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

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

L’11 de setembre rescatat d'una profunditat de 303 anys

El setge de la ciutat de Barcelona i l’esfondrament de la resistència del 1714 fou l’acabament d’una història de tot un
poble. “El fi de la Nació Catalana” és el títol que resum el daltabaix definitiu que vol donar a entendre Salvador
Sanpere (1905) amb aquella desfeta i desferra. Per això té un sentit profund i poètic aquela imatge de Ventura Gasol
” LES TOMBES FLAMEJANTS” .Gairebé ressuscitàrem. Quedàrem derrotats, però com a poble, en el fons, no fórem
vençuts. El fets canten.
De fet l’11 de setembre durant molts anys fou esborrat de la memòria col·lectiva. El mateix Jaume Balmes va dir
que els catalans havien oblidat l’ordre de les coses anteriors al 1714. Resseguint la història des d’aquell nefast
moment fins gairebé avui mateix, l’11 de setembre s’ha anat recuperant de mica en mica. Com aquells cercadors
d’or en els rius d’Alaska, regirant amb un garbell la sorra per descobrir-hi un petit llampec brillant que els feia dir “ja
n’hi he trobat”!
Fou el 1901 que en un centre de catalanistes de nom “Catalunya i Avant”, després de finalitzada una vetllada
necrològica pels màrtirs del 1714, agafaren unes branques de llorer i es dirigiren a col·locar-les a l’estàtua de Rafael
Casanova que aleshores estava situada al Saló de Sant Joan, que és on ara hi ha l’Arc del Triomf. Estant fent aquest
gest simbòlic foren detinguts per la policia i conduïts al Govern Civil. Tot el grup eren 24.
I devia ser pels anys 1888 que Mn. Jaume Cullell ( de Vic) guanyà un premi en els jocs florals, presidits per la Reina
Isabel II amb el poema “Sacramentum” on es deixa anar amb una perla com aquesta, recordant el 1714:
-fragmentCatalans !! Ja ha arribat l’ hora
de cridar agermanats;
Gemegar es propi dels pobles
decadents o quasi morts.

No captem el dret de viure;
dret que no es compra ni es ven;
poble que mereix ser lliure,
si no li donen s’ho pren.
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Mn. Cullell havia de dir una missa a Sta. Maria del Mar pels màrtirs de 1714, i el bisbe Jaume Català li va prohibir.
Fou, doncs, de mica en mica que es va treure del fons de 300 anys d’història i va anar prenent forma la Diada de
Catalunya. Fins arribar a :
La diada de l’11 de setembre del 1976 a Sant Boi del Llobregat.
Jo pertanyia al Grup dels No-alineats dins l’Assemblea de Catalunya que no la volíem dissoldre només pel fet veiés
venir un canvi democràtic.
Nosaltres somniàvem repetir l’acció d’en Francesc Macià fent-nos presents a la plaça de Sant Jaume i manifestarnos a la valenta. L’Assemblea de Catalunya podia proposar-ho i intentar-ho, forçant la situació amb una Crida
General. I allà al cor del Cap i Casal exigir la tornada del President de la Generalitat de l’exili de Saint Martin- leBeau, Josep Tarradellas, l’ Estatut del 32 i la llengua catalana d’obligat compliment. Però no. Els futuribles diputats,
ja tenien converses molt afables amb els homes del tardofranquisme i s’hi sentien compromesos.
Tot comptat i ben debatut entre l’oposició i el governador Sánchez Terán, es decidí anar pel camí del mig, portant la
gent ben lluny dels centres neuràlgics de la ciutat: Sant Boi de Llobregat. Més endavant, acollint la realitat popular, el
12 de juny de 1980 el Parlament de Catalunya proclama la diada de l'11 de setembre com a Festa nacional de
Catalunya.
I després.... l'11 de setembre del 2011 ja la manifestació unitària sota el lema 'Som una Nació. Volem Estat propi';
l'11 de setembre 2012 amb el lema de la manifestació «Catalunya, nou estat d'Europa»; l'11 de setembre de 2013
La Via Catalana cap a la Independència, més coneguda com a Via Catalana que va consistir en una nodrida cadena
humana del Pertús a Alcanar; l'11 de setembre de 2014 una nova Via Catalana més multitudinària que mai
anomenada V, que va omplir l'Avinguda Diagonal i la Gran Via d'uns 1,8 milions de manifestants; l'11 de setembre
de 2015 sota el lema «Ara és l'hora» es va omplir la Mereidiana; L'11 de setembre de 2016 va reunir una gran
quantitat de gent a Barcelona, Lleida, Tarragona, Salt i Berga, fins ara que hem d'encarar el:
11 de setembre de 2017
En el qual amb el lema Referèndum és Democràcia haurem de demostrar novament la força pacífica d'un poble per
aconseguir finalment poder verificar la voluntat majoritària amb el repte de crear un estat independent, per realitzar
l'anhel secular que ens ha fet renéixer sempre d'un domini no volgut i d'una situació injusta..

Mn. Josep Dalmau

Cadena humana del Pertús a Alcanar; l'11 de setembre de 2014
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Acte vandàlic al Santuari
Pels vols de les festes de Nadal, es va produir un acte
vandàlic a dalt al Santuari Ecològic, aprofitant les
vacances de l’ermità. Dins dels danys més destacats van
haver trencadisses de rajoles, guixades als monuments,
destrosses de les banderes, etc. Aquest acte vandàlic el
vàrem denunciar als Mossos d’Esquadra, que ens van
confiar que investigarien el cas.

