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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Nadal, un camí cap a la llibertat
Jesús de Natzaret –el Messies que era esperat per treure el buit del cor dels homes i dones i obrirlos a l’Esperança– va néixer pobre, immigrat, perseguit, exiliat i marginat d’aquella societat jueva. Els seus
ja l’havien fet malbé per endavant, desmanegat i falsejat... creient que fóra un rei poderós que els ompliria
les butxaques de riqueses de tota mena. Com que no el podien suportar, un rei insignificant, en forma
d’infant desvalgut, voltat de misèria, enmig de males olors dins un estable..., els mateixos evangelistes que
van proclamar l’esdeveniment l’hagueren de presentar voltat d’àngels i cantúries, que ningú va veure ni
escoltar mai.
Aquell infant representava un salt vital endavant en el procés de la Creació. Era un salt més
important que la distància entre el mico i els primers homes primitius. Era un salt tan vital i íntim que no
estava basat en l’interès, en l’egoisme, en l’orgull, en l’enveja, en la rancúnia, en l’odi, o en lluites de rics
contra pobres. Venia a dur un altre estil de vida, basat en la simpatia, en l’admiració, en un sentit ben viu
de la justícia, en el clima sa que creen el respecte i la llibertat, en la solidaritat i en l’amor. Per això se’l
coneix també com a Salvador. Però no ens pot salvar en virtut de la màgia (que no existeix!), sinó a través
de proclamar, amb el seu exemple i amb les seves paraules, la Gran Novetat: que les dones i els homes
lliures i intel·ligents actuals podem escapar-nos de les servituds que arrosseguem de l’Home Vell, de
l’home primitiu que som (encara que portem l’últim mòbil a la butxaca).
Que la tendresa del Nadal ens guanyi. Que aquest Nadal, nosaltres (cadascú a la seva pròpia vida
íntima) puguem fer un pas més cap a la vida de l’Home Nou que ja es va obrint camí a través de l’esforç de
pensament, de la ciència i de la generositat de tots els humans. Que aquest Home Nou, seguint sense por
el tic-tac de la seva consciència d’ home lliure, pugui treballar per la llibertat del seu país i per l’amplitud
de mires de la seva església i que com va dir el Papa Francesc en la seva homilia: “Treure la llibertat,
anul·lar la memòria, adoctrinar els joves, són els tres indicadors de la colonització cultural i ideològica de
tots els temps”.
"Es treu la llibertat, es desconstrueix la història, la memòria del poble i s’imposa un sistema educatiu nou
per als joves. Totes: totes ho fan així. Fins i tot amb guants de seda. Anul·len les diferències i anul·len la
història: a partir de llavors es comença a pensar així. Qui no pensa així, també, qui no pensa així, se’l deixar
apart, fins i tot és perseguit".
Està vist que el diàleg –quan hi és– no basta. El poder, que es pensa posseir la veritat, compta amb
un grapat de dictadors, d’envejosos o de poca-soltes. I... tira endavant i pel dret. I davant d’aquestes
colonitzacions sols s’hi pot lluitar amb la no-violència, o sigui, la desobediència civil.

Un exemple de forma de desobediència civil contra els poders absoluts o autoritaris que bloquegen
la llibertat dels homes i dones, ha estat el dia 1-O en què el poble català d’una manera pacífica va anar a
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votar ‘desobeint’ les lleis d’un estat de reminiscències dictatorials. Va ser la oportunitat per veure que el
poble fort i unit pot caminar cap a la llibertat desitjada.
Que el Nadal i les festes que l’envolten ens siguin una pista d’enlairament cap a l’Home Nou que ja
viu entre nosaltres!

Mn. Josep Dalmau
Capellà del Santuari Ecològic de Gallifa

Bon Nadal i esperançat 2018!
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Aniversari de la Carme Biel
La Carme Biel, del sector de la Rectoria, va fer festa
grossa a casa seva. La seva filla Elena va complir els 50
anys, data significativa en la vida de les persones ja
que, avui en dia, representa la meitat de recorregut
vital. Segons la Carme, va ser una entranyable i
sorollosa trobada d’amics i familiars. Des de la Llista
Blava, volem felicitar tant a la Carme com a l’Elena.
Per molts anys!

Presentació del llibre ‘El Centre Democràtic i
Progressista de Caldes de Montbui’
d’Amàlia Bosch a l’Ateneu Barcelonès
aquest 13 de setembre
El llibre de l’Amalia Bosch sobre el Centre Democràtic
i Progressista de Caldes de Montbui, que recull els 150
anys de la seva història, és endinsar-se també en la
història del nostre país. L’associació política i cultural
neix a Caldes de Montbui, a la segona meitat del segle
XIX, amb la finalitat de difondre les idees
republicanes.
Els embats militars i polítics del segle XIX i principis del
XX, la patacada del gener de 1939 i la recuperació de
la democràcia el 1976, estan presents a la història del
Centre, que des de 1979 s’ha convertit en una de les
entitats més dinàmiques del municipi.

Jubilació del notari Eladi Crehuet,
soci del Patronat del Santuari
Un dels membres del Patronat del Santuari Ecològic,
Eladi Crehuet, es va jubilar com a notari el 17 de
novembre d’aquest any.
L’Eladi Crehuet és nét i pare d’escriptors i fill i besnét
de notaris, ha intentat compaginar aquesta doble
càrrega genètica publicant diversos llibres, novel·les i
assaig, etc.
Ens ha promès que seguirà treballant pel Santuari. Des
d'aquí el voldríem felicitar i agrair aquest anys de
servei.

