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EDITORIAL

La llista blava – Portaveu de la Vall, del poble de Gallifa i del Santuari Ecològic

Per acabar la Llista Blava, després de 30 anys I 100 números, hem decidit fer-li un petit
homenatge a Mossèn Josep Dalmau, rector de Gallifa i fundador de la Revista Llista Blava,
per la seva constància i esforç per mantenir-la durant tot aquest temps. Hem demanant a
unes 20 persones, col·laboradors o lectors, que fessin un article relacionat amb la seva
persona i el seu treball. Hem agafat l’editorial del número 1 de la revista per acabar allà
on vam començar.

Editorial núm. 1: “JA TORNEM A SER AQUÍ” (Juliol, 1988)
Ja tornem a ser aquí podria ser un ressò paral·lel de la cèlebre frase del malaguanyat
President Tarradellas quan arribà a Catalunya després de més de trenta anys d’exili o de separació.
LA LLISTA BLAVA va assajar de treure el nas a la superfície de la Vall de Gallifa amb el número 0, per
sondejar si era possible repetir la proesa de la revista EL CARRETÓ, que estigué present a totes les
cases del poble durant 10 anys ininterrompudament. La confecció del text fou relativament fàcil. I
l’acollida de tots els habitants del poble fou general i plena de simpatia. Això ens ha esperonat i... ja
som aquí una altra vegada! Fa justament tres mesos. Cal alegrar-nos-en. Es bo que un poble tingui
el seu òrgan d’expressió i en potencia d’altres. Això dóna nova vida a les activitats i en potencia
d’altres. Sobretot fa reviure els fets passats amb un encís especial i amb la seva dimensió, vistos a
distància.
Amb aquest NÚMERO 1, fem una invitació formal a tots i a cada un dels nostres conveïns a
participar-hi. El primer pas és llegir les seves pàgines per entrellaçar comunicacions entre nosaltres.
El segon pas és descobrir que nosaltres – tu amic lector-, també hi podem dir o fer la nostra; un
dibuix, una petita poesia sortida del cor en un moment delicat de la nostra vida, un pensament
propi que ens ronda pel cap i que es podria escriure buscant un racó de temps tranquil aquí dins la
petita vall; oferir-se per dur el fitxer, etc. Es tracta d’algun gest que digui per ell mateix “podeu
comptar amb mi”.
També acceptarem iniciatives o suggeriments que estiguin al nostre abast per millorar la
nostra publicació. Ben segur que s’hi troben a faltar algunes coses que amb un simple “toc
d’atenció” hi podrien se presents en els números pròxims.
Ens ha semblat una bona ocasió que LA LLISTA BLAVA tornés a aparèixer els dies de la Festa
Major. Just en els dies en què tots ens movem més del normal per engalanar i fer riallera la nostra
convivència. Hem pensat que totes les activitats s’hi han de fer presents per la Festa Major, per fer
de totes elles i amb totes elles com un gran pom de flors que ens oferim els uns als altres desitjantnos pau, alegria i felicitat. Així sia!

Mossèn Josep Dalmau
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Mossèn Dalmau, en quatre actes
Per Albert Parareda

Primer acte: un catalanista revolucionari
Un dia la meva mare arribà de treballar i explicà als de casa que a la fàbrica deien que a
Gallifa havia arribat un nou rector que era jove, molt catalanista i revolucionari. El bisbe l’havia
“desterrat” en aquell poblet per castigar-lo i els civils el “vigilaven”. Això és el que digué ella.
Nosaltres érem de Moià, en aquells moments jo era un nen i no podia imaginar-me que
Gallifa fos tant a prop del nostre poble. El més curiós de tot és que aquella anècdota, que explicà la
meva mare, quedà perfectament enregistrada en la meva memòria.
Acte segon: els catalans no ens sentim espanyols
Uns anys després amb els minyons escoltes de Moià vam anar de campament a Gallifa.
Recordo que a mig matí, mentre fèiem un joc, vam trobar un eixam d’abelles enganxat a la branca
d’un arbre de la carretera. Ho vam anar a dir a la rectoria i allí vaig conèixer Mossèn Dalmau per
primera vegada.
Ell féu avisar un pagès que vingué de seguida amb l’equip necessari i recuperà l’eixam.
Després, el consiliari del nostre agrupament i Mossèn Dalmau es posaren a parlar de política. Vaig
ser testimoni directe d’aquella conversa. Recordo que en un moment donat Mossèn Dalmau digué
que els catalans no ens sentíem espanyols. D’això fa més de cinquanta anys i, com podeu suposar,
en aquella època tan negra no era habitual que les persones s’expressessin amb la claredat i la
llibertat amb que ho feia Mossèn Dalmau.
Acte tercer: aïllat
Una quinzena d’anys després, la vida em portà a treballar de mestre a l’escola pública de
Sant Feliu de Codines. La feina m’agradava, la gent del poble era amable, tenia bons alumnes i bons
companys, em guanyava bé la vida i de seguida vaig poder comprar-me un pis.
Tot m’anava bé excepte les meves relacions de parella. Tenia poc més de trenta anys i
m’estava separant per segona vegada. Dos fracassos pràcticament seguits m’havien deixat fora de
combat. A nivell afectiu em sentia desorientat, volia compartir la vida i tenir algú al meu costat,
però comprometre’m em feia basarda.
I, en aquestes circumstàncies vingueren les vacances de Nadal. Eren les primeres que
passava a Sant Feliu. En un cop de geni vaig decidir que passaria el Nadal tot sol al pis. No tenia cap
ganes d’haver d’explicar què em passava a ningú.
4
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Aquelles vacances vaig tenir l’ocasió de viure la solitud a fons. Havia demanat el telèfon,
però encara no me l’havien instal·lat. En aquells moments de mòbils només se’n veien a les
pel·lícules de ciència ficció. Això vol dir que estava aïllat, no rebia trucades i, si en volia fer alguna,
havia d’anar a buscar una cabina que funcionés. Per acabar-ho d’arrodonir, quan engegava la
“tele”, tot eren nadales i pel·lícules melindroses que em deixaven literalment ensorrat al sofà.
Acte quart: gràcies
La nit de Nadal els meus ànim estaven més avall de terra. Acabava de sopar i vaig començar
a recordar que a casa meva, quan jo era petit, la nit de Nadal fèiem cagar el tió, menjàvem torrons i
coca i preníem una mica de vi bo. Després anàvem a la missa del gall. Qui pogués tornar a passar
una nit com aquelles!
De cop, vaig sentir que ja estava bé d’anar de
víctima i de tan aïllament. Gallifa era a tocar. Per
què no agafava el cotxe i me n’anava a missa del
gall allí? Feia anys que no anava a missa. El
catolicisme no m’interessava gens ni mica. Trobava
que la major part de les coses que deien el papa, la
cúria vaticana, els cardenals i la majoria de bisbes
eren mentides i considerava que el que feien era
una pura comèdia.
Església romànica, parròquia de Sant Pere de Gallifa

Però Mossèn Dalmau era una altra història. Què hi perdia anant a missa a Gallifa?
L’alternativa de quedar-me al pis, lluitant amb les meves cabòries, no era gaire engrescadora. Vaig
agafar el cotxe i em vaig plantar a l’església de Gallifa uns minuts abans de les dotze. L’església era
plena, es respirava una bona energia, es veia la gent contenta i feliç.
Han passat molts anys i no tinc present res del que digué Mossèn Dalmau en aquella ocasió.
Només recordo que durant la missa la seva mirada i la meva es varen creuar i ell em va fer un
somriure fraternal. No crec que es recordés de mi, només l’havia vist una vegada i d’allò ja feia més
de quinze anys. De vegades, quan estem perduts, un somriure solidari val més que mil paraules. Per
a mi va ser com si mossèn Dalmau em digués: “Noi, tranquil, no passa res, tot s’arreglarà”. La
veritat és que vaig sortir d’aquella missa reconfortat. No estava sol. Al món hi havia persones, com
mossèn Dalmau, disposades a ajudar els altres, sempre al peu del canó.
Mentre tornava cap al pis amb el cotxe pensava en allò de “París bé val una missa” que
digué el rei Enric IV. En el meu cas la sentència era: “Un somriure bé ha valgut aquesta missa”.
Albert Parareda
Girona
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La Llista Blava s’acaba!
Per Carme Aymerich

La llista blava s’acaba. La llista blava s’acaba? La llista blava s’acaba! L’entonació que fa
servir cadascuna d’aquestes frases resumeix el que segueix aquestes línies.
La muntanya de Sant Sadurní apareix a l’horitzó quan sortim del Maresme, assenyala el camí
cap a la carena que emmarca la plana d’en Pere Quart però també el misticisme que hi va trobar
abric tant de cops el segle passat. El misticisme i el desig de canvi i revolta ideològica. Els que la vam
viure des de fora, per edat no estàvem immersos en ella i per localització no vivíem a Gallifa, ens
vam anar acostant des de les vores i sabíem el que s’hi feia per les paraules dels més grans.
Els sermons del mossèn, les flors boscanes, l’obertura a les propostes agosarades,
l’acompanyament cordial i la benedicció de les diferències han estat per nosaltres el descobriment
del fet cristià, del fet església com a comunitat molt més que anys i anys d’escoles d’ideari
retrògrad i de prèdiques sense pràctica ni coherència.
No hem viscut a Gallifa, ho hem desitjat però no ho hem fet; alguns hi han viscut i n’han
sortit escaldats, però això passa a les millors cases i als pobles més polits. Gallifa, pels que no hi
hem viscut ha estat un lloc diferencial, un espai protegit on veure el cel des de dalt del castell o
viure la foscor des de la porta de l’església.
Per als meus fills ha estat el contacte amb la fe de la seva cultura, la que explica la major
part de la seva història i del seu imaginari, una fe que no els ha fet cap mal, una fe que han vist als
ulls de la gent que omplia la petita església primer i després la rectoria, fent costat al seu mossèn i
també a la gent de fe que l’ha envoltat fidelment fins el darrer Nadal. Cada Nadal ha estat per als
meus fills la confirmació que si anem a Gallifa és que tot va bé i que quan no va bé... sempre ens
queda Gallifa, la nit de Nadal, els poemes, l’evangeli, els contes i la complicitat dels ulls bondadosos
que any rere any intenten ser millors persones.
La Llista Blava, sota la taula vora la llar de foc a la casa familiar de Sant Feliu ha estat la prova
que el Nadal de cada any no ha estat un somni. Que la continuïtat de la nostra cultura i la vostra fe
han tingut un pastor i uns ramadans bons i honestos. Ens emportem el que hem viscut, el que hem
compartit, no sabem què vindrà demà però serà segur una mica menys blau el blau de la Llista
Blava de Sant Sadurní. Hem après a estimar cadascuna de les cares que ens han mirat amb
complicitat, hem après a estimar cada racó d’aquesta vall vostra, d’aquest castell i esperem
retrobar-nos algun dia més enllà de Gallifa.
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“Era una vegada un senyor Josep que pesava figues assegut a una cadira. Ho feia de manera
intermitent, obria els ulls petitons i maliciosos i els tornava a tancar sense badar boca. El senyor
Josep se les sabia totes, ben magres que les havia passat en l’aprenentatge de la vida per fer ara
escarafalls. Davant per davant... una escola urbana d’esperit obrer; sent les veus de la canalla i
somriu una mica confús... són potser els esperits de les caramelles? Dels escoltes? De la plaça de la
rectoria? Els nois i noies de la Pegaso són com aquells que ell recorda, fills d’obrers i tremendament
joves. El senyor Josep du la gorra fins les orelles i tot i així té les mans fredes. El cap no l’ha tingut
mai fred, les seves decisions han estat sempre extremes i les seves complicitats extremadament
fermes. Amb alguns altres senyors ha mantingut lligams sense fissures, amb d’altres ha estat dur
fins a l’extrem però amb tots ha mantingut el joc de la paraula. Ara té la paraula suau i fluixeta, en
diríem tendre com la de l’avi vora el foc. Però els llibres que l’envolten no deixen lloc al dubte,
aquest ha estat un home savi però també culte. D’una saviesa bàsica i una cultura guanyada a pols.
Tant que els darrers mesos ha donat la seva imatge sorneguera enfundat en pell i gorra d’hivern
allà on els somnis es podien fer realitat. Senyor Josep, senyor Dalmau, mossèn... gràcies per donar
una oportunitat a totes les lluites, a totes les ànimes, a totes les diferències.”
No passem gaire bons temps a la família, potser és perquè ens cal una taula amb pa i vi del
que servíeu a la petita església romànica que ens ha aixoplugat amb fe o sense per retre
homenatge a aquest Crist vostre. Potser hem fet poc per vós. Puc dir-vos que en el nostre cas hem
guardat el “vós” només per vós. Si voleu som aquí, xiuleu i vindrem.
Amb molt d’amor,
Carme Aymerich
Família Aymerich Padilla i Família Tarragó Aymerich