Per últim, va crear una Comissió Gestora per tal
diversificar la gestió del Patronat i es va ampliar el
número de socis amb la incorporació de l’Eladi Crehuet,
que com a notari, es de gran importància per al
Patronat.

Al cap d’uns dies, els vàndals van intentar entrar un altre
cop però només van aconseguir trencar la cadena
d’entrada. Feta un altre cop la denúncia als Mossos,
sembla que aquesta vegada tenen indicis dels causants.

Rosita Datzira Cervera

Lamentem que una vegada més, persones sense
escrúpols, facin malbé espais naturals que estan oberts i
destinats per a acollir a tothom.
Poc a poc, el Santuari va recuperant el seu estat inicial,
amb l’ermità de guardià i els Mossos alerta.

El 27 de desembre del 2016 va morir la nostra mare, la
Rosita Datzira Cervera. Molt apreciada per tot el poble,
tenia un do, era amable i acollidora. Li sorgia del seu
interior sense esforç, era natural.
Ens va deixar a l'hospital de Granollers, igual que la seva
mare, a vegades els fets es repeteixen. El que més ens
tranquil.litza es que se'n va anar sense patir, els últims
dies ens comunicavem amb ella , parlant-li, encara que
no ens podia contestar, amb el tacte donant-li la mà i
acariciant-la, amb l'olfacte olorant espígol, amb l'oïda
escoltant música, amb els sentits podia apreciar tot el
que l'envoltava mostrant-nos la pau i la quietud que la
vida li oferia. (Carme Bosch Datzira)

L’Assemblea General Ordinària del Patronat del
Santuari Ecològic
El passat dia 18 de març es va dur a terme la reunió
anual del Patronat del Santuari Ecològic en la que es va
acordar celebrar el 31è Aplec del Santuari el proper dia
18 de juny, en motiu del dia Internacional de l’ecologia.
També es va acordar que es rendiria homenatge al
patriota Joaquim Ferrer. La jornada comptarà amb
l’actuació de l’Esbart Codinenc i amb l’arrossada popular
que cuinarà en Jordi Serra i la Imma Asensió de la
Rectoria.
També es va acordar organitzar una activitat de recollida
i reconeixement de les herbes i plantes de l’entorn del
Santuari durant aquesta primavera.

Canvi de Secretària a l’Ajuntament
L’Ajuntament de Gallifa tindrà nova secretària, amb
motiu de la propera jubilació de la Teresa, l’anterior
secretària. Després d’un procés selectiu de personal
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administratiu, el qual van superar dues persones, es va
escollir que la Mònica serà la nova secretària de
l’Ajuntament.
Agraïm des d’aquí la feina de la Teresa, que creiem que
ha estat molt important i la trobarem a faltar. Esperem
que la nova secretària pugui complir les expectatives que
ha deixat la Teresa.

Projeccions diapositives de Joan Font
Dintre del cicle de projeccions de diapositives del Centre
Excursionista de Sant Feliu, en Joan Font va fer dues
projeccions en les que es reflectien els darrers

la furgoneta, l’error de conducció que el va fer caure va
ser degut a que el vehicle era d’una amiga seva i tenia un
mecanisme distint a tots els altres cotxes (com si fos una
ambulància).
Com un miracle, aquest noi (37 anys), solament es va
trencar 5 costelles. Van venir els bombers, mossos
d’esquadra, ambulància, etc. Com a representant del
Santuari, hi va anar el Toni Verdaguer i un dels actuals
ermitans, Josep Lluís. La valla ja està arreglada i tot al
seu lloc. Donem gràcies a la Mare de Déu de l’Ecologia
per haver vetllat per ell.
Afortunadament, tot ha acabat en final feliç!

Nou ermità-vigilant
Des d’aquest mes de juny tenim un nou “ermitàvigilant” per tota la setmana. Es diu Josep M. Escofet i
coneix molt bé el Santuari i a tots els socis dels
Patronat. És amic del Gregori Auléstia, que fa uns anys
havia estat una bona temporada ermità del Santuari. I
també del malaguanyat Boro.
Desitgem que s'hi trobi bé i que la seva generositat per
ajudar-nos se li retorni amb benestar i alegria

Viatges/Trekking que ha efectuat.
El dia 19 de Maig va projectar les diapositives del viatge
al Marroc i l’ascens al cim del Toubkal de 4167 m. Aquest
ascens s’efectua amb un trekking de 3 dies de durada i
passant dues nits al Refugi dels Mouflons. consistir en
mostrar les diapositives del viatge fet, l’any 2014, al
Nepal, Dargeeling i Sikkim. Al Nepal varen efectuar el
trekking del Manaslu, que fa un recorregut, de 16 dies, al
entorn d’aquest cim de La segona projecció, el dia 16 de
Juny, va tenir lloc dintre

Accident de cotxe al Santuari
Aquest diumenge 18 de juny, dia de celebració del 31è
Aplec al Santuari vam tenir l’alegria de compartir la festa
amb el Daniel. Aquest noi va ser el protagonista d’un
accident provocat per la caiguda d’una furgoneta al buit
de 30 metres a la zona del Santuari. Tot i que ell conduïa