Ruta tel·lúrica al Castell de Gallifa
El dissabte dia 29 d’octubre es va fer la visita:
‘Santuari de Gallifa: un lloc sagrat dedicat a l’Ecologia’.
La visita va consistir en un passeig meditatiu pels
diferents indrets del santuari on, tot contemplant les
magnífiques vistes, es va entrar en contacte amb
l’esperit del lloc.

Concert recital amb obres de Bach, Mendelssohn, Albéniz,
Granados, Cassadó, Massenet, Saint Saëns i Villalobos

Al mateix temps, es van experimentar les
característiques energètiques especials d’aquest
indret i veure els antecedents dels valors del
moviment ecologista en la deessa Àrtemis, traspassats
després en la figura de la Mare de Déu. En acabar, es
va dinar a la zona de pícnic del Santuari.
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L’ou com balla
(en el sortidor de la Rectoria)
Juego de miradas como rayos se conjugan en el
bisturí del agua.
El huevo baila se contornea como si de cosquillas
se tratara.
Ayer en la Rectoría de Gallifa, Mossèn Dalmau
apuntó la idea de "fer balla l'ou" bullit.
Extraer el néctar de las ostras de campo, la yema,
y su vestimenta, la clara fue un hito.
Pequeño agujero practicado con un alfiler en uno
de sus extremos y por absorción se vacía... así con
muy poco peso el huevo ya puede bailar sobre el
afilado chorro de la presión del agua.
La noche bajo un cielo estrellado y con la luz de
unos focos vimos esta pequeña joya que da alegría,
calma el espíritu y hace recordar momentos de la
niñez en la Catedral de Barcelona.
Con mucho tacto y poniendo la cáscara en el
epicentro del agua se va elevando, solo falta la música
acorde con la danza.
En el corazón bailamos y apostamos por no caer
como en la vida.

Per M. Concepción García Vives

Un record pels que ens han deixat
En aquesta edició de la revista ‘Llista Blava’ volem fer un
record als amics que ens han deixat.
En primer lloc, per a la Carme Cervera, que ens va deixar
el mes d’agost. La seva va ser una d’aquelles morts que
tots desitjaríem. Anar-se’n a dormir en aquest món ple
de coses meravelloses i despertar-se en un altre encara
millor. Als menys això esperem els que com ella som
creients. I volem donar ànims al seu fill Jordi perquè
l’exemple de la seva mare el faci continuar seguir pel
camí que ella li va mostrar.
També pel Miquel Turón, a qui es trobarà a faltar en el
poble per la seva bonhomia. El recordarem últimament
passejant pel poble, com aquell que vigila que tot estigui
al seu lloc.

D’una manera especial ens adherim a la manifestació
de dol de tot el poble per la mort d'Àlex Granda. Un
record entranyable per a la seva família.
I també li donem el condol a Maria Teresa Valls,
secretària de l’ajuntament, per la mort del seu pare. Era
de Sant Llorenç Savall i amic d’infància de Mossèn
Dalmau.
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Els redactors de la Llista Blava m’han demanat que faci un article sobre la meva carrera esportiva i amb molt de
gust he fet aquest escrit.

Pau Puerto, un esportista gallifenc
Sóc el Pau Puerto Töpfer, un jove de Gallifa de 17 anys que des dels 3 anys he estat vinculat al món de la neu,
competint al més alt nivell i aconseguint bons resultats que em van permetre formar part com integrant de la
Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH). Des de fa 4 anys compaginava l’ski amb els patins, en una modalitat
anomenada Inline Alpine (patins en línea deslizant-se per un traçat similar al de l’ski però en asfalt), formant part de
la Selecció Espanyola i representant a Espanya en campionats Europeus i del Món. Actualment, he deixat l’ski i
només em dedico als patins per poder-me centrar en els estudis i entrenar a tope pels Roller Games 2019, que es
celebraran a Barcelona i en els quals desitjo poder seguir formant part de la de la Selecció Espanyola i obtenir uns
bons resultats.
Us deixo un petit resums dels meus èxits aconseguits
com a esquiador i patinador:
Temporada 2013/2014 (U-14) - 3º Catalunya de GS.
Temporada 2015/2016 (U16) - 3º Espanya, 2º Espanya
de SL, 2º Espanya de la combinada, 3º Espanya de GS, 3º
Catalunya, de la general, 3º Catalunya de SG, 3º
Catalunya de paral·lel.
Temporada 2016/2017 (U-18) - Integrant de la
Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH).
Temporada 2013/2014 (U-14) - Campió d’Espanya
SL, Campió d’Espanya GS, Campió d’Espanya
Paral·lel, Campió de Catalunya.
Temporada 2014/2015 (U-16) - Campió d’Espanya
GS, Subcampió d’Espanya SL, 3º Espanya Paral·lel,
Campió de Catalunya, Primera participació en la
copa del món celebrada en República Txeca, 57º
del món de la general i 8º de la meva edat (2000),
sent el 6º millor espanyol.
Temporada 2015/2016 (U-16) - Subcampió
d’Espanya GS, 3º Espanya SL, Campió de Catalunya, Primera participació en uns campionats del món (a Alemanya)
amb la selecció representant a Espanya, 21º de la general en els Campionats del món de GS, 2º millor espanyol y 6º
de U-16, 4º en el paral·lel U-16 dels Campionats del món a 0,64 del 3º (únic espanyol classificat), 23º en els
Campionats del món de SL, 3º millor espanyol i 5º de U-16 (any 2000).
Temporada 2016/2017 (U-18/Absoluto) (temporada en curs) - Campió d’Espanya GS (U-18), Campió de Catalunya
GS, en el Campionat d’Europa Junior: Eslalom: Caida a la primera mànega i a la segona mànega 7º millor temps,
Paral·lel eslalom: eliminat en octaus de final (a la classificatòria vaig aconseguir el 9º millor temps), 22ª posició i 7º
junior en la 5ª fase copa del món a Villablino, León.
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Semblança de Ricard Pedrals i Blanxart
Monestir de Sant Pere de les Puel·les
05.10.2017