Carme Aymerich llegint
l’Evangeli de la Missa a
la Rectoria de Gallifa
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Els meus records d’infantesa
Per Carme Bosch

Vaig rebre la notícia per si volia col·laborar en l'última revista de la Llista Blava per parlar del
Mossèn, només em ve la paraula: Agraïment. I és curiós, però, fins no fa gaires anys, aquesta
paraula, no la tenia integrada, no n'era conscient. Si jo he arribat on he arribat és gràcies a la tasca
que va fer a l'arribar a Gallifa.
El Mossèn va veure aquells nens i nenes que corrien lliurement pel poble i anaven a l'escola,
necessitaven una educació en valors, que els podia ajudar en el creixement personal. Passàvem
moltes estones a la Rectoria fent solfeig, assajant cançons per les Caramelles o per Nadal....parlant
del que ens interessava. Em ve el record quan escoltàvem: "El diario de un reportero" al seu despatx
i a les fosques per concentrar-nos millor. Tot i que moltes coses jo no les entenia, perquè jo era de
les petites, i sempre anava darrera de la meva germana.
Quan alguns dies no teníem mestra a l'escola, ell venia a donar-nos classe. El que recordo
més, es que portava un llibre molt gruixut amb una coberta blava on hi havia un ànec blanc volant
amb les ales ben esteses, era: "El viatge de Nils Holgersson", on un nen amb la seva imaginació
volava per llocs fantàstics, curull d'aventures... fruit de la seva fantasia. M'imagino que escoltar-lo
amb la passió que hi posava el Mossèn em transportava a llocs insòlits...
L'esport també era essencial, i ens va ensenyar a nedar, a jugar a basquet a l'era de la
Rectoria, on els homes del poble van col·laborar per construir la pista. Alguns dissabtes a la tarda
anàvem al castell a jugar a: "MANOS" (la mà tancada amb l'índex estirat) era l'arma. Un joc que ens
agradava molt, on dos equips havien de detenir per sorpresa a algú de l'altre bàndol, seguint unes
regles establertes. Al final guanyava el que tenia més presoners, era emocionant.

El jovent de Gallifa. D’esquerra a dreta:
la Maria Rosa, darrere l’Amalia Bosch, la
Pilar, la Carme Bosch, el Lluís Soler i
Mossèn Dalmau.
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Més endavant va creure convenient crear un grup escolta de nois i noies, encara que, en
aquell temps era malvist. Els pares no ho veien massa clar però hi van accedir. Jo vaig fer la
promesa de "daina" a St. Llorenç del Munt. Amb els diners que fèiem de les Caramelles cada any
fèiem un viatge, com que vivíem en un poble acostumàvem anar a les ciutats: Andorra, Mallorca,
País Basc, Madrid, Menorca...
En acabar la primària, havíem de fer el Batxillerat... I tal com diu en les seves memòries: "Jo
tinc cura dels infants i buscaré beques perquè no hagin de quedar-se per sempre presoners de les
feines del camp, si no ho volen". I així ho va fer... Jo vaig anar a Barcelona a conviure amb un
matrimoni amb dos fills, la molt estimada família Xancó. De dia anava a l'escola Laietania i a la tarda
tenia cura del Bernat i la Lali.
Això si que va ser "una prova de foc". Amb 13 anys i en una gran ciutat on no coneixia la
família ni els companys d'escola, va ésser un repte important. Vaig afrontar la timidesa i la vergonya
per subsistir en aquell món, i va funcionar! Anava estudiant i amb 18 anys ja treballava a l'escola
Lourdes amb nens de 3 anys.
Per tant només puc dir que el treball que va dur a terme durant els anys de la nostra
infantesa, van ésser un gran regal per a les criatures de Gallifa.

Carme Bosch
Gallifa

A l’esquerra:
Lluís, Agustí,
Maria Dolors i
Toni. A la
dreta: Joan i
Elvira i Carme
Bosch.
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Veïns de poble i de carrer
Per Cesca Rovira
El Mossèn Dalmau i jo vàrem néixer al mateix poble (Sant Llorenç Savall), al mateix carrer,
davant per davant, però amb 17 anys de diferència. Una de les primeres notícies que vaig tenir de
Mossèn Dalmau va ser un dia, quan jo tenia 5 anys, que a casa vaig preguntar com era que a aquella
casa de davant no hi havia nens. I fou aleshores quan em van explicar que el germà del Mossèn i la
meva germana, que tenien la mateixa edat, varen morir per meningitis amb dues setmanes de
diferencia. Aquest trist fet ens va agermanar.
Durant molts anys la nostra amistat fou de veïnatge i prou. Hi havia una diferència d’edat i
de distància, però sempre l’anava seguint. Era fill de Sant Llorenç i sempre ha estat molt estimat.
Quan jo vaig néixer, ell ja era seminarista. Recordo molt bé el dia que va cantar la primera missa a
Sant Llorenç. Aquell dia tot el poble va assistir a la festa i, a casa seva, a l’entrada, van posar una
exposició amb totes les coses que li havien regalat.
Sempre recordo a la Sra. Coloma, la mare de Mossèn Dalmau, amb unes arracades que li
penjaven molt maques i amb un monyo que li recollia els cabells. Una senyora molt amable i
riallera, que posava a l’entrada de casa seva com una petita botiga amb els productes del seu hort.
També recordo les seves dues ties del Mossèn, la Rosa i la Maria, que des del balcó, esperaven al
Mossèn per explicar-li les seves trifulgues.
En aquella època quasi bé l’única cosa que es podia fer en
un poble de 2500 habitants era anar a la parròquia. Allà es
ballaven gitanes, es feia teatre i també, com no,
catequesi. Encara que el Mossèn ja estava al seminari
venia els estiu i, aleshores, a part d’ajudar al seu pare a
treballar la terra, també ajudava a la parròquia.

El Mossèn Dalmau (a la dreta) amb la seva mare, la Sra.
Coloma, i un amic del seminari
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Comitiva de músics i autoritats acompanyant a
Mossèn Dalmau a casa seva el dia de la seva primera
missa

Un altre record molt present és la reunió que es va
convocar al Bar Royal quan van condemnar al
Mossèn a anar a la presó per organitzar la
Manifestació de Capellans a Barcelona. Tot i que va
assistir tot el poble, en el últim moment, Fraga
Iribarne va prohibir la xerrada. La censura era tant
gran que arribava fins a un poblet de 2500
habitants.
Castigat pel Bisbe de Barcelona per les seves
inquietuds socials, el Mossèn va ser “desterrat” a
Gallifa, poble situat a 8 kilòmetres de Sant Llorenç.
Aleshores va ser quan Josep Dalmau va crear el
Santuari de l’Ecologia, i jo m’hi vaig engrescar. A
partir de llavors, sempre més he estat col·laboradora i amiga.

Tot el poble de St.
Llorenç Savall a la
festa d’ordenació
(1952)
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Per últim, m’agradaria remarcar que vaig presentar Mossèn Dalmau a la Imma Asensio i al
Jordi Serra. El Mossèn va celebrar el bateig del seus fills i, a partir d’aquella trobada, van anar a
viure a la Rectoria. En aquell temps, Miquel Rossell, el secretari del Patronat es va morir i la Imma
va omplir el buit agafant la secretaria del Santuari. El Jordi, com a servei al Mossèn, va desbrossar
tot un camp que hi havia abandonat de bosc i va plantar vinya.
Ara, anys després, a la terra conreada creixen poc a poc les vinyes, vinyes que perduraran
anys i anys, com Mossèn Dalmau.
Cesca Rovira
Sant Llorenç Savall

La Cesca Rovira firmant la bandera d’homenatge a Mossèn Dalmau en la festa dels seus 90 anys
al Santuari Ecològic de Gallifa. Al costat, l’amic del Mossèn que li va dedicar el dibuix que hem
posat en la portada, Sisco Garriga Molist, de Lliçà de Vall.
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Última Llista Blava
Per Claudine Ruegg

Vull aprofitar aquesta última “Llista Blava” per retre un homenatge al nostre estimat
Mossèn Dalmau. Donar-li les gràcies una vegada més per la seva acollida a la Rectoria de Gallifa,
quan jo encara feia poc temps que havia arribat de Suïssa. Vivia a Terrassa i treballava a l’escola
Fàtima. El Paquito venia a ajudar a l’hora del menjador. Ens vam fer amics, i un dia em va convidar a
conèixer el seu poble i la seva gent. Vam pujar-hi amb la seva moto, i arribats a Gallifa, vaig
conèixer també el Mossèn. De seguida em vaig sentir “a casa”, a la Rectoria. Quan van ser les festes
de Pasqua, em vaig fer una caputxa i vaig cantar caramelles amb la colla. Ja tenia un nou grup
d’amics. Fins i tot va sortir un escrit al “Carretó”! Anàvem a caminar cap al castell, que llavors
encara era una ruïna, o pujàvem a Sant Sadurní. També recordo un grup de joves de Madrid que
van venir convidats pel Mossèn. Cantaven cançons revolucionàries. Era cap al final dels anys 60, i jo
descobria el franquisme. Venint de Suïssa, no m’ho podia imaginar…
I així flueix la vida. “El Carretó” esdevingué “La Llista Blava”, i aquesta ara s’ha fet gran i es
vol jubilar. S’acosta la Pasqua. La Nit de la Resurrecció et recordaré, estimat Mossèn, tu que vas dir:
“La nit és transparent”. Sempre has estat optimista. Després de la nit ve l’Albada… Gràcies, Mossèn.
Claudine Ruegg
Sant Feliu de Codines

Vista aèria del poble de Gallifa
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Cristians per Gallifa
Per Eladi Crehuet