Josep M. Escofet
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PATRONAT SANTUARI
PLANTES AROMÀTIQUES
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Reconeixement de plantes aromàtiques
Per Joana Villemur

El diumenge 21 de maig vam començar les activitats al Santuari Ecològic. Sota la protecció de la Mare de Déu de
l’Ecologia, va tenir lloc al Castell de Gallifa una matinal d’etnobotànica singular. Emulant l’experiència de l’any passat,
d’emotiu record per tots aquells que hi vam assistir, es va realitzar una aproximació a la ciència etnobotànica, teòrica i
pràctica a parts iguals, de la mà de Ferran Obiols Galí, antropòleg i llicenciat en filosofia. Tal com es va desenvolupar ara fa
un any, l’activitat va constar de dos parts clarament diferenciades i íntimament relacionades.
Primerament, un cop fetes les presentacions pertinents, es va procedir a fer un cop d’ull a l’estat de la qüestió
d’aquesta branca de la ciència als Països Catalans. “Amb aquest objectiu al cap, ens emboscarem en l’apassionant món de
l’etnobotànica: el seu remot naixement, posterior desenvolupament, així com possibles antecedents”, va avançar Ferran
Obiols, expert en etnobotànica.

Grup d’asistents al Taller d’Etnobotànica

També es va realitzar un repàs al impacte i benefici social de l’etnobotànica, parant atenció en múltiples
interrelacions amb d’altres ciències necessariament complementaries. “Ens trobem davant d’una disciplina, híbrida i
transdiciplinar com n’hi ha poques, situada en el punt de confluència entre les ciències naturals i les ciències socials, a
l’àrea d’intersecció entre la botànica i l’antropologia”, comenta Obiols. Precisament, per tot això, l’etnobotànica ha
esdevingut paradigma d’allò que darrerament s’anomena una ciència ciutadana. “En aquest sentit resulta vital la
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implicació de tot tipus de professionals i experts diferents, des de biòlegs, químics i farmacèutics, fins a
historiadors, filòlegs i ecòlegs, entre molts d’altres, però també requerirà, indispensablement, una estreta col·laboració i
activa participació del poble, de tots nosaltres”, ressalta l’expert en etnobotànica.
A continuació es va realitzar una volta de reconeixement etnobotànica pels entorns immediats del castell, a la
recerca de diferents espècimens botànics. Va ser el moment de deposar la comunicació teòrica, per tal de posar en
pràctica, entre totes les persones assistents, els principis i el funcionament de l’etnobotànica. Tots junts vam posar en
comú els nostres coneixements, records i vivències amb l’objectiu de compartir sabers i quefers, tradicions i noves
experiències. La jornada va resultar molt satisfactòria degut a la diversitat de plantes que s’hi poden trobar al Santuari i
per la participació i experiència dels assistents al matinal. La xerrada va ser molt rica ja que moltes de les persones
assistents ja tenien coneixements profunds sobre les plantes. A part de la xerrada magistral, vam poder gaudir d’un
col·loqui participatiu i instructiu.
“La ciència etnobotànica es molt jove i creix exponencialment, doncs cada dia som més els que posem fil a
l’agulla, entreteixint a nivell local un entramat d’abast mundial”, segons Ferran Obiols.
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Crònica del 31è Aplec del Santuari Ecològic
El passat dia 18 de Juny vàrem celebrar el 31 Aplec del Santuari Ecològic del Castell de Gallifa, associat al
Dia Internacional del Medi Ambient.
A les 11h. Del matí ens concentràrem a la plaça-espai Xirinacs on el bisbe Joan Godayol i Mn. Josep
Dalmau varen presidir la pregària sobre el món i varen fer algunes oportunes reflexions.
A continuació en Miquel Calçada va fer el tradicional “Elogi a la Naturalesa”. Vàrem escollir en Miquel,
no només per les seves conviccions intel·lectuals i patriòtiques, que també, sinó per la seva visió de la realitat
des del sentit del humor, la seva sornegueria i la seva fina ironia, tant necessàries, davant la violenta reacció del
govern espanyol contra el referèndum d'autodeterminació.
Seguidament es féu un homenatge
pòstum a Joaquim Ferrer, historiador,
escriptor i polític català. En féu la glossa en
Jordi Porta, filòsof i activista cultural i bon
amic d'en Quim. També prengué la
paraula la seva vídua Rosa Domènech, que
ens emocionà a tots amb les seves
reflexions.
Acabàrem aquesta primera part amb el
cant dels Goigs de la Mare de Deu de
l’Ecologia. Com sabeu la lletra del goigs és
de l’amic Jesús Prujà i

Mn. Dalmau i la Sra. Rosa Domènch

Un grup de antics cantaires de Gallifa s’afegiren
per ajudar al assistents a cantar els goigs.
Tot seguit ens traslladàrem al Teatre-Auditori a
l'aire lliure on, sota un sol de justícia repartírem coca i vi
bó a dojo.
Seguidament l'Esbart Codinenc de Sant Feliu de
Codines dirigit per en Litus Codina, ens va delectar amb
les seves danses tot convidant-nos a participar-hi, cosa
que fou acceptat amb molta il·lusió per part dels
assistents que s’hi afegiren. I sense fer cas de la calor,
que era força intensa, vàrem gaudir d’una estona de
relaxació.