Per Maria Pedrals
(llegit en el funeral del seu pare, que ens va deixar el 17 de setembre)

És difícil parlar breument sobre la profunditat de la implicació d’en Ricard en totes les seves accions i
participacions:


Milicià de cultura a l’exèrcit republicà



Estudiant compromès i cantor de la Schola Cantorum de la Universitat de Barcelona



Capellà i també consiliari escolta



Professor de l’Escola municipal Reina Violant, on el va introduir Mossèn Batlle als anys 50, quan es
deia ‘Formación Doméstica’



Defensor de la creació del sindicat d’estudiants i manifestant-se contra les tortures



Creador del moviment personalista anomenat ‘Persona i Comunitat’, inscrit, pels temps que corrien,
com ‘Asociación Barcelonesa de Educación Mutua Permanente’



Obrint, i tancant força anys més tard, l’Associació de Funcionaris Jubilats de l’administració local



Lluitant per la llengua i la llibertat



La seva passió pel misteri de Déu i de l’eternitat, per la immensa immensitat de l’Univers



El seu fer exquisit i delicat com a marit, pare i avi



El seu interès en com ajudar els infants a ser més racionals i humans, introduint-los també al misteri
de Déu



Les seves cartes i els seus escrits sempre definitivament inacabats



La seva serenor assenyada



La seva salut fràgil, des de petit, que el pudor li impedia de manifestar



El seu saber fer companyia sense destorbar
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Davant, doncs, de la dificultat d’escriure breument sobre tantes i tan prolífiques vides, hem pensat que seria millor
fer un breu recull, representatiu però totalment incomplet i arbitrari, de coses dites per ell, publicades o no, que,
malgrat que potser quedaran inconnexes, ens ajudaran a fer-ne una digna memòria:

1. Una
“La infantesa, des de l’ancianitat, és un ‘remembrar’ amb predomini d’un afecte tendre –pares, germans, avis,
oncles i ties, veïns, llar, contrada-, tot ben barrejat amb una joia nostàlgica com si no t’haguessin alimentat prou de
petons, carícies i paraules benvolents. Si el possible lector és d’edat provecta com jo mateix, ja sap de quin estat
anímic parlo, si és més jove, li desitjo que, ell també, anys enllà, ho pugui expressar lúcidament, ho pugi
experimentar en el seu matrimoni, la seva paternitat/maternitat, l’encant de ser avi i besavi... Cal –és urgent a tot
ésser- saber-ne responsable de la Creació (amb majúscula!) tant si la veiem en els mites clàssics, filla d’Eros i
d’Afrodita, com si la creiem ex nihilo sui et subjecti, o sigui, del no res, obra de l’Esperit de Déu ‘que planava sobre el
Caos’ (Gen 1.3b), com afirmen les cultures abrahàmiques. Els cristians, a més, a través de Jesús de Natzaret, ens
veiem en la natura amb una tasca essencial: trobar sentit al mal i a la mort, vèncer-los (Rom 8,21)”.

2. Dues
“Per allò de la classe unitària, vaig aprendre a llegir quan encara no tocava, cosa que m’ha estat molt de profit al
llarg de la vida. Encara ara, a la vora dels noranta, ho faig servir (rieu-vos dels ulls!) abundantment. Deu ser una de
les adquisicions més ben aprofitades i de més durada de la infantesa”.

3. Tres
“Jo recordo que entre els molts llibres que hi havia a casa meva, en un titulat, si no recordo malament, ‘Hace
falta un muchacho’ hi sortia un moviment nou, o molt nou, inventat per un general anglès, Baden Powel, que tenia
un llibre escrit que es deia ‘Scouting for boys’. A casa, com que érem molt amics dels Batista i Roca, jo creia que ens
seria fàcil fer-nos Minyons de Muntanya. En Josep Maria Batista em va enviar les proves que havia de passar. La
guerra civil ho va desmuntar tot!”.
De la guerra incivil (com en Ricard acostumava a anomenar-la), també escrivia:
4. Quatre
“... el partidari dels pobles i amics dels pecadors, que era Jesús, passava per un enemic dels humils i dels senzills!
Què havia passat? L’Església al costat dels poderosos? Increïble... Però la parròquia de Sant Esteve de Granollers, el
meu poble –ai, las! I tants altres!-, va ser derrocada pedra a pedra...”.