Ara no recordo qui va ser el que em va presentar primer Mossèn Josep Dalmau, si el notari
Josep Maria Puig Salellas, que el va acompanyar una tarda al meu despatx barceloní per acabar
d’enfocar un assumpte jurídic i gallifenc, o el professor i llavors també senador d’ERC, Carles Bonet,
que compartia amb Dalmau uns mateixos objectius polítics.
Això vol dir segurament que vaig perdent memòria, però també que Mossèn Dalmau podia
exhibir diferents amistats que, pel que sé, en una bona majoria, han perdurat al llarg d’aquests
anys.
El cert és que Mossèn Dalmau de seguida em va caure bé; em va impressionar especialment
la convicció, no exempta en moltes ocasions d’un punt d’ironia, amb que explicava la seva vida i el
miracle de la seva obra cabdal a Gallifa, el Santuari de la Mare de Déu de l’Ecologia, que ell, junt a
una colla d’amics, va concebre, engendrar i fins i tot educar, talment com si es tractés d’un fill
esperat, d’un hereu nascut al cor de la Catalunya vella.
Tanmateix jo ja havia simpatitzat amb aquell Mossèn tan atlètic i decidit uns anys abans: va
ser quan, mentre estudiava el primer curs de Dret a la universitat de La Laguna, vaig tenir notícia de
la Caputxinada i d’una manifestació de capellans “progres”, entre els que quals es trobava Mossèn
Dalmau. Un home valent, un capellà valent que no combregava amb rodes de molí. Un cristià a
seguir.
Amb el pas del temps, aquell Santuari es va anar convertint, gràcies en una bona part a
diverses iniciatives culturals i religioses inspirades pel rector de Gallifa, en un punt de trobada de
tot tipus de cristians (en el sentit més ampli i dinàmic d’aquesta paraula), i també de no cristians del
país, units per un mateix sentiment de respecte per la natura i les persones, i que, en molts casos,
van voler plantejar-se la religió com un desafiament i com un itinerari vitals. Com un retrobament.
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Cristians per Gallifa. De fet, conèixer Mossèn Dalmau era conèixer també el món, el petit
món del municipi de Gallifa, situat al Vallès Occidental, a la Catalunya vella. Tots sabem que no és
fàcil viure en una comunitat de menys de 200 habitants, on tothom es coneix i és fàcil que es
produeixin incomprensions i malentesos.
Malgrat tot això, que forma part de les dificultats de les relacions humanes en qualsevol
àmbit reduït, Mossèn Dalmau ha reeixit a mantenir la seva obra, el Santuari de la Mare de Déu de
l’Ecologia, que ens ha donat (literalment) llum i so durant els darrers lustres. No hi ha a tot el país
un Santuari com aquest: és per això, entre altres raons, que a tots ens convé, tant als cristians per
Gallifa com als que no ho són, que aquesta obra tingui tota la continuïtat possible.
Eladi Crehuet
Barcelona

Eladi Crehuet fent el parlament sobre Raimon Galí en l’Aplec de l’any 2010 durant la inauguració de
l’espai Raimon Galí.
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Potser sí
Per Fernando Romero
Nací en Madrid en 1935, poco antes de que empezara la Guerra Civil. Mi padre, nacido en
un pueblo de Zamora, se libró de ir al frente porque ya tenía bastantes años. Los últimos veinticinco
los había pasado viajando por España con tres grandes baúles cargados de tejidos (sábanas,
colchas, piezas de tela) y eso le hizo tener cierta amistad con los fabricantes catalanes. En un
Madrid desmantelado y sin dinero para comprar lo indispensable, le hizo pensar que su único
capital eran esas buenas relaciones y que su futuro estaba en Barcelona.
A mi madre, madrileña, le pareció bien y así, el 3 de febrero de 1940, llegamos los tres a la
Estación de Francia.
Las leyes de Franco no me ayudaron a integrarme en una auténtica Barcelona, que nunca
hablaba en su idioma. Siete años de colegio sin oír el catalán ni siquiera en los recreos, me cerraron
ese idioma, aunque por lo que a veces oía, algo se me iba quedando. Entendía casi todo, pero por
temor al ridículo no intenté practicarlo.
Borges decía que una persona era de donde había hecho el bachillerato. Y tenía razón. Mis
relaciones con Madrid se limitaban a algunos días con mi familia en cualquier lugar de veraneo,
pero allí no tenía ni un amigo; alguno conseguí en el colegio, pero mi descubrimiento de la amistad
fue en la facultad de Derecho de Barcelona. Allí podría decir, sin exagerar, que empezó mi vida de
adulto. En el patio de letras sí se hablaba catalán y con él empezaron mis amigos. Casi por
casualidad formamos un grupo que nos interesaba el mundo en que vivíamos (es decir, la política).
En Arenys de Mar estuvimos tres días encerrados hablando, en catalán y en castellano, de las cosas
serias que no salían en nuestras conversaciones habituales. En ese grupo oí hablar por primera vez
de un mossèn, que había estado en Sabadell y en Vilanova i la Geltrú. Se llamaba Josep Dalmau y
ahora estaba medio exilado en un pueblecito de menos de cien habitantes.
Un amigo de nuestro grupo se casó y me invitó a su boda, al acabar fuimos a su casa a tomar
algo y un piano empezó a sonar; alguien estaba tocando La Internacional. Era Mossèn Dalmau. Así
nos conocimos.
El había oído hablar de mí y yo tenía ganas de una larga charla con él. Nos veíamos con
cierta frecuencia y cuando a sus teorías yo oponía las mías él siempre contestaba potser sí. Jamás
imponía su criterio y nos pasábamos muchas horas hablando de todo; siempre con un potser sí al
final. Cuando acabé la carrera me invitó a pasar unos días en su casa, y allí, tuve que utilizar mi poco
catalán porque su madre, la señora Coloma no sabía castellano.
16
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Una semana mano a mano da para mucho. Gallifa no tenía luz eléctrica y un solo teléfono
para todo el pueblo. Allí en un gramófono de manivela repetimos decenas de veces las sardanas
que él tenía: Llevantina, La santa espina, L´Emporda… El Mossèn, la maestra y los niños me
enseñaron a contar los pasos...
¡Los niños de Gallifa! Diez o doce chiquillos (niños y niñas) de siete a diez años unidos
alrededor de mossèn Dalmau. Llegué un día de San Pedro, el patrón del pueblo, y allí ya todos,
también los niños, nos hicimos amigos alrededor de una coca de piñones. Pilar, Conxita, Amalia,
Carmen, Nuria, Paquito, Josep. Perdón si me dejo alguno. Y de Sant Feliu, los Verdaguer. Mossèn
les había enseñado a cantar y un amigo suyo les organizó una actuación en televisión para cantar
las Caramellas. Entonces yo ya vivía en Madrid. Vinieron unos diez o doce quince chicos y chicas;
algunos vivían en nuestra casa, otros en un camping cercano. Fueron unos días maravillosos.
Otro verano un amigo de Madrid, Mossèn y yo hicimos un viaje por la Costa Brava en vespa.
Otro me llevó a su pueblo (Sant Llorenç Savall) a ver a Margenat, y de paso discutimos con el cura,
que defendía sus tierras…
En la Rectoría de Gallifa en otro viaje me encontré con Araceli Monserrat y otros amigos de
Dalmau, que vivían en Vilanova. En fin, a distancia seguimos queriéndonos y participando de
muchas cosas.
Me casé con una catalana, Rosa, que vivía en Madrid y fuimos de viaje a Barcelona, donde
nos encontramos con todos los que habían formado parte de mi vida universitaria (Misser, Urenda,
Lorés…). Vivimos dos o tres días en la Rectoría de Gallifa y Josep nos dejó su dos caballos para
seguir nuestro viaje por la Costa Brava.
En nuestra casa de Madrid conocimos a Josep Monserrat y otro cura procesado. Recibíamos
El Carretó y luego La Llista Blava. Hicimos un viaje a Inglaterra en su coche Monserrat Estil·les,
Josep y yo descubrimos la sensación de conducir por la izquierda por unas estrechísimas carreteras.
Nació mi hija mayor y pedí a Josep que fuera su padrino. Aceptó y desde entonces, además de
amigos, casi hermanos, fuimos lo que en Castilla se llama compadres. Cuando él venía a Madrid
dormía en nuestra casa y me mandaba amigos en situaciones delicadas para que les acogiéramos
(recuerdo un sacerdote francés que ayudaba a los argelinos en los años sesenta y huía de la policía
francesa).
También compartimos (o no) ideas políticas, la independencia de Cataluña (el primero al
que oí hablar de ella) y tantas otras cosas… que tuve ocasión de volver a encontrarme con su potser
sí, acabando así nuestras discrepancias. Era imposible no estar de acuerdo con ese final tan abierto.
Puede ser…
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En Madrid yo formé parte de un grupo político (FOC en Cataluña, ESBA en Euzkadi y FLP en
el resto de España) y por mi historia mestiza me tocó ser el enlace entre los grupos de Barcelona y
Madrid, lo que complicó un poco mi vida.
Dalmau mientras tanto daba clases de Religión a los aprendices de La Maquinista Terrestre y
Marítima, y puedo asegurar que jamás empujó a ninguno para entrar en un partido, pero a todos
les inducía a completar su formación personal con la participación activa en la vida colectiva. Allí y
así conocí a discípulos suyos como Antonio Tomás y otros que iban eligiendo sus propios caminos
con el empujón que habían recibido de sus manos.
Su salud me induce a viajar de vez en cuando para comer con Joana y Josep. Y es una alegría
(yo, que me siento catalán y no tengo nada contra ser español) ver la ilusión con que -como
siempre- lucha por la independencia de su pueblo. Y hablamos de estas cosas con el mismo cariño
con que siempre hemos compartido nuestras ideas.
Estoy feliz de que alguien haya tenido la idea de dedicar el número 100 de La Llista Blava a
Josep Dalmau. Releyendo este texto me parece que hablo demasiado de mí, pero es lo que pasa a
dos hermanos, que todo lo comparten.
En este caso, no me parece posible hablar de él sin pensar en nuestra vida juntos.
Y ahí va, extractado, lo que yo sé de él, mejor dicho lo que, de alguna forma, él ha hecho de
mí. Como él diría, potser sí.
Fernando Romero
Madrid

Fernando Romero i Mossèn Dalmau celebrant Sant Josep aquest 2018
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Molts records que m’acompanyen
Per Hilda Bencomo
Conec a Mossèn Josep Dalmau. Des de mitjans dels anys 70. Molts records, que
m’acompanyen. Un dia varem anar a dinar a un Restaurant, mes bé crec que era un Bar, en algun
lloc entre la Meridiana i Sant Andreu. Vaig anar amb l’Esteve Albert i Corp. I ens trobarem amb un
grup de 8 o 10 persones...
Entre elles el mateix Mossèn i en Jordi Costa i Martínez, que uns anys després seria l’home
amb el que em vaig casar i que em va ensenyar una forma de viure, l’amor, la Pàtria catalana, el
compromís social, el seu món ... des de la Sala D’art Taller de Picasso de Barcelona. El Restaurant el
recordo senzill, amb molta llum, les parets pintades de color verd clar, i estem ubicats al fons del
local... molt al fons.
La conversa encesa, gira a voltant de la situació política, dels llibres que necessiten publicar
uns i altres. En el meu record d’aquest dia tothom està content. Tothom te molta energia
Se que es un privilegi estar amb persones tan importants.
El Mossèn portava a l’esquena la lluita social amb la Soledat i les conseqüències de la
època...Segurament si el Mossèn Josep Dalmau no hagués guardat com un tresor la llavor de
defensa política i cultural,que avui estem portant a les últimes conseqüències. No hagués crescut la
gent de convicció, de pedra picada.
Gràcies per acompanyar-me en les cerimònies mes importants de la meva vida Mossèn
Josep Dalmau.
Joan Costa B i Hilda Bencomo E.
Barcelona

D’esquerra a dreta: Mossèn Josep Dalmau,
Joan Costa Bencomo i Jordi Costa Martínez
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Tothom és més digne de respecte
que de menyspreu
Per Joana Villemur