Carme, Teresa, Montse, Amàlia, Toni i Mn. Dalmau.
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Esbart dansaire Codinenc

Com a cloenda de l'Aplec, un nombrós grup d'amics, compartírem un magnífic arròs tot comentant els
fets de la jornada. Una vegada més donem les gràcies als amics Jordi i l’Imma que generosament col·laboren
amb aquesta tasca de fer l’arròs per la festa, ajudant així que l’aplec de l’ecologia sigui més complert.
Tot plegat un dia fantàstic que ens va fer augmentar la nostra autoestima, davant els reptes que ens esperen
els propers mesos.

Els cuiners Jordi Serra i Imma Asensio els seus fills, en Marc i la Maria, amb el Toni i la Joana,
Tots membres del Patronat del Santuari.

Eñogi a la Naturalsa
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“ELOGI A LA NATURALESA”
Per Miquel Calçada
Un elogi de la naturalesa pot tenir
formes tan diverses que se’m fa
quasi impossible d’intentar-ho. Per a
alguns la naturalesa s’expressa en la
seva bellesa en paisatges com el que
ara ens acull i en tants d’altres,
perquè ens són propers i estimats o
perquè ens fascina la seva forma
sublim. Per a d’altres la naturalesa
s’expressa de manera absoluta quan
es fa de nit i els astrònoms ens
recorden la nostra petitesa en un
racó d’una galàxia que conviu a
l’univers amb milions i milions de
galàxies
molt
més
poblades
d’estrelles i planetes que la nostra.
La naturalesa se’ns fa present en les
formes que la història del nostre
planeta ha creat i extingit, en cadascuna de les espècies que han habitat la Terra, inclosos tots els homínids i els
nostres cosins ximpanzés.
Els més conscients de l’impacte que la humanitat provoca en el món que tenim es recorden de la naturalesa
davant la fragilitat d’una tortuga atrapada per una bossa de plàstic o davant la impunitat amb què algú tortura
un brau salvatge.
Permeteu que amb molta modèstia us parli avui només d’un aspecte molt més petit, i alhora concret, del que
em sembla que hauria de ser en aquests moments tan especials per al nostre país un elogi de la naturalesa que
sigui del tot pertinent amb l’hora que vivim.
Potser ja ha arribat el dia que ens toca dir en veu alta que estimem el nostre país. Que respectem que tothom
s’estimi el seu país i que de la mateixa manera volem ser respectats per estimar el nostre.
Un país on no hi hagi algú que tregui un beneﬁci milionari després de provocar terratrèmols. Un país on la
cura del medi ambient formi part de manera raonable del concepte més elevat de patriotisme.
I és d’això que us vinc a parlar avui: del patriotisme ecològic, del desig que el país que estimem sigui ric i ple
de debò, que els rius nets donin aigua, que les muntanyes boscoses acullin la fauna, que els aiguamolls rebin les
aus que viatgen i que cada racó sigui una prova del respecte que ens tenim els uns als altres i que en
conseqüència tenim pel conjunt del país.
El millor elogi de la natura que podem fer és no deixar mai cap rastre indecent de la nostra presència.
Dic que aquesta mirada és pertinent perquè això és el que ara, en els propers dies, les properes setmanes,
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haurem de decidir.
Se’ns demana que acudim a les urnes per defensar cadascú les conviccions personals sobre el millor futur per
a Catalunya. Se’ns demana que participem d’un acte de democràcia, tant als que pensem que sí, que amb un
Estat propi ho farem molt millor, com als pensen, i tenen dret a pensar-ho, que és molt millor quedar-se a la
monarquia dels Borbons que no pas fundar una nova república.
A banda de les idees que cadascú defensi, més enllà de les campanyes pel sí que es facin, i a les que voldré
ser-hi, i més enllà de les campanyes del no, que haurien de ser fetes amb propostes concretes, sense amenaces,
més enllà d’aquestes posicions, haurem de defensar amb fermesa serena la celebració democràtica del Dret a
Decidir.
I això ens convoca tots. De la mateixa manera que ens convoca a tots que el país sigui millor, més net, més
sostenible, més decent i respectuós amb les persones i amb la naturalesa.
Defensem la democràcia com un bé màxim que ha de permetre els altres beneﬁcis de l’autèntic Estat de dret
d’una democràcia, que no pot ser l’Estat autoritari que ara ens impedeix de ser lliures.
Tindrem un país millor si el respectem i el respectarem si defensem els valors que volem que en siguin
fundacionals: democràcia, llibertat i respecte absolut del nostre entorn, de les nostres costes, de les nostres
serres, de les planes i el turons, dels rius i el mar.
Protegim la democràcia i estarem preparats per a la protecció del nostre entorn. Protegim la llibertat i estarem
preparats per a la protecció d’un país millor.
No permetem que la por ens acovardeixi. Ens en voldran fer. Hi haurà amenaces individuals i col·lectives. De les
col·lectives ens n’hem defensat sempre amb serenor i fermesa, amb un somriure i de manera pacíﬁca.
De les individuals ens en defensem sempre igual: no deixem mai sol ningú. No hem deixat sols els membres de
la mesa del Parlament ni hem deixat
sols als regidors detinguts per la simple
raó que van recordar em veu alta allò
que tots sabem:
…que pèr fer una truita primer s’han de
trencar els ous. És a dir: que per ser
lliures primer cal votar i per votar
primer cal defensar la democràcia.
Aquests dies que vindran ens
demanaran a tots aquesta voluntat
d’acompanyar. Vosaltres no heu deixat
mai sol mossèn Dalmau. No ho heu fet
mai. I sou aquí. Prometemnos els uns
als altres que no ens deixarem mai sols.
Que sempre anirem junts. Cadascú amb
les seves idees, cadascú amb la seva
voluntat, cadascú amb el seu vot, però
tots junts i units ﬁns a les urnes.
Miquel Calçada i Mossèn Dalmau