5. Cinc
“La vida és un misteri, i quan trobem un misteri-misteri, entrem en l’esfera dels absoluts. I els absoluts de Déu
sempre són pel nostre bé. Què podem dir davant els embulls de la nostra època? Només ha de ser pel nostre bé.
Davant dels fets impensats del nostre entorn, la resposta sol ser mirar-se la vida amb ulls miops, i la seva incapacitat
sol ser corregida amb les diòptries de les tres virtuts: la fe, l’esperança i la caritat”.
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6. Sis
“Jo sóc un cristià en estadi terrenal. Sóc, per tant, un pecador. Però com a separat del meu estatus de prevere,
sóc, en la pràctica clàssica de l’Església, un pecador públic en situació penitencial. Em resigno, és evident, a acceptar
la monarquia romana i l’ordre episcopal, les lleis que segreguen i la disciplina corresponent. Correspon a l’estadi
actual de la institució pesadament històrica. Això, per descomptat, no priva que estigui convençut –precisament
perquè sóc cristià i home del meu temps- que la humanitat necessita un altre testimoniatge col·lectiu de Jesucrist, el
nostre salvador”.

7. Set
“El pas de la realitat (que podem captar gràcies als sentits) cap de la llibertat el fem per la filosofia. De la llibertat
a l’absolut, hi anem gràcies a la teologia”.

8. Vuit
“Al cap i a la fi, Déu ens l’hem inventat els homes, per acció del mateix Déu, naturalment, ja que si Déu existeix
s’ha de fer trobadís, com Jesús amb els deixebles d’Emaús. El que passa és que ve Jesús de Natzaret i ens aproxima al
misteri dels misteris amb la seva contemplació interna, mística i filial de la Trinitat Santíssima de l’únic Déu. Cal
donar-hi voltes, aprofundir-ho, parlar-ne. No t’il·lusiona parlar del misteri de Déu? És fascinant!”.

Organitzadors de la manifestació de Capells: Ricard Pedrals, Mossèn Dalmau, Jordi Llimona i Antoni Totusau (de
dreta a esquerra)
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Piedras contra tanques en Gaza
Per Pepe Beunza

Los palestinos tiran piedras contra los tanques israelitas y nos preguntan si es un acto de violencia. No es un
acto de violencia ni de noviolencia, es un acto de desesperación. Esa pregunta nos persigue siempre a los no
violentos cuando intervenimos en un conflicto en el que hay la violencia de los opresores y la defensa de los
oprimidos. La respuesta, como el problema, es compleja.
Si yo fuera palestino y vinieran los tanques israelitas y arrancaran los olivos milenarios que han alimentado a
mis abuelos y debían alimentar a mis nietos, si un día pusieran un muro delante de mi casa para no poder pasar, si
un día para ir al hospital debo cruzar un montón de controles dependiendo de lo que decida un soldado para poder
seguir….Me revelaría con todos los medios que tuviera a mi alcance, amparado por todas las teorías de la ética y la
justicia.
Pero si además de la rabia y la indignación, introduzco la inteligencia, pienso que las piedras contra los
tanques son poco eficaces excepto que detrás haya una estrategia.
Si utilizo las piedras porque no tengo otros medios, pero si tuviera lanzagranadas, tanques o bombas
atómicas atacaría con ellos para destruirlos, entonces estoy repitiendo las miles de veces que los parias de la tierra
se rebelaron contra la bota que les oprimía, y aunque utilizaron la violencia de manera heroica, las consecuencias
han sido terribles, pagando los parias un precio desorbitante.
La revolución rusa, la china, Camboya, Vietnam, Cuba o Nicaragua y las guerras del siglo pasado deberían
vacunarnos contra cualquier tentación de violencia revolucionaria. Sin embargo, seguimos mitificando el uso de la
violencia para conseguir la justicia.
Los judíos, nos explicaron de pequeños, fueron los que crucificaron a Jesucristo, por eso durante la historia
fueron perseguidos, matados, golpeados y hasta la racista reina Isabel de Castilla, la llamada la católica, los expulsó
de España, con terribles penalidades, sin que se les haya de momento resarcido.
Estremece estudiar lo que fue el genocidio y los campos de concentración alemanes donde mataron a
millones en la segunda guerra mundial. Pero siempre se mantuvieron perseverantes y unidos a sus tradiciones. El
sufrimiento debería haber hecho de ellos personas inteligentes, compasivas, generosas. Sin embargo, en Israel
escogen democráticamente, gobernantes nazis que hacen con los palestinos lo mismo que los nazis alemanes
empezaron haciendo con los judíos.
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A mí me surge la terrible pregunta del porqué… Desgraciadamente no tengo respuesta. Soy un aprendiz de
noviolencia con muchas preguntas y pocas certezas.
Si se tiran las piedras a los tanques como forma simbólica de resistencia pacífica, sabiendo que no les hacen
daño pero que los hace dignos y valientes y detrás tienen una estrategia de lucha noviolenta, puede ser válido. Para
mí es una acción un poco ambigua, pero desde la comodidad de mi silla y mi ordenador de la que ninguna tiranía me
amenaza (de momento), no soy quién para decirles lo que no deben hacer.
Por otra parte, hay en Palestina, acciones heroicas claramente noviolentas a las que deberíamos apoyar con
todos nuestros medios. Recuerdo por ejemplo un video en el que salía una mujer palestina que con su cuerpo y un
gran valor impedía a un soldado israelita, apuntar con su fusil. También me gusta recordar como los checos en 1968
consiguieron con sus cuerpos bloquear el avance de la invasión de los tanques rusos animando a desertar (algunos lo
hicieron) a los soldados rusos.
Seguiremos reflexionando, para evitar repetir los mismos errores de la historia.
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Tornar a Saint Exupery
Per Eladi Crehuet