Quan l’any 1968 vaig conèixer a Mossèn Dalmau, les seves activitats, tan físiques con
mentals, eren com les Cascades del Niàgara: sorolloses, esplèndides, alegres i vistoses. Vivia el
moment plenament i arrossegava tot el que se li posava al davant.
Recordo un viatge, amb el seu dos cavalls, que vàrem fer a Noruega amb motiu de presentar
els documents d’en Lluís M. Xirinacs a Premi Nobel de la Pau. Els més de 2500 km. els vàrem fer
d’una tirada. Cap restaurant; llet i galetes eren el nostre menú. També en el viatge a Roma, per la
manifestació a favor de la no-violència. Sempre igual, menjant llet i galetes, sacs de dormir per les
nits en el cotxe o fent bivac a les carreteres.
Una de les coses que més em cridava l’atenció del Mossèn era la seva empenta, valentia i
austeritat en aquests i altres viatges que vàrem fer, que sempre tenien un sentit reivindicatiu social
o polític. Alguns perillosos, passant la frontera amb documents clandestins o amb el mateix Mossèn
a dins del maleter del cotxe.
D’això ja han passat 50 anys. És molt de temps treballant al costat d’una gran persona, que
sempre et valora i veu el costat bo de la teva manera de ser. Mai m’ha decebut perquè mai he
intentat veure’l com un ésser extraordinari. El Mossèn, diria, és una persona normal i corrent com
moltes d’altres, amb defectes, però amb una capacitat que el fa únic. Tal vegada per la seva gran
humanitat i llibertat d’esperit?
Durant tots aquests anys, la seu tarannà ha estat sempre el mateix: austeritat, valentia,
audàcia, bon humor, treball i treball. Això que el catalans en diuen anar per feina. Podria parlar del
seu sentit místic de la vida, de la no-violència en contra de l’autoritarisme..., però això ja ho faran
altres articles en aquesta revista, segur.
Tota aquesta energia i feina s’ha concretat amb els anys en el Santuari de l’Ecologia (1986).
Quanta feina i ben feta! Just en el moment que l’ecologia era tan necessària i desconeguda, i al
mateix temps, el període en el qual les institucions, Generalitat, Diputació, i també gent particulars
ens podien ajudar. Encara que com sempre, i en tota obra pionera, hi ha un element pertorbador
contra el qual s’ha de lluitar contínuament. En aquest sentit, i des d’aquí faig una crítica dolguda a
l’ajuntament de Gallifa, del qual mai hem tingut cap ajuda, tot al contrari, sempre ens hem hagut
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de defensar dels seus entrebancs i enveges que ens han fet gastar temps i diners en va (tret de
quan hi va haver d’alcalde el Toni Navarro o el Jordi Fornas).
Ara, a vegades, anem amb el meu cotxe. Viatges curts, però no faltats de perill (condueixo
un cotxe que no precisa carnet). Però com abans, cap queixa ni pors. Els anys han fet que la seva
vida sigui diferent; gaudeix de la contemplació i també de la qualitat de saber escoltar. Això tan
estrany en aquest nostre temps i que tant s’agraeix.
I com a final de l’article recordar les paraules de l’Albert Camus, que el Mossèn les feia com
a seves i com a pauta de vida: “Tot home és més digne de respecte que de menyspreu”.
Moltes gràcies Dalmau per la teva amistat!
Joana Villemur
Barcelona

Mossèn Josep Dalmau i Joana Villemur durant el viatge a Noruega per presentar els documents
del Premi Nobel de Xirinacs
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Què no s’ha dit de Mossèn Dalmau?
Per Jordi Fornas

Què no s’ha dit de Mossèn Dalmau?
Probablement els que l’heu tractat més que jo ja ho heu dit tot.
Però, atès que se’m demana, també hi diré la meva.
Els grans personatges acumulen qualificatius positius i ell pot presumir d’uns quants, començant pel
contrari al de presumir: la modèstia.
Amb lluitador, perseverant, valent, íntegre, conseqüent, equànime i sincer ja es pot donar una idea
de les seves qualitats.
Si volem resumir podem dir que es tracta d’un combatent idealista.
Tots tenim defectes, i probablement ell no n’és l’excepció, però quan les virtuts són més grans es
fan més petits.
En temps molt més foscos i durs que els actuals, es va posar a primera fila disposat a
entomar el que calgués i l’hi van caure des de calumnies i insults, fins a detencions i algun cop de
porra, sense oblidar les pressions de tota mena, també dels seus col·legues de professió que no van
combregar (mai més ben dit) de les seves idees sobre la manera d’enfocar la fe i la litúrgia dels que
la practiquen. En aquest aspecte, que era i és la seva vocació, es pot dir que va ser un gran
innovador i coses que ell va començar a fer fa molts anys i escandalitzaven puritans, avui són
pràctiques normals i acceptades per tothom.
Des de bon començament es va qüestionar el món on vivia i l’hi va plantar cara sense por i
això que en aquell moment el món on vivia era tant fosc com perillós, perquè estava en mans de la
intolerància, la venjança i les arbitrarietats més flagrants d’una gent que es creia amb el dret de
poder manar sobre tot i tothom perquè havia vençut fent ús de la violència més extrema i amb
l’ajut de les forces del mal més perverses del segle XX el feixisme i el nazisme.
Potser li retrauria no haver estat igualment crític amb l’altra força del mal del moment, el
comunisme (estalinista i maoista), però es pot comprendre, perquè aquí havia estat el perdedor i ell
sempre s’ha posat de part dels oprimits, els febles i els que havien perdut.
Com a Mossèn de Gallifa també va tenir el mateix capteniment i es va cuidar de que els més
febles, els que no tenien res o ben poc, concretament els fills d’aquests, poguessin progressar i
formar-se per tenir les mateixes o semblants opcions de futur a la vida i cal dir que va tenir un èxit
total. Pels altres, com que ja no els podia ajudar a formar-se, els va ajudar a millorar les seves
condicions de vida i a sentir-se recolzats davant les arbitrarietats dels poderosos.
Això li comportava enemistats, però ell sempre ha procurat ser conciliador i no ha volgut
reconèixer que tenia enemics, ni tampoc el preocupa, el que el preocupa és ser conseqüent amb els
seus ideals.
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Els grans lluitadors mai es cansen de lluitar i sempre busquen nous motius i objectius per la
seva lluita en favor de les llibertats de la comunitat, sigui local, nacional o mundial. Pel poble de
Gallifa ja havia fet el que podia, per tant els darrers anys s’ha involucrat, encara més, en fer pel
poble en gran, pel Poble Català.
Davant de tant llarga i coratjosa trajectòria només es pot ser agraït i dir: he tingut el privilegi
de conèixer un gran lluitador!
Gràcies Mossèn pel coratge i felicitats per la trajectòria!
Sabem que ja estàs a prop del final del camí, però el poble no t’oblidarà, ni el de Gallifa ni el
de Catalunya!
Jordi Fornas
Gallifa

De esquerra a dreta: Joan Font (regidor), Uriel Bertran (diputat del Parlament de Catalunya),
Jordi Fornas (alcalde) i Mossèn Josep Dalmau, a la dreta.
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L’Amic
Per Jordi Maluquer

He considerat sempre, unilateralment, a Mossèn Dalmau com la figura de l'Amic. Un Amic
per irrupció. El coneixia d'alguna de les reunions de El Ciervo, una revista que tot just s'encetava i
que en aquell moment, 1953, podia representar una de les escasses publicacions que donava veu al
progressisme cristià. No sé si en aquell moment el Mossèn ja havia patit la prohibició del bisbe de
signar els articles, cosa que l'obligà a driblar la imposició i utilitzar diversos pseudònims -un d'ells
Ramón Maldua-, o això fou una mica més tard. Jo, en el primer curs de carrera, abduït per la
literatura i el cinema, hi publicava alguna cosa i assistia a totes les reunions al cafè Términus. El
Mossèn, aleshores vicari a Vilanova i la Geltrú, em va convidar a un local de la seva parròquia per
parlar de literatura. No recordo com va anar. Sé que en vaig treure una bona sensació i encara més
després del convit a sopar, al restaurant de l'estació, que ens va permetre una xerrada llarga i
profunda. De cop el Mossèn se'm va aparèixer com una encarnació real d'una novel·la que havia
començat a escriure -que vaig desistir de continuar perquè em sortia com forçada i artificial- d'un
sacerdot d'un barri de barraques que havia d'enllaçar fe i injustícia social i política. Després vaig
anar coneixent més o menys d'a prop tots els escenaris successius en què es va implicar i, amb una
fidelitat de fons difícil d'explicar, em semblava sempre bé tot el que feia. També, com a ell, però
uns anys abans, em van detenir. En el meu cas per la preparació i organització l'any 1957 del que es
coneix com a fets del Paraninf que em van dur a un judici en què el fiscal em demanava 14 anys de
presó. Com han canviat els temps, en aquell moment no temia complir la condemna, encara no
s'havia creat el TOP i alguns judicis s'allargaven i esllanguien. El propòsit, denunciar la manca de
llibertat amb el pretext de fer un sindicat lliure d'estudiants, valia la pena però no em van deixar
satisfet les actuacions, que intentaven ser amagades i clandestines, ni les declaracions a la policia
embolicades i intentant dir el menys possible quan no confondre i embolicar. Aleshores vaig decidir
no fer mai més res d'amagat i donar la cara, adherint-me a l'esperit del satyagraha que a la cultura
llatina se n'ha dit no violència. La formació en aquesta opció, apart de la lectura de Gandhi, em va
venir d'una visita a Barcelona de Lanza del Vasto, als volts de 1960, del qual ja me n'havia parlat uns
mesos abans Mossèn Dalmau. De la mà d'Agustí de Semir vaig coordinar un grup de comunitats i
entitats catòliques que van demanar, després de moltes assemblees preparatòries, la separació de
l'Església de l'Estat. El judici pendent i el fet d'haver format família ja amb tres fills, em van fer
abandonar el secretariat dels No-Alineats de l'Assemblea de Catalunya que vaig exercir els primers
mesos i la pertinença a d'altres iniciatives que florien amb un risc cert... Em vaig centrar en fer
reunions i campaments de no-violència i desembocar en el suport a la objecció de consciència al
servei militar fins que fos tipificada legalment. Això no va impedir que allotgés i fes passar la
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frontera a alguns activistes que el Mossèn em va adreçar. Un altra etapa de col·laboració estreta
fou quan en la lluita per tenir un setmanari català -em van denegar tres peticions- vam proposarnos fer un diari i tenir cinquanta mil subscriptors per tenir més força. Quan en teníem trenta tres
mil va morir el general Franco i amb una certa obertura democràtica, vam poder publicar l'Avui, del
qual vaig ser conseller delegat d'edició des del desembre de 1975, d'abans de sortir, i director del
1977 al 1982, i vaig acollir un munt de col·laboracions, més de dos-cents articles, del Mossèn i
també les campanyes successives pro Xirinacs. Les comunitats de base, la crítica a l'autoritarisme
catòlic, les vaig anar concretant a partir del seu impuls i a la fi, amb la democràcia, a un home que
havia encaminat a un munt de gent cap els moviments reivindicatius que li semblaven més adients,
el vaig seguir en la seva Convenció a la Independència i també en la iniciativa d'incorporar el
concepte d'ecologia al pensament cristià amb el somni poètic del Santuari de la Mare de Déu del
Castell de Gallifa.
Podria omplir un llibre de records, amb les reunions amb Heribert Barrera i Francesc Vicens i
noces i batejos familiars i el suport en el tràngol que va significar la mort de la meva dona per
accident, que no acabaria. Tot ple del que he considerat amic i que, per a mi, ha encarnat la figura
evangèlica del servidor que, quan cal, amb la mà a l'arada i sense mirar enrere "fill de l'home, no té
on reposar el cap".
Jordi Maluquer
Cabrera de Mar

Mossèn Dalmau i Jordi Maluquer al Santuari Ecològic
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Mossèn Dalmau o la llibertat
d’esperit
Per Josep Carbonell