Això és el que farem. Hi estem compromesos. Hi estem determinats.
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Ja sabem que som un país petit. Ja sabem que som un lloc diminut en la immensitat del planeta i que el nostre
planeta és diminut en la immensitat de l’univers. Ja ho sabem, tot això.
Però només des de cada lloc del món es pot actuar, des de cada concreció. Des de Catalunya tenim ara la missió
de demostrar al món que som mereixedors de la llibertat, que som capaços de defensar la democràcia.
Encara que ens diguin el contrari tots nosaltres sabem que el món sí que ens mira. I ara ens toca parlar.
I ens toca demostrar que de debò mereixem tenir el que volem. Igual que un ciutadà respectuós demostra el
seu elogi personal de la natura quan respecta de veritat el paisatge, nosaltres demostrarem que respectem de
veritat la llibertat cada vegada que defensem a fons la democràcia.
Siguem mereixedors d’aquest somni i fem-lo realitat sense gens de por, perquè només la valentia ens farà
lliures. No poden inhabilitar a tothom, no poden emmanillar a tothom, i com va dir el president Puigdemont, no
podran aturar tanta democràcia. Per la democràcia, visca la llibertat! Per la llibertat, visca la democràcia!
Per la democràcia i la llibertat, visca Catalunya! Votarem!

L’arrossada de l’aplec tot celebrant el proper Referèndum
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Homenatge a Joaquim Ferrer
Per Jordi Porta

L'amistat amb en Joaquim va néixer del fet de
compartir responsabilitats a iniciatives i entitats del país
especialment en els anys del franquisme: la Fundació
Jaume Bofill, els inicis del Reagrupament Socialista i
democràtic.
El vaig conèixer, però, a l'escoltisme. Era el lloc
que em permet dir "he tingut sort amb la gent que he
conegut". Va entrar en el Moviment escolta i guia als 16
anys a l’Agrupament La Salle (Comtal), i va marxar a fer la
“mili” a Mallorca on va fer de cap amb Eladi Homs i
Marià Ferret, responsables de la introducció de
l’escoltisme a la Illes balears.
Joaquim Ferrer,

Vet aquí la seva visió de l'escoltisme:
"L’escoltisme comença amb un compromís que fas com a persona i que apliques en la vida de cada dia.
L’experimentes amb d’altres, en la natura i en la relació social" deia ell en una entrevista.
Com ell mateix recorda en el llibret de celebració de 50 anys de casat amb la Rosa:
Recordo molts companys en aquella gran aventura que era l'escoltisme, que, fonamentalment, era un compromís
individual de "servir a Déu, a la Pàtria i al proïsme" i unes activitats en la natura, acompanyades d'una prospecció del món
en el que vivíem.
El fet de compartir els valors de l'educació escolta dels anys cinquanta i seixanta va significar el fet de viure
constantment amenaçats pel fet de que l'única autorització de moviment de joventut era la que representava la Falange.
Com a conseqüència d'aquest fet, el nostre moviment educatiu estava amenaçat per la Falange i el Frente de Juventudes.
Haviem patit un registre de quaranta membres de la Guardia de Franco en una acampada al la muntanya del Montnegre
el 1953. També vàrem tenir una entrada de nit als nostres locals de la Lliga Espiritual de la Mare de Deu de Montserrat on
també hi residien dos agrupaments escoltes alcarrerdels Arcsi on varen intentar calar-hi foc i hi varen plantar una pancarta
que posava: ESPAÑA: UNA BANDERA, UNA PATRIA, UNA LENGUA.
També a la Fundació Jaume Bofill vàrem patir les conseqüències del regim franquista. Amb la visita de la policia a
la Fundació l'any 1971 arran de l'Assemblea de Catalunya vàrem tenir un registre de la policia i en Quim es va oferir per
emportar-se llibres i documents a casa seva a fi d'evitar que en els registres trobessin documentació "perillosa".
M’agradaria fer esment al paper fonamental que representaven alguns sacerdots que ens acollíeu quan veníem
amb la colla d'escoltes. Sempre recordarem a mossèn Ballarín a Santa Maria de Queralt, mossèn Xirinacs a Sant Jaume de
Frontanyà, a mossèn Cardús a Marata i, sobretot, a mossèn Dalmau a Gallifa.
Amb en Quim vàrem compartir també la nostra formació com a caps escoltes a l'estranger, especialment a França. L'any
1960 : vàrem anar conjuntament a trobades de l'escoltisme internacional amb en Quim, en Josep Bochaca, en Jaume
Busquets, i jo. En aquesta ocasió vàrem anar a Grenoble, a Dublin i a Irlanda vàrem ser rebuts pel President De Valera.
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En el llibre dedicat a Mossen Batlle, personatge important de l'escoltisme catòlic (1888-1955) i publicat el 1992, en Quim
hi diu aquestes coses:
L'escoltisme ensenyà a uns quants milers de nois i noies que el fet que el país vagi endavant o no, no depèn de cap
vent advers o vent favorable que bufi, sinó que depèn, exactament, del que cadascun de nosaltres decidirà cada dia que
passi; és a dir, per dir-ho amb una expressió més actual que la que utilitzava mossèn Batlle, ens ensenyà que de tot el que
passi, de tots els projectes, qui n'és responsable és cadascú de nosaltres.
Compromís amb la societat, servei als altres, sentit de la responsabilitat... son valors que vàrem compartir a
l'escoltisme. En Quim Ferrer va ser un exemple perquè assumia aquets valors en profunditat però d'una manera discreta i
sense voler-los imposar sinó simplement viure'ls i d'aquesta manera fer-los presents en la vida social. El seu tarannà
pacient i dialogant, la seva fe cristiana i l'esforç per aconseguir la plena sobirania de Catalunya eren components de la
seva personalitat. Però, per sobre de tot, en Joaquim Ferrer era un home pacient, que sabia escoltar, que sempre tenia
una paraula amable i, malgrat les moltes coses que sempre tenia entre les mans, mai no tenia un rebuig per ningú.
A nivell directament polític la seva relació amb en Josep Pallach el va portar a ser un dels fundadors del
Reagrupament Socialista Democràtic tot i que finalment va comprometre's amb Convergència Democràtica de Catalunya i
hi va arribar a tenir responsabilitats com la de Conseller de Cultura.
En Joaquim Ferrer, com ja he dit, era home entregat al servei del país i dels seus ciutadans d'una manera discreta,
sense buscar reconeixements exteriors, amb voluntat de servei en el seu cas alimentada per la seva fe cristiana. Ens ha
deixat essent president de la Lliga Espiritual de la Mare de Deu de Montserrat.
Gràcies per tot el que ens has ofert amb la teva dedicació al servei del país.