En les biografies a l’ús d’Antoine de Sant Exupery (1900-1944) s’acostuma a destacar, a banda de les seves
novel·les i contes (Vol de nit, Terra dels homes, Ciutadella i, sobretot, El petit príncep), el fet que, a finals de
desembre de 1935, l’avió que pilotava juntament amb el seu amic André Prevot, avió que s’havia enlairat de Nova
York amb destí a la Terra del Foc, es va estavellar en el desert de Líbia. No era el seu primer accident d’aviació, però
sí el més greu i el que marcaria el seu destí literari. Durant cinc dies els dos pilots d’aquell avió, perduts en un desert
que semblava interminable, van esperar que algú vingués a rescatar-los per evitar la seva més que probable mort.
El rescat gairebé sempre té forma humana: uns homes, unes dones perdudes en un desert són trobats, al
cap d’un temps que no ha de ser llarg, per altres homes o dones que caminen pel mateix desert, tal vegada a la
recerca d’algú a qui rescatar i que ensems els rescati a ells mateixos del seu caminar a les palpentes.
A vegades també ens pot rescatar un llibre, una pintura, un paisatge amic, i també hi ha falsos rescats, però
això són altres deserts i altres rescats.
No és aventurat pensar que durant aquells llargs cinc dies i nits d’espera, Saint Exupery tingués algun somni
on sortien els fantasmes, bons i dolents, del desert i, entre ells, un nen ros molt semblant al que a partir de 1944
coneixeríem com el Petit Príncep, però del qual no hem pogut saber mai el seu nom vertader, cosa que ens permet,
a cadascú de nosaltres, donar-li un nom: jo li he posat el nom d’Èric, que és un nom curt com el d’un estel petit i molt
al Nord.
De la mateixa manera que reconeixem un paisatge a la nit il·luminat per un llampec, Saint Exupery, malgrat
la seva angoixa, el devia reconèixer de seguida (a l’Èric), de manera que un temps després va poder escriure: “Amar
és reconèixer el rostre llegit a través de les coses. L’amor és coneixement dels déus.”
El desert, els déus...Saint Exupery coneixia el primer, la seva màgia, i tenia també un do singular: el
d’inventar-se deserts, que per a ell tenien una enorme atracció, superior a la que també sentia per les illes i, per
això, de forma un tant enigmàtica escriurà: “Si vull fer ressonar els tresors de la teva illa, un cop abocats en la nit,
t’inventaré un desert i els distribuiré segons les línies d’un rostre que no serà el de l’essència de les coses”.
Sens dubte el Petit Príncep és també –o sobretot- un enigmàtic fill del desert, de les seves aigües i pous, dels
seus campaments i caravanes, de les seves nits i estels tan clars, de tants oasis i de tanta gent desapareguda sota les
seves sorres.
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Els textos que he reproduït estan estrets del seu llibre Ciutadella, que es va publicar pòstumament d’acord
amb les notes que va deixar escrites l’autor. Aquest llibre ens revela un esperit inquiet i ansiós per arribar-se a
conèixer: “Qui es coneix a si mateix? Marxem cap a la veritat, però el nostre esperit és semblant a l’ascensió de les
muntanyes. Quan et sembla que arribes a un cim, en descobreixes d’altres, i altres penya-segats”.
Aquesta voluntat de coneixement va portar Saint Exupery a fer de corresponsal del diari “L’Intransegeant”
en la guerra d’Espanya, on, com tants corresponsals de guerra, va deixar escrit que tota guerra civil és una malaltia,
si bé ell va afegir que durant aquell temps havia descobert el que en aquell moment per a ell era una contradicció
impossible de resoldre: que la grandesa d’un home va més enllà del destí de l’espècie; cada individu és un imperi. El
mateix Albert Camus no hauria tingut cap problema a signar aquesta frase, tan plena d’humanisme.
Saint Exupery no buscava la mort, però tampoc la temia: la mort per a ell era com una nau que deixava anar
les amarres: feliç llavors el que està carregat de tresors, deia, no perquè se’ls pugui endur, sinó perquè ens els deixa.
En una època on les consideracions humanístiques han estat substituïdes per tot tipus de discursos
economicistes i obertament menystenidors de la humanitat –dels sentiments, dels pensaments de cadascú de
nosaltres-, llegir Saint Exupery és un bon exercici per reconciliar-nos amb tants autors que, com ell, posaven per
sobre de qualsevol altre consideració el respecte a la vida dels homes i del seu desenvolupament personal. I
començar a somiar de nou amb un planeta, amb els seus deserts, oasis i camins, que sigui enterament de tots.
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El Cant dels Aucells
Per Jordi Maluquer