Finals dels anys 60. El règim franquista, en certa manera, havia afluixat amb Catalunya. Es
podia parlar el català en públic i es permetien celebrar alguns actes culturals. A Sant Feliu es veia
Mn. Dalmau com una rara avis. Vestia sense sotana, es banyava a la piscina de la rectoria i s’atrevia
a ballar sardanes a plaça. Però hi havia uns quants agosarats que el seguien. En Jaume Vilardell, en
Toni Verdaguer, les germanes Cot, en Lluís Soler, na Montserrat Costa, n’Assumpta Verdaguer, en
Josep Pineda i na Claudine Roeg. Anaven a Gallifa, parlaven de política i és mobilitzaven per a
recuperar la democràcia, els drets i les llibertats. Mai vaig sentir dir que en aquelles reunions també
celebraven missa. Foren pocs els que van rebre el mestratge i la influència del mossèn. Ortega y
Gasset va escriure: “En toda lucha de ideas o de sentimientos, cuando veais que de una parte
combaten muchos y de otra pocos, sospechad que la razón está en estos últimos. Noblemente
prestad vuestro auxilio a los que son menos contra los que son más”.
Als inicis de la transición democrática, que sovint enyorem perquè es vivia amb intensitat,
alegria, compromís i esperança, l’amic Josep Oller em va parlar de les misses que es feien a la
menuda església romànica de Gallifa. Ell hi anava cada diumenge per l’amistat amb en Josep de can
Pinya. Eren unes celebracions a peu pla, vívides, properes, viscudes amb un sentit i uns gestos
originals difícils de trobar a les misses socials i oficials de les grans parròquies d’aquells temps.
Cantàvem espirituals negres, cançons traduïdes d’en Bob Dylan i d’en Joan Baez. El Mossèn s’hi ha
mantingut fidel. A missa encara les canta.
Gallifa sempre m’ha fet pensar en la Cristiandat i en les primeres comunitats espargides
arreu de les contrades d’Europa que van fer possible la nostra cristianització.
La tardor de 1988 amb l’amic Josep Masllorens vam començar a recórrer el país per fer una
sèrie d’entrevistes a personatges significatius de la cultura catalana. Mn. Dalmau ens va atendre a
la rectoria. Aquell dia vaig conèixer a na Joana. Llesta, activa i diligent, sense tenir-la a prop el
mossèn no hagués pogut fer tot el que ha fet. En acabar la interessant conversa ens van
acompanyar a Sabadell a casa d’en Joan Margenat, el seu amic de la infantesa. Des d’aquell
diumenge, al cap vespre, amb en Joan de La Roca hem forjat una amistat d’anys. Va ser ell qui em
va portar a les reunions del Patronat i a participar de les activitats del Santuari de l’Ecologia. M’ha
explicat, en llargues converses, el que ha significat Mn. Dalmau per Catalunya i tot el que es va fer
pel país al voltant de l’església de Gallifa i de la masia de La Roca. Estem treballant en el projecte de
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l’Ateneu Copin amb la intenció de preservar i divulgar l’esperit i els ideals transmesos pel mossèn,
al llarg dels anys, a Gallifa.
Vaig assistir a l’homenatge públic celebrat a La Faràndula de Sabadell. Algú va dir que el
Mossèn no tenia sentit de l’amistat perquè no sabia mantenir els amics. No m’ho crec. Mn. Dalmau
és de tots i de ningú. Té la porta de casa oberta a tothom, però viu des de la llibertat d’esperit que
només es troba en Déu.
Al Mossèn l’he tractat diverses vegades ocasionalment. Home de forta personalitat,
conviccions fermes, inquiet i actiu a no parar, d’idees insubornables i d’estima al país, ha esmerçat
la seva vida al servei dels altres i de Catalunya. Fidel a Crist però crític amb l’església, ha estat capaç
de mantenir-se capellà malgrat tot.
Sé que va ajudar i tutoritzar vuit adolescents i joves de Gallifa, col·locant-los en famílies de
Barcelona perquè poguessin estudiar i els va obrir nous horitzons vitals i culturals. El Mossèn ha
donat vida a canvi de res.
Pensant-hi, segur que Mn. Dalmau ha fet més del que sabem i potser es tracta del més
valuós.
Josep Carbonell
Sant Feliu de Codines

Reunió d’alguns membres del Patronat per crear la pàgina Web del Santuari. D’esquerra a dreta:
Pau Ibars (programador de la pàgina web), Josep Oller, Joan Margenat, Josep Carbonell,
Pere Paré, Joana Villemur, Assumpta Verdaguer.
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Mn. Josep Dalmau, sempre compromès i
esperançat
Per Josep Poca

Havia fet bona amistat amb l’infatigable Mossèn Josep Dalmau, «rector de Gallifa», a qui, el
setembre de 1986, havia acompanyat al País Basc, juntament amb Aureli Argemí i Joana Villemur,
per assistir a la fundació d’Eusko Alkartasuna, després que l’exlehendakari, Carlos Garaikoetxea,
hagués trencat amb el PNB.
Convocats per ell, ens reuníem de tant en tant per dinar plegats en algun petit restaurant de
Barcelona entre deu o dotze «patriotes», on anàvem incorporant nouvinguts de les diverses
comarques (recordo que va assistir-hi alguna vegada un joveníssim i una mica tímid Ernest Benach,
futur president del Parlament). En aquelles trobades, reflexionàvem sobre la necessitat d’aglutinar
el conjunt de forces socials i polítiques que estiguessin disposades a lluitar pel reconeixement dels
drets del nostre poble. Amb aquesta finalitat creàrem l’associació Convenció per la Independència
Nacional. Durant un any, vàrem estar programant com dur a terme una convocatòria de totes
aquelles persones i col·lectius amb aspiracions independentistes. Després de moltes i sovintejades
reunions, vàrem decidir convocar, amb el lema «Catalunya, nou Estat europeu», la Primera
Convenció els dies 14-15 de març de 1987, al Palau de Congressos de Montjuïc.
Encara tinc present la imatge de Mossèn Dalmau i jo mateix, a dalt d’unes escales, mirant de
reüll que no aparegués cap policia nacional o cap guàrdia urbà que ens prohibís la penjada de la
pancarta que anunciava l’acte.
Crec sincerament que aquella Convenció va ser l’embrió que ha donat fruits 25 anys més
tard, amb la creació de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).
La participació fou de prop de 500 persones, que no era una xifra gens menyspreable en
aquells temps, quan el fet independentista no era de moda. La premsa se’n féu ressò: «La
Convenció per la Independència demana que Catalunya sigui Estat» (Avui, 14 març), «La Convenció
proclama un clar no a la lluita violenta» (Avui, 15 març). Desitjaria destacar, però, el tractament que
li féu la revista Cambio 16 (13 d’abril de 1987), que ja en la portada oferia el missatge clar del
propòsit de la convocatòria: «El independentismo tranquilo».
Sovint he llegit que el refús de la lluita armada per a la defensa dels drets del poble català
havia estat iniciativa de determinades persones o partits, i s’ha oblidat que fórem els promotors de
la Primera Convenció per la Independència els primers a proclamar la necessitat d’avançar cap a la
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independència per una via tranquil·la, pacífica, democràtica, molt allunyada de tota mena de
violència o lluita armada.
Malgrat les angoixes i daltabaixos que estem patim, darrerament, en aquest “calvari” per
aconseguir aquesta aspiració antiga, constant i mai deixada de banda, el darrer tram està molt més
a prop del que ens pensem.
Per això, sempre he admirat la impertèrrita confiança de Mn. Dalmau en què arribaríem a
bon port. “Això està al caure, Josep”, em deia una vegada i altra davant la meva fe dubtosa. Fa molt
de temps que ho ha estat repetint a tort i dret. Avui, tot sembla més proper, però ens ho fan gruar
més del compte i del que ens podíem imaginar. “Josep, aguanta fort!!” Això està al caure. Ara, sí.
La llavor dels homes de la Convenció per la Independència Nacional, dels quals Mn. Dalmau
en fou l’ànima, està donant el seu fruit. No en dubtem pas.
Josep Poca
Bonastre (Baix Penedès)

Fundadors de la “Convenció per la Independència Nacional”. D’esquerra a dreta: Agustí Soler, Carles Lladó,
Josep Poca, Joan Creixell, Albert Oliart, Enric Garriga Trullols, Joana Villemur, Carles Bonet, Alvar Maduell,
Mn. Josep Dalmau, Enric Borràs, Josep Maria Pons i Ignasi Pujades.
29

ARTICLES D’OPINIÓ

La llista blava – Portaveu de la Vall, del poble de Gallifa i del Santuari Ecològic

Mossèn Dalmau, el vèrtex de
connexió de Gallifa
Per Mar Bujan

Sóc a Barcelona en una reunió a Ciutat Vella, una reunió d'aquelles que no saps qui trobaràs
però quan hi ets, et donés compte que tu ets la cosa més insignificant de la sala. Està ple de gent
amb noms i cognoms, noms i cognoms que ressonen a les orelles, noms compostos i noms simples
però que els he escoltat i sentit moltes vegades acompanyant tot tipus de narrativa, tant sigui per
notícies d'actualitat o bé noms que estan lligats a la cultura del teu país o a la teva llengua, que ni
en un d'aquells somnis de grandesa que a vegades es tenen, haguessis somiat ser-hi a prop.
Només entrar veig una sala d'un local que potser hi havia passat un miler de vegades però
que mai m’hi havia fixat, i si ho havia fet no m’hi veia allà. El local està ple de trastos: campanyes
velles, noves i n'hi ha que, fins hi tot, estan oblidades en un racó que només serveixen per
alimentar velles esperances i petits éssers que mengen coses que no veiem. La sala és força gran
però està tan atapeïda de coses, que no sé on deixar les coses... Al penja-robes o millor en un sofà
que veig mig atrotinat, a prop de la rotllana de cadires que hi ha col·locat d'una manera estratègica
perquè ningú es sentí fora de lloc.
Jo sento que se'm fa gran, somric a tothom d'una manera tímida, d'una manera d'aquelles
que vols fer-te la simpàtica però, si us plau, no em preguntis gaire; però, per favor, pregunta'm que
estic fora del meu habitat.
M’he pres un cafè mentre caminava cap al lloc de trobada, i ara que ja hi sóc no paro de
pujar i de baixar, els nervis sempre se'm posen a l'estómac i pugen efervescentment al cap.
Els minuts van passant i cada vegada va venint més gent. Quan em van convocar, la meva
innocència va creure que seria una cosa en petit comitè, però ara ja som ben bé una vintena.
Les cares em sonen però no em ve cap nom al cap, la majoria són "de la primera volada",
entre 60 i 75 anys, homes i dones per igual. Vaig mirant la gent mentre vaig dissertant amb mi
mateixa ens; diuen que si poden anar seient i això faig.
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En aquell impàs en què la gent es va asseient, es van canviant les cadires, les que ballen i van
arribant els tocatardans. Veig que la majoria de gent ja es coneix d'altres mogudes! Penso -a sobre,
no hi cap més pringat com jo-.
Ara, més o menys, tothom hi ha arribat. A mi ja m'ha pujat tota la pressió nerviosa al cap,
tinc les galtes vermelles, entre això i amb els rinxols rossos encara semblo més de poble...
L'acte comença, la gent que ho organitza comença a explicar en què consisteix el projecte,
es presenten individualment explicant el seu currículum i què poden aportar –jo cada cop més
nerviosa...
Un cop els organitzadors s'han presentat, demanen que tots els presents facin el mateix i
així ens podrem conèixer tots i podrem començar a fer feina -a mi ja em surt vapor per les orelles.
Conto la gent que tinc davant, una desena, uff... tinc temps per anar preparant-ho
mentalment...
1 ... 2 ...
- Jolines quins currículums té aquesta gent... i jo què hi faig aquí...
3 ... 4 ... 5 ...
- Vermella com un pigot crec que ja sé el que diré... Què faig... què he fet... què vull fer...
6 ...
La gent va mirant els ulls, tranquils, somrient d'aquella manera d'haver fet el mateix ritual moltes
vegades –els rinxols semblen afros del estrés.
7... 8 .................. me next!!!!!
9. Hola, bona nit. Sóc la Mar i sóc d'un poblet molt petit de prop de Moià, sóc de Gallifa.
Tothom riu i em diu – Home clar que coneixem Gallifa. Allà hi és Mossèn Dalmau!!!
A partir d'aquest moment semblo una olla exprés on tota la pressió es va difuminant, em
relaxo i explico mitja vida meva i de mig poble, tots els nervis se’m passant i puc gaudir de
l'experiència de conèixer gent tan diversa.
P.D. El fet de poder sentir-te unida per un punt en comú amb gent molt diferent de tu,
ajuda, i aquest vèrtex de connexió és en Mossèn Dalmau per la gent de Gallifa. Ell és una d'aquelles
persones que et fa connectar amb molts i diversos cercles humans.
Mar Bujan
Gallifa
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El forjat de la llegenda
Per Miquel Ribera