D’esquera a dreta, , Toni Verdaguer, Carles Campuzano, Rosa Domenech, Mn. Dalmau, Miquel Calçada, Jordi Porta i el matrimoni
Ribera de Sabadell.
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Por un buen morir
Per Pepe Beunza

En general cuesta mucho hablar de la muerte. Tiene mal yuyu y preferimos pasar del tema. El problema es que
una de las pocas certezas que tenemos es que todos hemos de morir y por lo tanto sería de sentido común reflexionar
sobre esa realidad.
Imaginemos, ojalá no ocurra, un accidente de tráfico, un derrame cerebral, un problema cardiaco, una caída…. y
nos quedamos, de manera irreversible, incapacitados para comunicarnos, en coma o como vegetales enganchados a una
máquina.
La familia, personas que nos quieren, además del sufrimiento de nuestra situación, han de decidir si autorizan
desconectar la máquina o no. Es una decisión durísima que puede dejar muchos remordimientos.
La solución es muy sencilla. Se llama Testamento Vital. Es un documento que firmamos y en donde manifestamos
nuestra voluntad en esas situaciones irreversibles, extremas, en la que para muchos es mejor pasar a otra dimensión que
seguir viviendo. También podemos decidir si queremos dar nuestros órganos para trasplantes. La diferencia es que esa
decisión la tomamos nosotros, que es lo lógico porque es nuestra vida y nuestra responsabilidad.
El procedimiento no puede ser más sencillo. Se trata de acudir a nuestro Centro de Asistencia Primaria y
preguntar por la persona que se encarga del Testamento Vital. Nos dará todo tipo de informaciones, el documento y los
trámites y el seguimiento por si queremos firmarlo.
De esta forma, nuestra familia no tendrá que tomar una difícil decisión que nos compete a nosotros y que les
puede producir discusiones y problemas.

Pepe Beunza – Objector de consciència el 1971
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El dia del perdó
(per als meus fills)