De El cant dels aucells, ocells des de la reforma fabriana, no se sap si primer va ser la melodia o la lletra.
Parlen que la primera edició impresa que s'ha trobat és de 1705 en ocasió de l'arribada de l'arxiduc Carles II a
Barcelona i la lletra era tergiversada en clau d'humor fent referència a l'esdeveniment.
Si ens fixem en la lletra que sembla autèntica, ja que compta amb 15 estrofes de sis versos, és un villancet
que vol lloar el naixement de Jesús i presenta l'homenatge i la joia dels ocells per l'esdeveniment. Cita l'àguila, el
pardal, el verdum, el lluer, el passarell, el tord, el rossinyol, la cotxa, el bitxac, el reietó, el canari, el cotoliu, el merlot,
l'estiverola, el francolí, el puput, la tórtora, el colom, el picot, el borroner, la guatlla, el cucut, la perdiu, la garsa, la
griva, el gaig, la cadernera, el pinsà, el xot, el mussol, el gamarús i el duc.
En el poema del Santuari Ecològic de Gallifa, Joan Argenté en citava només 6: el passarell, la garsa, la griva,
el gaig, el tord i la cadernera i amb una lletra diferent però que també encaixava amb la melodia de sempre.
De la cançó n'han sorgit moltes adaptacions i musicacions. Pau Casals en va fer una, per a violoncel i alguns
instruments de corda, que fa antecedir a la melodia un so d'ocells. La de Jordi Savall, purament instrumental. La de
Xavier Montsalvatge. La de Bernat Vivancos pel disc del Poema del qual es va extreure la música que acompanyava
el So i Llum del Santuari. I una altra, excelsa, també de Vivancos, amb l'escolania de Montserrat, que es pot trobar a
You Tube.
El problema és que essent un villancet ha d'exhalar alegria. Pau Casals, en canvi, des de l'exili, enyorant la
seva terra, en va fer una interpretació melancòlica que és la que tots els violoncel·listes del món quan venen aquí
ens en fan obsequi, com a propina dels seus concerts. De melancolia però s'ha passat a la tristesa i ara se'n fa us als
camps de futbol quan es guarda el minut de silenci per la mort d'algú o en els funerals laics o religiosos. Mentre
cercava informació per nodrir aquest article m'he trobat que Josep M. Espinàs el 7/10/2010, a El Periódico coincidia
amb aquesta observació partint del funeral a Joan Triadú al qual havia assistit i en què va sonar El cant dels ocells.
Ens falta la versió joiosa més d'acord amb la lletra i a la qualificació de villancet que Joan Amades li atorgava.
De les esmentades, van una mica en aquest sentit les de Savall, Montsalvatge i Vivancos però sempre amb un ritme
lent. Tal vegada algú s'hi atreveixi o ja existeix i no la conec. Com tot té dos cares potser, si primer va ser la melodia
que la lletra, acabi tenint raó Pau Casals amb la seva versió enyoradissa. Si a través de les notes, com que hi som no
enyorem el país, podem fer com Bach o Verdaguer, i enyorar el cel. O el país que podríem ser. O la llibertat.
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34ª Caminada Codinenca
Per Toni Verdaguer

El Diumenge 29 d'octubre el Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines varem organitzar la 34ª edició de
la Caminada Codinenca. Hi varen participar 221 persones, de les quals hi havia 112 dones i 109 homes, d' una
vintena de pobles i ciutats de tot Catalunya. El més gran tenia 74 anys i el més jove 9 anys.
Fa uns quants anys que no teníem una participació tan important i, per això, estem molt contents que ens
hagin acompanyat tantes persones.
Aquest any la parada per l'esmorzar es feia a
un lloc tan emblemàtic com el Santuari
Ecològic del Castell de Gallifa, creat amb
tant encert per Mn. Josep Dalmau i que ens
varen acollir a partir de les 10h. del matí,
just quan havíem fet la meitat del recorregut
que era de 16 Kilòmetres en total, amb
sortida i arribada a la plaça de Sant Feliu de
Codines.
Va ser una jornada d'intens esforç físic, que
ens va ajudar a vèncer l'estrès d'unes
jornades plenes d’emocions, per causa de la
situació política del nostre país.
Camí de pujada al Santuari des d’on es contempla la majestuositat de la natura.
Foto: Francesc Moya Angeler

Gràfic amb la procedència dels diferents participants
Font: Butlletí del Centre Excursionista de Sant Feliu de
Codines
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Nadal groc
Per Oriol Domingo