Aquests últims 60 anys de Gallifa, de la seva Parròquia i el Santuari, no els podem entendre
sense la seva estreta vinculació amb Mossèn Dalmau. Tampoc nosaltres, els joves de la Parròquia i
el barri de Gràcia, ara ja octogenaris, podem saber com seríem (els que quedem) sense la seva
influència en la nostra formació juvenil, allà, anys ha, on va començar el seu ministeri. Parlem de la
primera meitat dels anys cinquanta, i si els volem posar en context, crec que podrem tenir un punt
de partida en l’anàlisi del començament del fenomen de Gallifa i en la creació del seu Santuari.
Es feien sentir ja els moviments d’obertura que pretenien trencar el tradicional
conservadorisme de l’Església: Cardijn amb la creació de la JOC, Rovirosa amb la fundació de l’Hoac,
els capellans obrers a França, Charles de Foucauld, noves fornades de joves al seminari que van
anar a l’aleshores anomenat tercer món, no pas amb ànim sols evangelitzador, sinó a treballar en el
desenvolupament social i econòmic. I segur que hi ha un corrent que el va influir molt a ell i de
rebot a tots els formats per la catequesi, van ser les teories i els llibres de Pierre Teilhard de
Chardin, que van trencar de veritat motlles ancestrals, contradient obertament les teories
creacionistes, defensades a capa i espasa per l’església oficial, fins al punt que als anys 60 encara
prohibia ensenyar la veritat de l’evolució. Per descomptat, sense aquests fonaments no entendríem
la fundació del SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE L’ECOLOGIA i el seu innovador sentit
transcendent.
Eren temps de contradiccions. Vàrem passar de la JACE (Joventut d’Acció Catòlica
Espanyola) a la JOC, però també fugirem dels exercicis espirituals dels jesuïtes, per caure en els
Cursets de Cristianitat de Mallorca, que déu ni do la rentada de cervell, i del Kempis a la tauleta de
nit al Camí de l’Escrivà de Balaguer, apa aquí.
Parlo de tot això perquè els primers temps del teòric exili a Gallifa, sabadellencs i
vilafranquins, fèiem cap allà, a colònies d’estiu i trobades de joves que es van anar espaiant en el
temps, ens van anar suplint sociòlegs i politòlegs que hi van fer el cau.
Per les colonies es va condicionar la bassa, i com que cobria a tot al llarg i ample, s’hi va
posar una corda de cap a cap. Recordo el fet que un dels xicots de la colla, que no sabia nedar, cosa
freqüent en aquella època, se li va escapar la corda i s’ofegava, una noia francesa, ròssa i guapa,
visitant del ceramista Artigas, es va tirar vestida a la bassa i ens el va salvar. Va ser l’heroi del dia, no
la noia, ell. Pujàvem a Sant Sadurní per la canal que surt del poble, o al Castell. Menjàvem i
dormíem a la rectoria i els monitors la fèiem petar amb la Sra. Coloma, mare del Mossèn. Ja fèiem
cada dia un programa per l’endemà, però a vegades els nanos es triaven el seu.
32

ARTICLES D’OPINIÓ

La llista blava – Portaveu de la Vall, del poble de Gallifa i del Santuari Ecològic

Temps de joventut, seva i nostra, que van deixar un llegat i una petja inesborrable.
Gallifa i Mossèn Dalmau sempre han estat presents en el nostre imaginari, sempre un
referent, com una llegenda.
Miquel Ribera
Sabadell

Joves de la Parròquia de Gràcia de Sabadell a la porta de la rectoria (1959)

El ball del poble (1959)
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Punts de trobada en el camí de la nostra vida
Per Montserrat Biosca

Mossèn Josep Dalmau forma part de la meva vida des de que el vaig conèixer.
L'estiu del 92 la Montserrat Cot, amiga de tota la vida i companya de l'Orquestra, em va
passar “aquell bolo” tan bonic... Un casament a la Plaça del Santuari del Castell de Gallifa.
Fer música amb quartet de corda a l'aire lliure i, en un lloc tan extraordinari com aquell, va
ser preciós!
Les paraules del Mossèn i la manera d'engrescar i comunicar em varen fascinar i li vaig dir a
la Montserrat que si algun dia em casava, Mossèn Dalmau seria qui em casaria.
El vaig tornar a veure en una Sarsuela a Barcelona. Crec recordar que era el Duo de la
africana o El Bateo... o potser les dues en el mateix espectacle on hi participàvem amb l'Orquestra
Simfònica del Vallès.
Quina il·lusió tornar-lo a veure!!!
Un setembre dels anys 90, vàrem fer amb la Simfònica un concert al Santuari de l'Ecologia
del Castell de Gallifa... Organitzat per Mossèn Dalmau i la Joana.
Quan vaig conèixer en Ferran, la Montserrat Cot em va recordar què li havia dit en aquell
“bolo”. Quin fart de riure!!!!!
Al maig del 2002, vàrem pujar a Gallifa i en Mossèn Dalmau es va apuntar en una petitíssima
agenda o llibreteta la data del casament. “Sobretot que hi hagi molta música” ens va dir... i ens va
casar a l'Església de Gallifa el 2 d'agost del 2002.
La Montserrat i el meu pare Andreu amb els violins i l'Eva amb el violoncel varen tocar uns
trios de corda molt bonics. La música, les paraules del Mossèn i les flors que la Montserrat va portar
per guarnir l'Església de Gallifa van fer que fos una trobada preciosa.
L'octubre del 2004, Mossèn Dalmau va batejar la nostra filla Queralt a la Plaça del Castell,
envoltats de Natura. Va ser molt divertit perquè es va esperar una estona per poder fer un canvi de
bolquer i un bon biberó. Les seves paraules... plenes de saviesa i amor, com sempre.
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Al juliol del 2007, celebràvem a la Parròquia de Gallifa les Noces d'Or dels meus pares i en
Mossèn Dalmau va ser al nostre costat altra vegada. Quina cerimònia tan entranyable!
Les teves misses a la Parròquia de Gallifa, dinars a ca la Montserrat i en Jaume, les trobades
al Castell, els espectacles de Llum i So, Aplecs... i els teus llibres i el teu amor envers la Natura...
sempre en aquest Camí de la nostra Vida.
T'estimem.
Gràcies Mossèn.
Montserrat Biosca
Cerdanyola del Vallès

Montserrat Biosca a l’esquerra de Mossèn Dalmau a casa de la Montserrat i el Jaume Vilardell
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Fonaments de Mn. Dalmau
Per Montserrat Bonhora

Mossèn Dalmau ha estat, crec jo, per a molta gent, un FAR. Malgrat que ni ell ni els demés ens en
hàgim adonat. Perquè en ell tot era, i és, espontani, sincer, vital.
Jo vaig fer un dia un esforç per descriure’l. I va sortir això:

Fonaments de Mn. Dalmau
Fe a tota prova.
Esperança optimista.
Amic del ric i del pobre.
Alliberador de voluntats.
Educador vocacional.
Home d’acció entusiasta.
Prodigador d’empentes.
Amant de dreceres.
Esbrossador de camins.
Apassionat generós.
Ànima del poble.
Enamorat de sa pàtria.
Montserrat Bonhora
Papiol
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Un Mossèn en el cor i
la perifèria
Per Oriol Domingo

Sempre ha estat al cor del poble, de la política, del món. De Déu. De la fe entesa com
profunditat, misteri, obertura als altres, confiança en l’Altre. Sempre ha estat alhora a la perifèria
d’aquests àmbits. Allà on hi ha marginats, perseguits, exiliats, empresonats, rebutjats pels poders
polític, econòmic, religiós. Allà on fe i ciència, creients i agnòstics, viuen, conviuen, dialoguen, es
respecten.
Viure en el cor i en la perifèria de la realitat són dues dimensions que configuren la
personalitat del cristià Josep Dalmau. Constitueixen el seu pensament, les seves actuacions cíviques
i eclesials, la seva trajectòria i la seva projecció. El compromís cívic i cristià de mossèn Dalmau
enforteix la seva llibertat i la de tothom però li comporta sacrificis, elogis i menyspreu, solidaritat i
persecució. Els errors comesos i les limitacions són propis de la condició humana, però són
secundaris i tenen poc pes específic.
Així és perquè el que és
determinant en qui per sempre
serà el rector de Gallifa és que és
un activista sense desig de
poder, un home servicial sense
afany de diner, un personatge
compromès pel país amb visió
universal i, fins i tot, còsmica.
Actua i és mou entre la gent,
condicionat ara per l’edat i les
dolències diverses, i prega amb
paraules i silenci.
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Compagina la ciutat frenètica i el seu poblet encalmat del Vallès. Des de la vall profunda
mira el cim del turó on hi ha un antic castell i un Santuari Ecològic que ha aixecat amb les seves
mans i amb l’ajuda de molts. Des d’allà dalt observa les terres del país i d’aquest món, i el cel infinit
solejat al matí i una estelada amb milions d’estels a la nit.