Per Eladi Crehuet

Sovint sentim que s’aixequen algunes veus demanant perdó per unes culpes comeses en temps passats: així,
la jerarquia de l'Església catòlica ha demanat perdó per la seva inquisitorial intolerància històrica, i els alemanys -els
governants de l'estat alemany- ho han fet pel terrorífic i sistemàtic holocaust perpetrat durant del segle passat.
Òbviament en aquest dos supòsits el perdó ja no pot ser acceptat per les persones ofeses, que van ser mortes o van
morir fa molts anys, sinó en tot cas pels seus descendents o hereus. Sens dubte, podem perdonar més fàcilment un
culpable quan no hem estat les seves víctimes directes.
Però no és del perdó demanat per les esglésies i els estats del que vull parlar, sinó del perdó que sovint ens
demanem en la vida privada, per intentar recuperar una confiança malmesa. Una qüestió essencial en aquesta
matèria és la de determinar en què consisteix el perdó, i si és possible perdonar en tots els casos que hem estat
greument ofesos. La resposta no és clara, depèn del que cadascú de nosaltres entengui per perdonar i de com ens
situem davant de la persona que demanda -a vegades exigeix- el nostre perdó. Perdonar les ofenses o els pecats
equival a esborrar-los, a arrencar-los de la nostra memòria? El perdó, diu Jacques Ellul, no pot ser un simple oblit, ni
tampoc ha de provocar la humiliació de l'altre.
No, el que perdona no necessàriament oblida, però ja no odia, ja pot recordar sense rancúnia, sense dolor. El
perdó així entès possibilita que l'ofensor i l'ofès -en la vida privada aquests papers sovint no són tan clars; la víctima
a vegades és còmplice del botxí- es puguin mirar i parlar sense rancúnia. El perdó llavors opera com un bàlsam, com
a aigua que acaba amb els incendis de l’ànima. Ja no ens cal odiar a l’ofensor.
En un dels seus drames, Ibsen fa dir a un dels protagonistes que hi ha un pecat que no es perdona mai: el
d’aquell que mata la vida d’amor d’un ésser. Tanmateix és possible que aquest “pecat” també sigui perdonable en
determinades circumstàncies. El que manifesta que no perdonarà mai no ho fa d’una manera irrevocable, com
aquell que repudia una herència o que decideix la sort d’una altra persona. Avui podem perdonar unes faltes que
ahir consideràvem imperdonables. A vegades no perdonar és un pas previ per a després perdonar.
El teòleg Leonardo Boff, al seu assaig sobre el parenostre, en comentar la frase "i perdona les nostres
ofenses", afirma que el perdó i la misericòrdia no són automàtics; pressuposen una relació entre l'ofensor i l'ofès.
L'home -diu Boff- necessita cercar el perdó; els que es consideren justos no senten la urgència del perdó. El perdó conclou- pot ser il·limitat, fins i tot podem arribar a perdonar els nostres botxins, si concebem la vida com un donarse als altres.
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En canvi, el filòsof Jean Baudrillard considerava que, en una societat presidida per la indiferència i per la
pèrdua de valors, no queda capacitat moral per perdonar, no tenim legitimitat per fer-ho: "El nostre món occidental
està totalment desvaloritzat, és invivible i el seu objectiu és el de colonitzar-nos a la seva imatge i semblança"
Baudrillard diu que, malgrat ser un occidental, el seu desig més pregon és el de veure Occident doblegat: veure
humiliada la classe política que, com deia Flaubert, ha comès una falta imperdonable: la de pensar que la gent és
tan tonta com ella.
És possible que Baudrillard i Leonardo Boff, tot i representar dues línies de pensament força distants, no
siguin tan irreconciliables com a primera vista podria semblar. Boff tampoc té una opinió positiva de la societat que
vivim i, si algun dia els teòlegs i els filòsofs tornessin a pensar junts, podria arribar el que al seu darrer poema
Valverde qualificava de "dia del perdó": "Mucho tengo y tenemos compartido/con ellos en el propio corazón:/tendrá
que haber un día en que nos juzguen/a todos y nos quemen en amor/ tendrá al final que haber quien nos reuna/ a
todos en un fuego de perdón".
Potser ni tan sols és necessari que algú ens convoqui per a la festa del perdó. A vegades un esdeveniment en
aparença banal –un naixement, una mort, ja que no un matrimoni- poden fer el miracle del perdó.
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L’Harmonia de l’Univers
Per Jordi Maluquer

He llegit que les sondes que capten senyals més enllà del nostre
planeta recullen també sons. I els sons no son dissonants sinó harmònics!
Si comencem a relacionar-ho amb la cultura musical occidental veiem que operem amb 7 tons i 5 semitons o
sigui 12. Com hi ha dotze mesos, dotze hores, dotze apòstols, dotze signes del zodíac i el shilling tenia dotze penics.
És creença, ideologia o ciència que confirma la creença? Potser, per rebel·lia mundana, a part del desgavell que va
crear el sistema decimal, te èxit tot el que suma 11, com un equip de futbol o com una cobla que compta amb 11
músics.
Un harmònic no deixa de ser un adjectiu de la harmonia però és també una de les freqüències de cada so. El
so de l'univers té dotze harmònics segons s'ha pogut constatar. Com la de l'afinació clàssica dels instruments que es
feia, en la nota la, a 432 vibracions a la temperatura de 20 graus. Això va durar fins els anys 30, quan diverses
acadèmies van estudiar i recomanar altres freqüències fins a la 440 que suposava a pujar la nota quasi fins a un semi
to i, com a efecte, donava més brillantor, especialment a les cordes, però reduïa el nombre d'harmònics a 8. Una
conferència internacional, la de maig de 1939 del British Standard Institute, va proposar optar pel 440. Decisió que,
sorprenentment, va ser declarada oficial per l'Alemanya de Goebbels. França i Bèlgica van discrepar i ,oficialment,
seguiren fidels a les 432 vibracions. Un director, Karajan, arribava a tensar fins a 444 vibracions l'afinació per obtenir
encara més brillantor. Tot això, que sembla de laboratori, te efectes reals sobre les nostres audicions i reaccions. Els
que defensen la freqüència clàssica diuen que com el 432 té dotze harmònics, concorda amb l'univers i la música que
s'hi adapta fa la sensació de confortabilitat i de pau. Les freqüències més elevades, com la 440, només tenen 8
harmònics i exciten. Els discs LP estaven enregistrats a 432 vibracions. Els CD només accepten l'afinació a 440 i els
DVD poden enregistrar en les dues opcions.
La realitat sempre és més complicada i al capdavall tothom fa el que pot. Per exemple en el camp dels
orgues que n'hi ha de tota mena i són difícils d'afinar, el la oscil·la pel que m'ha explicat un conegut organista entre
les 349 i les 440 i, si toquen acompanyats d'instruments, aquests han d'adaptar-se al to que els dona l'orgue. Amb la
correcció de si estem o no a vint graus, no hi ha manera de saber, des de la posició de l'oient, quina afinació sentim.
Potser a la fi ens quedarà el recurs menys complicat: detectar si la música ens ha arribat tranquil·lament,
harmònicament o bé ens ha enervat.
Com a experiència personal diria que els afamats conjunts Il Giardino Armonico o la Europa Galante, en els
temps ràpids - que acceleren - em sedueixen però em trameten un cert nivell d'excitació i inquietud. En canvi els
mateixos fragments per la Capella Napolitana (abans De' Turchini) o per I Musici, que ho fan al tempo just,
m'impregnen de la confortable sensació d'estar contemplant la bellesa.
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Que plogui!!!
Que plogui!!!
Per Toni Verdaguer