El Nadal d’enguany és groc. Més groc que mai. Aquesta crònica està escrita abans de les eleccions del 21 de
desembre a Catalunya. Eleccions fruit del repressiu article 155. El dilema entre el groc de la llibertat o el 155 de la
repressió continuarà passi el que passi abans, durant i després de la jornada electoral. La confrontació de
l’alliberament i la sobirania de la nació amb el 155 regionalista i de la dependència es mantindrà.
Aquest a confrontació política i el Nadal d’enguany es celebren en una Catalunya ocupada i en una Unió
Europea desnaturalitzada per una crisi de valors. A Europa trontollen els valors cívics i cristians de la llibertat i la
solidaritat. Europa no atén als milers d’immigrants que fugen de la fam i la guerra i que s’ofeguen a la Mediterrània.
Europa tolera que les forces policials espanyoles reprimeixin amb duresa a catalans pacífics i desarmats.
L’Evangeli de Jesús, que és un missatge lluminós com el groc a favor de la llibertat i la solidaritat, és rebutjat
a la pràctica en un estat espanyol i en un continent europeu decadents. Però, malgrat tot, molts homes i moltes
dones de Catalunya, cristians i agnòstics, llueixen el groc de l’alliberament. Com el fruit groc del llimoner i la flor
groga de la ginesta.
Nadal reviu en aquesta situació estranya i difícil. L’episodi evangèlic del naixement de Jesús és el relat d’una
història amb llenguatge simbòlic que és significatiu pel cor humà. Aquest esdeveniment, deixant a banda tòpics
ensucrats i prejudicis, mostra que el Déu de Jesús estima la humanitat i el món, es fa humanitat i món, es
compromet amb la humanitat i el món.
La lectura dels textos de Lluc i Mateu il·luminen amb groc l’ara i aquí. L’Esperit que cobreix Maria és el
mateix que cobreix Jesús i els homes i les dones de bona voluntat. Maria prega: “El Senyor derroca els poderosos del
soli i exalta els humils; omple de bens els pobres, i els rics se’n tornen sense res”. Davant el Jesús humil s’alça el 155
de l’època, que és el superb dictador Herodes i els seus còmplices. El rei Herodes es va confabular amb els grans
sacerdots i els mestres de la llei per buscar la manera de liquidar a Jesús. Herodes estava disposat a tot per fer
complir la seva llei i salvaguardar el seu poder. I ordenà que a Betlem i a la seva rodalia matessin tots els nens de dos
anys en avall.
En aquest episodi evangèlic hi ha un exili, en aquest cas a Egipte. També hi ha una estelada groguenca.
L’estrella que guia uns savis d’Orient en la seva recerca de Jesús.
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Conte de Nadal
Illya Kononets i Carme Aymerich
Aquest conte me l’ha dictat el nen que l’ha viscut, un nen de pell clara i cabells curts, un nen amb cara de
nen, ulls francs i desconfiança davant les paraules desconegudes, que no per les persones que les diuen. Vol saberho tot, vol menjar-se el coneixement i he tingut l’enorme plaer d’acompanyar-lo al llarg de tres mesos de la seva
vida, i de la meva. De fet no és un conte, és una carta que jo he completat amb els meus records i sentiments. L’Illya
és el gran de tres germans, els altres són en Symeon i la Sara; tots tres van sortir d’Ucraïna, de la ciutat pro-russa de
Slovyansk el 2014 i que han creuat Europa fins ser acollits com a refugiats Catalunya. Just una setmana abans de
Nadal la família ha recuperat els seus passaports i torna cap a la seva ciutat, on el verd és de tots els tons.
Em dic Illya i vull fer-vos una carta de comiat. Com sempre que vull explicar el que sento faré servir el
traductor de Google i la mestra anirà copiant el que dic en la vostra llengua.
Sóc de Slovyansk, una ciutat d’Ucraïna. La meva ciutat és molt pobre, al meu país el menjar és car, la roba és
cara, i no tothom té cotxe. També hi ha grans ciutats com Kíev, però on jo visc no és com Kíev. Els carrers estan
trencats, es veu la terra que hi ha a sota. Quan neva els carrers són molt blancs, però quan la neu es desfà tot es
torna de color gris i fang. Però la meva ciutat també té coses maques, és al costat del bosc, un bosc d’arbres molt
grans. I les muntanyes són molt altes, tota la ciutat està envoltada de muntanyes molt altes. Com que l’autobús és
car la gent va sempre a peu. Jo vaig a peu a l’escola i m’agrada fer-ho perquè m’agrada veure el bosc i el color verd
que hi ha per tot arreu, a més caminar és bo per la salut.
El meu pare tenia un cafè, ell feia les millors pizzes de la ciutat, era el cafè més popular de Slovyansk. Però les
coses un dia van canviar, el meu pare va perdre el seu cafè i encara deu molts diners. Vam haver de marxar, vam
anar a Polònia i després a França i després vam anar a Berga, vivíem amb altres persones, mai sols, sempre estàvem
amb altres famílies. Fins que vam arribar aquí, a Mataró. Aquí vam poder viure nosaltres, els pares, l’àvia, els meus
germans i jo.
Els meus pares no s’han acostumat a viure aquí, els costa molt aprendre les llengües, i troben a faltar la
nostra casa, encara la tenim. Ara els han dit que poden tornar. Que hauran de pagar el seu deute amb la feina del
pare que tornarà a treballar al cafè i farà pizzes encara que el cafè ja no és seu. La meva àvia no vindrà amb
nosaltres, es queda aquí i ens enviarà diners. Potser un dia podrà tornar. Hem fet amics a l’església ortodoxa de
Barcelona on anem cada dissabte però està lluny i no tots tenen els nostres costums i els meus pares estan tristos.
La meva escola no té colors, els mestres no tenen ordinadors i les classes són llargues i avorrides perquè no
fem coses. Només escoltem i aprenem el que ens expliquen. Tinc ganes de veure si trobaré els meus amics d’abans, ja
fa dos anys que no els veig i no sé res d’ells. Si pogués m’emportaria aquesta escola a la meva ciutat. Posaria aquesta
escola que és de tan colors enmig de la meva ciutat grisa i tots els nens voldrien anar a l’escola. També m’agradaria
emportar-me el mar, és increïble anar a passar tot el dia a la platja, pots estar tot el dia i passar-t’ho bé sense pagar