Camí del Santuari Ecològic amb vistes a la Vall

El ciutadà i sacerdot Josep Dalmau és conscient de la realitat amb la convicció i l’esperança
de que Catalunya serà un dia plenament democràtica, lliure, solidària, sobirana, independent.
També té la convicció de que l’Església serà una comunitat de cristians alliberada d’estructures poc
o gens evangèliques. I creu que serem acollits pel Déu de Jesús com ja ho som des del primer sospir
al darrer batec de la nostra existència.
Oriol Domingo
Gallifa
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Benvolgut Mossèn
Per Pep Parés

Benvolgut Mossèn,
Recordo que vas venir a parlar amb els meus pares perquè jo era molt jove i volia anar amb
tu a Madrid, al barri del Tío Raimundo, a Moratalaz i a la preparació del teu judici al Tribunal
d’Ordre Públic (justícia franquista reconvertida en Audiència Nacional de ingrats records actuals).
El Dos-Cavalls que tenies ens va fer dormir a Saragossa, punt de descans obligat anant cap a
la capital. Tu no podies saber com em va marcar aquell viatge. Dos dies de camí tots dos sols, on
sortiren converses de tota mena. Com diríem avui dia, vaig fer un màster en la teva humilitat, en
consciència social, en la fe que tenia en l’església de base, en la gent de Madrid, creient i
progressista, que emergia fresca i potent en mig de tant d’Estat i privilegis del règim.
Els dies de reunió per a fer El Carretó al Carrer Baix de Sant Pere, si no ho recordo
malament. Després el Judici de Burgos i les trobades a la Facultat de Teologia de Sant Cugat. I em
van detenir en les xerrades d’informació que es feien a diferents parròquies de Barcelona sobre
aquell judici. I tots els amics de Gallifa i Sant Feliu m’omplíreu la cel·la de llibres, aliments i tabac,
que venien a ser els aliments de l’ànima, del cos i dels vicis, així ordenat. Gràcies.
Després arribà la meva la manca de fe i el deixar de creure arrel de lectures i vivències
diverses. Però el meu ateisme sempre ha anat bevent del respecte que tu practicaves cap als
creients i no creients.
Molts anys després ens retrobàrem en el pregó oficial al Santuari de l’Ecologia. I en els
dinars plaents a Can Oliver amb tu i la Joana. Gràcies, Mossèn, per haver escampat tan d’afecte i
ideals al teu entorn i per ser-ne jo un dels afortunats.
Com El Carretó, la Llista Blava naixia i mort com la mateixa vida.
Mossèn, adorable ancià, capellà de Gallifa i del món, una abraçada gran i sentida!
Pep Parés
El Masnou
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100 Llistes Blaves
Per Pepe Beunza

Me gustaba leer La Llista Blava porque reflejaba muy bien esa idea clave en la lucha
ecologista de pensar globalmente y actuar localmente. El Mossèn Dalmau con su imaginación y
capacidad de acción, inventó y coordinó una revista en la que, por una parte, podías encontrar
artículos de interés mundial y, al mismo tiempo, reflejar la vida diaria de los vecinos de Gallifa, que
aportaba una gran dosis de la importante vida cotidiana y problemas y alegrías que nos hacían
sentir a todos un poco de Gallifa.
En esa conexión con Gallifa y el Mossèn, creo que vale la pena explicar que todos los jóvenes
que ahora se libran de ese impuesto de sangre que era el servicio militar obligatorio tienen una
deuda de gratitud con el Mossèn. Cuando estaba preso en 1971 por no querer hacer la mili, ni en
los momentos más optimistas podíamos soñar que 30 años más tarde acabaríamos con la mili con
un balance espectacular de casi un millón de objetores, veinte mil insumisos dispuestos a ir a la
cárcel y cerca de mil años de cárcel cumplidos. Pues bien, en esta bonita y dura campaña, el
Mossèn jugó un papel muy importante.
Cuando tenía 21 años vivía en Valencia y me preparaba para ir a la cárcel. Viajaba con
frecuencia a Barcelona para buscar apoyos y la ayuda del Mossèn fue clave porque la objeción de
conciencia era absolutamente desconocida. El Mossèn se movía muy bien entre las personas
antifranquistas, defensoras de los derechos humanos y me acompañaba a visitarlas o me
recomendaba direcciones. Era decir que venía de parte del Mossèn Dalmau y todo eran facilidades.
La campaña de objeción no fue fácil porque la derecha nos encarcelaba y la izquierda desconfiaba
de la noviolencia, influidos por el mito de la lucha armada. Poco a poco, fuimos sembrando en
tierra fértil.
Ahora que la noviolencia se reconoce y se vive en Catalunya como una gran fuerza
liberadora, es bueno recordar y, por mi parte, agradecer al Mossèn su apoyo, su colaboración y sus
campañas para mi libertad y el desarrollo de la noviolencia.
Pepe Beunza
Caldes de Montbui
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Els meus records d’un mossèn
a la lògia dels maçons
Per Ramon Vinyals

Doncs sí, el Mossèn Dalmau va estar en molts esdeveniments dels Francmaçons. Ell sap com
som. Ell sap que anem en dos vaixells diferents pro amb el mateix rumb i mateix destí.
Tinc la impressió que ja es va ensumar que érem “cosa diferent” del que corria per el món
diguem-ne “vulgar”. Perquè quant ell era jove, i començava la seva implicació en la lluita per una
societat millor, allà en les èpoques franquistes, pures i dures, tot exercint la seva jove vocació a
Vilanova i la Geltrú, ja ens va ensumar als maçons, perquè guardava uns papers, que desprès ens va
regalar, que eren uns quants documents originals de llavors, dels “Requetés”, i la seva organització
“Frente Nacional Antimasónico Tradicional y Carlista”. Llavors la repressió ja anava i t’hi jugaves la
vida.
Sóc mes jove que ell, però amb 83 i mig (quant ets molt gran ja comptes com els infants)
perds memòria i no recordo com ens coneixerem o qui ens va presentar. Potser va ser quant jo
escrivia aquells articles del dilluns al Noticiero, en que deia NO a la Constitució o Abstenció a aquell
Estatut d’Autonomia que ens encolomaren. Desprès si, ens trobarem en les batalles electorals
portant jo les campanyes que foren fetes pels que quedarem de l’Esquerra Republicana Històrica, la
que mori al poc de fer President del Parlament a en Barrera.
Però sempre va estar amatent al que jo li demanava com a Maçó. Així es va atrevir a
celebrar un funeral per Lluis Salat, el primer Gran Mestre que reconstruí la Maçoneria, i que junt
amb altres exiliats també havia retornat per la que semblava la fi del franquisme. Pràcticament tots
eren d’ERC. Fou una Missa Solemne a la Basílica de Santa Ana de Barcelona, plena a petar, i que va
fer arrufar el nas al Arquebisbe de Barcelona i a tots els “nacionalcatólicos” de llavors, i d’ara si
algun llegeix aquest petita epístola.
Foren molts i sovint el fets que ens ajuntaren, i ens ajunten. D’ells fou molt transcendent el
fet d’haver-me ajudat a que en Mossèn Joan Aran, Rector de la Basílica de Santa Ana de Barcelona,
ens deixés fer les cerimònies dels maçons pertanyents a la Ordre del Temple a la sala Capitular del
claustre del Monestir... Però de la que ens va expulsar, al cap de quasi tres anys, el Arquebisbe de
Barcelona, Luis Martínez Sistach, no sabem ben be perquè, potser perquè volia ser cardenal... i si no
fos? Però fou un fet de gran valentia la de Mossèn Dalmau escrivint-li una carta pública titulada “En
defensa dels Maçons”.
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Fins que la seva salut ho permetré vingué molts anys a la Lògia per la cerimònia anual que
els Maçons fem en record dels difunts, i ell feia les oracions pròpies dels catòlics.
Nosaltres els maçons diem que al morí deixem caure les eines de les nostres mans per anar
a l’Orient Etern del Gran Arquitecte del Univers, sigui quina sigui la religió en la qual vivim.
Mossèn has sigut també el meu capellà de capçalera, i has casat fills meus, has vingut per
cas i vingueres a celebrar una missa a la petita cerimònia dels nostres (la Pilar i jo) 50 anys de
casats... fa mes de cinc anys... desitjo de tot cor traspassar abans que tu per “sentir” com em dones
el meu comiat cap al Orient Etern.
Abraçades Fraternals.
Visca Catalunya.
Ramon Vinyals
Barcelona

Mossèn Dalmau amb Ramon Vinyals a l’Església de Santa Ana de Barcelona
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Gràcies Mossèn
Per Raquel Benavent

Vaig conèixer Mossèn Dalmau sense saber qui era… per a mi, havia de ser un pacient més
que havia d’atendre al programa de Malaltia Crònica de Geriatria de l’Hospital General de
Granollers, on acudeixen pacients grans amb moltes malalties i ingressos hospitalaris.
Llavors no sabia que era mossèn... el Mossèn de Gallifa, una persona molt coneguda i
respectada pel seu treball incansable vers els drets del moltes persones i dels catalans.
Però les malalties cròniques del Mossèn van fer que ens haguéssim de veure tot sovint i,
entre visita i visita, espera i espera (quasi sempre acompanyat de la Joana i del diari on llegeix la
darrera actualitat), vaig tenir la sort de conèixer millor una persona excepcional: sempre educat,
respectuós, tranquil i amb un somriure quan per fi el visitava, encara que fos molt tard...
Ben aviat em va regalar el primer llibre de les seves memòries que vaig llegir amb molt de
gust... allà vaig descobrir, entre moltes altres coses, que estava davant d’un pacient a qui no li
agradava gens la fruita ni la verdura. Això seria un handicap més endavant per la dolència que va
tenir a nivell intestinal… però llavors encara no ho sabia…
I és que aviat (cap a mitjans del 2016) va agafar una malaltia que hauria de ser el nostre
maldecap durant molt mesos: una colitis per un microbi anomenat clostridium difficile, que en
persones sanes, sol donar un episodi autolimitat de diarrea, però que en persones amb poques
defenses, pot fer quadres molt greus de diarrea i alhora pot ser que els antibiòtics no facin efecte i
es produeixin contínuament brots de diarrea...
I això és el que ens va passar amb el Mossèn: durant un any i mig no podia deixar dos o tres
dies l’antibiòtic que ja tenia un altre brot de colitis, fins a un total de sis recidives... Havíem provat
de tot: canviar la dieta (difícil doncs havia de menjar fibra vegetal, i ja sabem que no li agrada
gens…), antibiòtics molt cars de darrera generació, etc... però res no funcionava...
I finalment vam decidir, després de comentar el cas novament amb el cap de malalties
infeccioses del nostre hospital, de fer un tractament molt innovador: un transplantament fecal…
Sabíem que alguns centres de Barcelona ja ho feien des de feia uns mesos i hi havia molta literatura
al respecte... però nosaltres no en teníem experiència…
El transplantament fecal consisteix en introduir femta de donant sa (amb flora intestinal
normal) via sonda nasogàstrica o rectal (un tub que va a l’estómac o al budell gruixut), per tal de
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restablir la flora intestinal del pacient, ja que es creu que precisament és la flora intestinal normal la
que evita que el microbi pugui viure al budell i anar fent brots de diarrea.
Recordo quan li vam explicar a la Joana i al Mossèn… enlloc de mirar-nos com si ens
haguéssim begut l’enteniment, de seguida els va semblar que ho havíem de provar... i així ens hi
vam posar: vam buscar un donant que va ser un conegut (molt) de la família a qui vam fer tot de
proves i quan vam tenir tots els resultats analítics vam poder fer el transplantament… No us diré
que fos fàcil, doncs quan es té experiència sempre és millor, però entre tots ens en vam ensortir i
des de llavors ( fa mes de 6 mesos) el Mossèn no ha tingut cap altre recaiguda de la malaltia i em
consta, que gràcies a trobar-se bé, ha pogut viure amb més intensitat aquests darrers moments tan
especials i únics del nostre país.
Ara el segueixo visitant, per intentar que la resta de malalties que té no es descompensi
gaire i puguem gaudir força temps de la seva persona. Sempre que el veig arribar a l’hospital de dia,
amb el seu barret i el diari, amb la Joana, i el seu somriure, el meu cor s’omple de joia…
Gràcies Mossèn, per haver-me permès tenir el privilegi de fer-te de metgessa, per haver
sigut el primer pacient a qui hem fet un transplantament fecal a l’hospital i, simplement, per haverme deixat conèixer una persona excepcional.
Raquel Benavent
Granollers

Mossèn Dalmau amb la Doctora Raquel Benavent de visita a l’Hospital de Granollers
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“Mossèn Mau-Mau”, el seu nom de guerra
Per Tineta Galí