L'estat del temps es un tema de conversa força intranscendent. Parlem del temps en una sala d'espera, en un
ascensor o amb algú amb qui no tenim massa lligams. Tenim aquest tipus de conversa per relacionar-nos amb la gent del
nostre entorn sense necessitat d'aprofundir ni entrar en temes personals.
Si ens fixem amb alguns programes de televisió o bé amb els tele-notícies, s'exagera la importància donada al
clima i els pronóstics, amb una insistència forçada i amb prioritat a altres temes que haurien de ser més importants.
Es així com sense adonar-nos-en anem assimilant poc a poc conceptes antinaturals de lo que es el Bon temps o
Mal temps. Tal com es dona a vegades la informació meteorològica, no ens ensenyen que la pluja es una benedicció per la
terra, els conreus, els boscos o les rieres. Que el vent es necessari per escampar arreu del territori les llavors d'arbres i
plantes i que la neu serveix per a preparar la terra en molts països de clima més fred.
Sempre s'associa un dia sec assoleiat i sense núvols a un bon día, un dia excel·lent, un dia fantàstic. I pel contrari
un dia de pluja, vent o neu es viscut com un problema, que cal destacar com a alerta meteorológica o fins hi tot gairebé
com a desastre natural, quand en el pitjor del casos tot es sol.luciona amb un anorack, un bon calçat o un paraigua.
Excepte en països i ocasions puntuals on el clima pot afectar de veritat les persones, seria important fer notar als
nostres fills o nets la utilitat i bellesa d'un dia de pluja, vent o neu i saber disfrutar d'un canvi de temps, sense dramatitzar.
Aprofitem per explicar.los amb imaginació, que la vida es diversa, que si tots els dies fóssin assoleiats, sería impossible
viure, que som fills de la terra i que em d'acceptar els ritmes de la natura com un regal i que som quelcom més que
turistes de pas o consumidors compulsius. Que el canvi climàtic no es cap broma. I que la nostra actitut personal es molt
important.
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L’Església no és neutral…
tampoc a Catalunya
Per Oriol Domingo

L’Església té per missió transmetre l’Evangeli de Jesús. L’Església no imposa res, ni l’Evangeli. L’Església proposa
l’Evangeli, respectant la consciència de les persones.
L’Església no és neutral. El missatge evangèlic no és neutral. Entre odiar o perdonar, l’Evangeli proposa demanar
perdó i perdonar. Entre cercar la felicitat en la riquesa o en l’austeritat, l’Evangeli proclama feliços els pobres en l’esperit.
Entre el riure estúpid o plorar humanament, l’Evangeli proclama feliços els que ploren. Entre l’orgull o la humilitat,
l’Evangeli proclama feliços els humils. Entre els saciats o els afamats, l’Evangeli proclama feliços els qui tenen fam i set de
ser justos. Entre els indiferents o els qui tenen compassió dels altres, l’Evangeli proclama feliços als compassius. Entre els
de cor fosc o els de cor net, l’Evangeli proclama feliços els nets de cor. Entre els bel·licistes o els pacificadors, l’Evangeli
proclama feliços als qui treballen per la pau. Entre el aposentats còmodament o els que treballen pels altres, l’Evangeli
proclama feliços els perseguits pel fet de ser justos.
L’Església i l’Evangeli no son neutrals... tampoc a Catalunya, en la Catalunya que viu l’impuls democràtic i pacífic de
convertir-se en un nou estat a Europa. L’Església no ha d’imposar cap política ni ser partidista. L’Església ha de respectar la
diversitat de consciències existents en la comunitat eclesial i en la ciutadania. Però l’Església no és neutral. L’Església
(bisbes, sacerdots, religiosos, laics) ha d’il·luminar la realitat social, cívica, cultural, econòmica i política a la llum de
l’Evangeli, dels seus valors i del seu esperit. A partir també de la Doctrina Social de l’Església i dels documents de
l’episcopat català.
A partir de tota aquesta documentació i experiència, l’Església té el deure de proposar, en síntesi, uns plantejaments
bàsics. Catalunya és una nació. Els drets i les llibertats de les persones i dels pobles o nacions han de ser respectats i
promoguts. Els conflictes en una societat democràtica és resolen amb diàleg, debat i a les urnes. El número 413 del
Compendi de la Doctrina Social de l’Església estableix: “El referèndum és també un instrument de participació política, en
el qual s’acompleix una forma directa d’accés a les opcions polítiques. La institució de la representació no exclou, de fet,
que els ciutadans puguin ser interpel·lats directament amb vista a les opcions de més gran rellevància de la vida social”.
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