res. Pots emportar-te el menjar, la pilota, una galleda i una pala per fer castells de sorra i ponts inundables. Seria
genial tenir una platja a Slovyansk.
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Una cosa que no m’ha agradat de l’escola és el menjar, el menjar és molt diferent i he trobat a faltar les
sopes del meu país, allà mengem molta sopa i en mengem cada dia. És estrany que a cada país es mengi diferent, no
ho sabia. Quan per la Castanyada vaig veure que us menjàveu les castanyes em pensava que l’endemà tots estaríeu
malalts! I no! Es veu que les castanyes d’Ucraïna són diferents, allà no es poden menjar.
M’hagués agradat molt estar una setmana més amb vosaltres, he vist que els nens petits porten mandarines
al tronc que dieu “Tió” que diu que després li pegueu cops amb un bastó i que llavors fa una cosa que és una paraula
que no s’ha de dir. Jo m’ho imagino com una maleta de fusta plena de regals, perquè si li han de sortir de dins vol dir
que ara deu estar buit, bé que com que no ho acabo d’entendre suposo que és una cosa màgica com els costums de
Nadal del meu país, allà qui cuida dels nens és Sant Nicolau que arriba a començaments de desembre i ens porta
regals, una pilota, un jersei, uns guants o galetes.
Vull donar-vos les gràcies a tots els companys de la classe, no vull dir cap nom, no vull que ningú s’enfadi, tots
m’heu tractat molt bé. Encara que no ens entenem amb paraules perquè jo encara no sé bé cap de les vostres
llengües: català, castellà i anglès, sempre he tingut algun company al costat que s’ha cuidat d’explicar-me les coses
sense paraules o que m’ha fet companyia o que m’ha acompanyat per l’escola perquè no em perdés, sobretot els
primers dies que tots els passadissos em semblaven iguals!
Se’m queda mirant i em diu que ja està, que ara em vol parlar només a mi.
Ha sigut molt bona mestra per mi, m’has ensenyat a fer anar el “translate” i així amb el traductor he pogut
parlar-te en la meva llengua, he pogut explicar-te coses que jo sentia o que no entenia. Hem rigut quan la traducció
era tonta, hem après a parlar al micròfon a poc a poc, a poc a poc, i encara més a poc a poc. Va ser molt important
quan em vas ensenyar la correspondència del vostre alfabet amb el meu, el ciríl·lic. Perquè vaig veure que podia llegir
les paraules encara que no les entengués i ja no em sentia tan inútil. També ha sigut molt important veure que les
matemàtiques eren igual, que jo era bo comptant i calculant, perquè a mi m’agrada fer-ho i ja havia perdut el
costum; ara sé que segueixo sent bo i m’ha fet molt feliç quan et portava els deures i em deies que era treballador i
intel·ligent perquè he de ser així per poder ajudar la meva família quan siguem al meu país. Seguiré estudiant el llibre
de rus-català per si un dia puc tornar i sabré com celebreu les altres festes com la Pasqua o la Collita. Amb el llibre
podré recordar quan em vas explicar que els dies de la setmana en català i castellà parlaven dels planetes i del cel. Tu
no t’oblidis que en rus els noms dels mesos tenen a veure amb el camp i el bosc i els colors; no m’havia adonat que els
noms dels mesos en la meva llengua fossin tan bonics fins que te’ls vaig explicar.
I vull demanar-te una cosa, sis plau puc endur-me el flabiol que m’has ensenyat a tocar?
I a cau d’orella en l’abraçada final, m’ha dit m’escriurà. Jo sé que no ho farà, que els mestres no treballem
perquè ens recordin sinó per fer-los créixer, a partir del que són, a partir de les seves realitats i que el premi és ara i
aquí, no ens calen homenatges, si de cas que un cop, un dia, un alumne espontàniament i inesperada ens doni una
abraçada mentre diu: t’escriuré! Perquè el que compta no es que ho faci sinó que sent per un moment el desig de ferho.
Li he donat, s’ha endut com a record un flabiol, l’instrument antic, de fusta que es toca amb una sola mà i
que s’acompanya del també humil tamborí; els instruments que tocaven els pastors; els que van fer un concert una
nit freda a un nadó encara més pobre que va tenir com a bressol la palla d’una establia.
L’Illya és un més dels milers de refugiats que travessen Europa, que creuen els mars, que cerquen la
seguretat, la llibertat o simplement salvar la vida, lluny de casa.
Estimat Illya, Bon Nadal.
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La lliçó de Rudyard Kipling
Si, dret, t’aguantes ferm quan tots al teu voltant
esmaperduts trontollen i blasmen ta fermesa;
si entre el dubtar de tots, coratjós i constant
romans, però, si cal, excuses ta feblesa;
si l’esperar no et cansa i al daler poses brida
i contra la mentida alces la veritat;
si a l’odi, contra el greuge, no li vols deixar mida
i ni el teu seny enlaires ni ensenyes ta bondat.
Si somnies i el somni no se’t torna el teu rei;
si penses i el pensar no minva el teu coratge;
si Triomf ni Fallida no t’imposen la llei
i, com dos mentiders, els treus del teu llinatge;
si saps perdonar que ta paraula sincera
fos parany de babaus en llavis de malvats;
si veus esbocinada la volguda Quimera
i tornes a forjar-la amb els estris oscats.
Si de tots els teus guanys en fas un pilot d’or
i els arrisques, valent, d’una sola jugada,
i els perds, i, de seguida, sense ni un ai del cor
ni enraonies, tornes comença altra vegada;
si guardes, delitós, dins l’encesa batalla
despert el pensament i la salut tibant
per fer-te’n companyies quan el delit davalla
i el teu voler, només, t’encoratja: -Endavant!
Si trobes, entre els mísers, a la virtut abric;
si de l’orgull triomfes quan fas amb reis ta passa;
si no poden ferir-te mots d’amic o enemic,
i saps fer bondadós amb tothom, mes no massa.
I si emplenar podies els minuts dels teus dies
amb seixanta segons de combat fort i greu,
la terra és teva i teves les seves harmonies
i encara el que val més: ets un home, fill meu.

Dedicat als presos polítics
del nostre país
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