Ja fa un temps, no sé perquè però de tot comença a fer temps, vaig trobar al Mossèn
Dalmau i a la Joana al Parc de la Ciutadella, davant del nostre Parlament. Fa temps, però ja
reivindicàvem el mateix!
Jo vaig explicar-los que el Sr. Saura havia fet fora del Museu de l´Exili al meu pare, en
Raimon Galí. Una historia llarga... El Mossèn es va indignar, com tothom a qui jo li ho explicava,
però ell no va agafar una enrabiada estèril. S’ho va prendre amb calma i em va dir que faríem
alguna cosa, perquè era una injustícia, perquè en Raimon Galí era un dels personatges cabdals en la
represa del país. Al cap de poc, sempre tan positiu i constructiu, va proposar de crear l´Espai Galí,
dins el recinte del Santuari de l´Ecologia. Segurament molts ho recordeu.
L´any 2017, va ser el centenari del naixement d´ en Raimon Galí, i el Mossèn i la Joana varen
dir-me que escrivís alguna cosa, però ha sigut un any tant i tant ple i tant i tant intens, que se m’han
ajuntat els dos homenatges. Però ha sigut d´una manera natural i bonica, doncs, rellegint i
espigolant els llibres del meu pare he trobat fragments com aquest: "Com ja he dit, tinc la impressió
d’haver conegut simultàniament en Jaume Lorès i Mossèn Dalmau, encara que no ho puc
assegurar. És possible que en Jaume hagués vingut a escoltar algun dels meus predicots i,
engrescat, hagués aprofitat la primera aventura "non sancta" contra les autoritats franquistes per
posar-nos en contacte. El meu record és el de Mossèn Dalmau sobre una Vespa, amb sotana,
caçadora i boina negre i en Jaume que ens posava en contacte per realitzar algun fet d´un cert risc.
Això era una nit a la Gran Via, entre el cinema Comèdia i la Rambla Catalunya. És divertit de
recordar que el nostre capellà, que ja ho era de Gallifa, tothom també l´anomenava "Mossèn MauMau" o, simplement "en Mau-Mau", com a nom de guerra, que ell feia servir d´una manera
excepcionalment eficaç. Més ben dit, era un guerriller amb el qual hom podia comptar sempre, fins
al punt que moltes coses no haurien estat possibles sense ell”.
I encara, un altre fragment: "Com ja hem dit, era el guerriller que si no haguéssim tingut
entre nosaltres hauríem hagut d’inventar. L´humor d´en Dalmau provenia del pagès de la gleva.
D´altra banda, un sentit pràctic de les coses reals immediates, contrastava a vegades amb les seves
fantasies irrealitzables, però gairebé mai, fora de to. L’enriquiment que ens donava i encara ens
dóna en Dalmau és original i intransferible. No se’n pot prescindir. Sempre el trobes al lloc clau en
el moment oportú. Jo crec que té un sentit especial que no tenim els altres."
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I encara: "El fet és que plogué una denúncia policíaco-eclesiàstica, etc. És en aquest moment
també que cal situar la denúncia, a la policia, a Mossèn Dalmau per part d´un altre sacerdot que el
va qualificar de "hombre peligroso, capaz de cualquier cosa en cualquier sentido".
Varen ser dos amics que es van admirar, respectar i estimar i que són i seran una benedicció
per aquest país que tan estimem.

Tineta Galí
Bellaterra

Jornada de ‘Descoberta i reconeixement de plantes aromàtiques de l’entorn’ al Santuari Ecològic, a càrrec
de Ferran Obiols, fill de la Tineta Galí. Assistents, entre d’altres, Mossèn Dalmau, Toni Verdaguer, Tineta
Galí.
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A Mossèn Josep Dalmau
Per Toni Verdaguer

Es podria definir a Mn. Josep Dalmau com a l’ideòleg i activista global. En ell s'hi barregen la
seva lluita per les llibertats de pensament, les llibertats democràtiques i les de Catalunya com a
país, amb la regeneració de l’Església, de la qual en forma part.
Sempre s'ha bellugat en posicions de frontera i passant per sobre de línies vermelles de tota
mena. És l'home sense por, capaç de revoltar i capgirar dogmes, consignes, campanyes o
programes establerts. Tothom destaca la seva transparència, la seva generositat, la seva sinceritat i
el seu idealisme pragmàtic, barrejat amb un poc d'innocència i un bastant d’ingenuïtat.
Ha tingut i té la habilitat d'instrumentalitzar a amics i coneguts, sempre ha estat rodejat de
gent engrescada i amb voluntat d'ajudar-lo en les seves campanyes i experiències. Alguns unes
hores, altres uns dies, alguns més, tota la vida. Jo mateix, amb algunes intermitències he estat
pràcticament tota la vida interactuant amb ell en camps diversos.

Toni Verdaguer i Mossèn Dalmau durant un dels seus viatges
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Amb ell vaig viure la transició revolucionària de l’Església tradicional a l’Església del poble.
Amb ell hem viscut “un cristianisme que avançava veloçment, cap als orígens”. Amb ell vàrem
passar de la missa en llatí i d'esquenes al poble, a la missa en català de cara al poble. Vàrem crear
les primeres comunitats cristianes de base. Quan va veure que la sotana era un impediment per
acostar-se als joves i al món obrer, no va dubtar a deixar-la a l'armari. Els sermons es convertiren en
un col·loqui obert, ple de testimoniatge personal i ple de continguts. Ell només aclaria conceptes i
acceptava qualsevol opinió. En un article al diari Avui dels anys 60-70 escrivia: “He de confessar que
el meu procés personal de reforma de la fe, havia arribat a quedar tan lluny de l'oficial espanyol,
que tenia dubtes de pertànyer a l’Església”.
El Mossèn no només va treballar per a regenerar l’Església sinó que el seu compromís arribà
a les classes populars, hi va col·laborar amb les forces antifranquistes. Va ser membre fundador de
la Assemblea de Catalunya, que li comportà un activisme frenètic. En poc temps es va convertir
amb el capellà més fitxat per la policia franquista.
Ha tingut i té una participació activa en esdeveniments molt diversos i dispars, eclesials,
polítics, culturals, socials i, sempre, hi involucra al primer que passa per allà. La seva consigna
preferida és: “si tu no truques, no truca ningú. Si tu no ho fas, no ho farà ningú”.
Encara ara, quan la precària salut que té li ho permet, participa activament amb la seva
cadira de rodes a manifestacions, trobades o concentracions per la llibertat dels presos-as i
exhiliats-ades i per les llibertats i la independència de Catalunya. Potser Mn. Josep Dalmau no veurà
la independència de Catalunya, però ha tingut la sort d'haver viscut aquest moment crucial en que
ja no hi ha marxa enrere. Només per això ja ha valgut la pena el seu treball, la seva trajectòria, el
seu testimoniatge.
Toni Verdaguer
Sant Feliu de Codines

Presentació del llibre Segones
Memòries de Mossèn Dalmau.
D’esquerra a dreta: Toni
Verdaguer, Mossèn Josep
Dalmau, Mossèn Antoni Pladevall
i Albert Elias
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Santuari Ecològic de Gallifa: l’obra cabdal de Mn. Dalmau
Durant molt anys, el Castell de Gallifa
era un dels indrets preferits pels amants
de la naturalesa i l’excursionisme, però
el mal estat de les seves runes, degut a
l’abandonament i al maltractament dels
passavolants, començava a ser perillós.
Després de consultar al Bisbat de Vic i a
la Generalitat el valor històric,
arquitectònic i arqueològic d’aquelles
runes, Mossèn Dalmau, com a rector de
Gallifa, va impulsar la reforma del
castell de Gallifa l’any 1985. Gràcies als
donatius d’amics i ajudes de la Generalitat, als camps de treball a l’estiu, les feines de grups
escoltes i dels joves i grans del poble de Gallifa.
L’ermita havia tingut una imatge sota la invocació de la Mare de Déu del Castell, però després de la
Guerra Civil Espanyola, aquesta va desaparèixer. Es va decidir dedicar la renovada ermita a la Mare
de Déu de l’Ecologia. Es va
marxar del localisme petit
de la Mare de Déu del
Castell per acollir una
invocació universal com és
l’Ecologia.
L’objectiu principal de
Mossèn
Dalmau
era
promocionar el sentiment i
el
convenciment
que
l’ecologia obria unes noves
perspectives globals de
civisme i de reinterpretació
de la vida humana, en un
moment en què hi havia un
ensorrament general de les ideologies nascudes al segle passat i que havien estat punts de
referència constant en el comportament social i polític del nostre poble.
Més informació: www.santuariecologic.com
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La feina posterior de bastir el Santuari
Ecològic va ser tan àrdua com
entusiasta. Un bon grapat d’amics van
començar a tirar endavant i completar
aquest Santuari Natural. I d’aquí va
sorgir l’associació Patronat del Santuari
Ecològic del Castell de Gallifa, que
compartia un pensament comú i
procurava fomentar i crear activitats per
donar l’ús ideat de l’espai. Entre les
primeres activitats que es van dur a
terme va ser un aplec anual durant el
Dia Internacional de l’Ecologia.
D’aquesta manera, es va convertir en
un punt de trobada per fomentar el
respecte cap a l’entorn i que utilitzava
l’espai sagrat com un indret per
reflexionar, debatre o celebrar
l’ecologia.

Arrossada popular el dia de l’Aplec

Auditori

Amfiteatre
50

ARTICLES D’OPINIÓ

La llista blava – Portaveu de la Vall, del poble de Gallifa i del Santuari Ecològic

El Moviment Ecològic, per Mossèn Dalmau
El Santuari Ecològic del Castell de Gallifa vol ser el
símbol de la conjunció de les dues constants que
emergeixen amb més força avui: l’ecologia i el
nacionalisme. Aquestes, seran el teixit i la trama
de la nova etapa de la humanitat en el seu
pelegrinatge cap a l’absolut; l’alliberament dels
pobles sotmesos, com Catalunya, i l’atenció per
conservar i potenciar la Natura com el bressol i la
llar de la gran família humana. Heus aquí el
significat profund –el far– del Santuari Ecològic
del Castell de Gallifa.
Mare de Dèu de l’Ecologia. Fotografia: Català-Roca

Les fidelitats radicals que arrosseguen avui els devots de l’ecologia, deuen ésser, inconscientment,
un nou replec i desplegament d’aquell mite pagà de la Virginitat i la fecunditat. És el mite que
retorna i es fa present en les noves generacions.
El sentiment i el pensament ecològic prediquen avui que hem de respectar la naturalesa verge per
poder sobreviure, perquè l’home forma part d’aquest món. Està lligat a les pedres, a les herbes i als
animals. No podem desenganxar-nos o desentendre’ns de la naturalesa. Som naturalesa. Si
destruïm o maltractem l’aire, els rius, els arbres o muntanyes, ens maltractem i ens destruïm a
nosaltres mateixos. La naturalesa no és un pretext. És un objecte que va llançar Déu a l’existència. I
amb ella, l’home. I amb la humanitat, Jesús de Natzaret, una persona que es deia i es feia dir el fill
de l’home, i que proclamava als quatre vents, que l’home, tot home, és radicalment, un fill de Déu.
Cal salvar, doncs, la seva verge, la naturalesa verge, perquè a
través d’ella tenim garantida la continuïtat de l’espècie i la salvació
de la Humanitat. Cal retrobar el nostre mateix Déu transparent en
l’univers i que l’home primitiu va intuir i viure en els seus inicis.
N’és una mostra la deessa Àrtemis. N’és també un signe clar
aquesta pedra preciosa anomenada Verge Maria, que costa tant de
destriar del missatge evangèlic perquè està incrustada en el seu
firmament. Cal anar vers un esdevenidor pròpiament humà, és a
dir, diví. Perquè la realitat global de l’home, la seva integritat,
inclou aquesta dimensió transcendent que posa al descobert la
vivència religiosa cristiana. Podem fer possible de nou la
convergència entre el mite pagà ecològic dels nostres dies amb
l’exigència explícita de la dimensió cristina. El vent de la història ens va a favor.
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