estat centralista i aconseguir l'hegemonia política de la
burgesia catalana. El dia 21 d'abril de 1907 el candidats solidaris triomfaren i arrasaren arreu de
Catalunya. Als espanyols se'ls gelà el cervell i el cor, davant aquella realitat política catalana. Un
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fenomen que no havien ni ensumat! Quedaren desbordats! La presència política d'uns diputats
catalans en el cor mateix del Parlament de Madrid causà estupor. S'havia trencat l' alternança dels
dos partits espanyols! D'aquí en va néixer ERC impulsada per Francesc Macià, l' expulsió de la
monarquia d'Alfons XIII, la creació de la República i la recuperació de la Generalitat.
Han passat cent anys. Som al mes de juliol de 2010, i un tribunal podrit per dins anomenat
Constitucional, emet una sentència que provoca també una indignació colossal a totes les capes de
la societat catalana –al marge dels partits– i una associació civil, Òmnium Cultural, surt amb una
pancarta amb el lema Som una nació. Nosaltres decidim!, que desborda l'objectiu del molt
honorable president de la Generalitat, el Sr. Montilla, que com a federalista pretenia encapçalar la
manifestació de protesta reivindicant l'Estatut rebregat i fet un nyap, quan la majoria, amb estelades
presents arreu i amb crits d'“Independència”, donava per acabada la Catalunya estatutària. Es
tractava d'iniciar un camí sense retorn cap a la consecució d'un Estat català dins la Unió Europea.
I demà Què? Es preguntaven la massa dels periodistes! Doncs el que ja s'havia preparat i dit,
repetidament, sense que molts ho volguessin escoltar: en les eleccions autonòmiques que estan al
caure, hi haurà els partits de sempre i una novetat: una coalició i llista única de tots els
independentistes per obra i gràcia d'un personatge d'excepció com Joan Laporta, que més que líder
farà la funció de catalitzador, i la seva sola presència activa farà possible que els partits
independentistes com Força Catalunya de Santiago Espot, els 10.000.cat del professor Enric Canela
i un munt de tertúlies sobiranistes i reunions més informals, com les plataformes del Dret a Decidir,
s'avinguin a formar coalició. Fins i tot el senyor Carretero, que inicialment es negava a negociar
aquesta via. El sentit comú s'ha instal·lat en la proposta del partit de Joan Laporta Democràcia
Catalana, com féu Francesc Macià al fundar ERC.
Tot el territori català estarà inclòs en l'única coalició independentista que arrossegarà molts vots que
s'haurien quedat a casa per la rigidesa d'alguna formació i que ara s'ha humanitzat per l'efecte
catalitzador d'un personatge com Joan Laporta, l'ombra del qual estarà present com a líder que
recull molt més que el milió i mig de vots de la manifestació més impressionant que s'ha fet mai a
Catalunya i que ha traspassat totes les fronteres. Els polítics, que busquin tàctiques i estratègies, que
és el que saben fer. Res més. El que toquen ho malmeten en aquestes ocasions solemnes de canvi de
rasant. La feina de recollir el vot independentista de la gran manifestació del dissabte dia 10, la farà
la societat civil soleta, i més eficaçment. Com passà en el cas de la Solidaritat Catalana de l'any
1907.

Mossèn Josep Dalmau
President Convenció per la Independència Nacional (1987/1990)

Darrera actualització ( Divendres, 20 d'agost del 2010 02:00 )
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