
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSEP DALMAU I OLIVÉ 

Sacerdot (mossèn Gallifa), catalanista, teòleg, 
antifranquista, pacificador, ecologista... 
 
Havia nascut el 1926 i va  
morir el passat dia 5 de  
setembre. Participà, des  
del moviment Pax Christi,   
en totes les accions de no 
violència en la defensa de  
les llibertats nacionals, i el naixement dels moviments 
socials, culturals i polítics de la Transició i la democràcia. 
Va ser fundador de l’Assemblea de Catalunya, impulsor 
de la campanya de Bisbes Catalans, participà en la 
manifestació de capellans l’any 1966 i en la 
Caputxinada; participà en la vaga de fam per exigir la 
derogació del Concordat; i s’implicà en el moviment 
d’objecció de consciència i la insubmissió, i en la 
campanya per l’amnistia  dels presos polítics. Fou reclòs 
al poble de Gallifa on residí sempre.  Va convertir la 
petita ermita d’aquest poble en el santuari de la Mare 
de Déu de l’Ecologia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La regla d’or... 

 
“Tractar com voldríem ser tractats”; i això val també 
per a les relacions entre pobles i nacions. La unitat que 
es demana, l’amor i promoció de la pròpia llengua, el 
respecte a les tradicions i la pròpia història, la voluntat 
democràtica dels ciutadans... que tots volem per a la 
nostra gent ho hem de voler per a les altres comunitats 
de pobles i nacions; el que val per a mi ha de valdre per 
als altres, sinó és colonialisme. És l’amor a tots, no 
només als propis; amor als qui són diferents en la seva 
història, llengua i cultura. És el reconeixement a la 
diversitat de pobles. Aquesta és la vertadera fraternitat 
(unitat): la convivència de la diversitat, dels qui són 
diferents; el que demana, com a primer pas, el 
reconeixement de l’alteritat de l’altre, diferent de tu, 
que vol la seva autonomia; l’altre no és un rival, és un 
semblant, un germà.  No judici i condemna des de les 
pròpies posicions  als qui són diferents, sinó 
reconeixement de l’altre en la seva diversitat i 
autonomia. Només des del reconeixement de la 
diversitat es pot construir la unitat i les relacions 
humanes de convivència pacífica. També la misericòrdia 
és una virtut en les relacions internacionals, la 
misericòrdia que cerca el bé de l’altre i a qui se li ofereix 
un amor generós per la seva dignitat i el seu 
desenvolupament. 
I el meu poble, ara necessitat, per a mi finalment, per a 
tots els qui ho sentin, és com un fill, tot i ser qui m’ha 
donat la vida: ara donant-li part del meu temps, i 
preocupacions, i diners, i atenció, i veu, i vot, i defensa 
de la seva identitat, ajudant-lo a créixer, a madurar, a 
ser lliure, gran, autònom, protagonista... 
Ara és l’hora de la llibertat, de manar la llibertat (encara 
que sempre és hora de demanar llibertat), novament la 
llibertat; no de lamentar-se. Hi ha moment que és més 
necessari fer-ho, quan els drets és més evidents que són 
vulnerats, quan es pren més consciència de la seva 
necessitat, per dignitat... 

J. Miquel Baylach G. 
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La política de la misericòrdia 
 

Tracteu els altres tal com voleu que ells us 

tractin. Si estimeu els qui us estimen, qui 

us ho ha d'agrair...? I si feu bé als qui us 

en fan, qui us ho ha d'agrair...? Però 

vosaltres, estimeu els vostres enemics, feu 

bé i presteu sense esperar res a canvi… 

Sigueu misericordiosos com ho és el 

vostre Pare. No judiqueu, i no sereu 

judicats; no condemneu, i no sereu 

condemnats; perdoneu, i sereu 

perdonats. Doneu, i us donaran: us 

abocaran a la falda una bona mesura, 

atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. 

Tal com mesureu sereu mesurats (Lc 6,31-

38).  
 

Els carrers de la democràcia, per 

on podríem caminar tranquils, 

encara estan sense asfaltar  

                                                                       (Bea Talegón) 

 

 



 Desitjo que visquem lliures amb totes les conseqüències i que només en deguem a la consciencia íntima de persones 
demòcrates i pacifiques i, per damunt de tot, defensem, aferrissadament, apassionadament, les llibertats democràtiques… La 
llibertat no fractura mai; allò que fractura és la seva absència … Hem de trobar-nos en la defensa de la democràcia i la llibertat, 
perquè són l’únic terreny fèrtil sobre el que pot créixer el benestar, la justícia, el progrés, la qualitat de vida i la igualtat 
d’oportunitats… Perquè conviure és viure uns amb els altres, no els uns sota els altres...  

QUIM TORRA, Missatge de l’11 de setembre 2018 
 

LA LLIBERTAT ÉS... 
 
ACTE INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE L’11 DE SETEMBRE 2018 
 
La llibertat és un boci de mar. Un retall de cel. Veure com cau la tarda. Contemplar les estrelles. Un somriure, una carícia. 
Estimar. Triar amb qui vols estar, amb qui vols compartir els teus dies..., la vida. Llibertat és allò que ens humanitza. És 
voluntat. La llibertat que compartim amb els altres ens socialitza, ens fa avançar, és la força transformadora de la societat - 
CARME FORCADELL. 
 
Què és la llibertat? Una manta i un petó. La llibertat és aprendre a arriscar-se i a vèncer la por. La llibertat és decidir ser feliç 
davant de qualsevol situació. La llibertat és saber que, passi el que passi, sempre ens quedarà una cançó - JORDI CUIXART. 
 
Hi ha la llibertat externa (poder moure’s, opinar públicament, votar els teus representants i exigir-los...), que et poden 
arrabassar o condicionar fortament... I hi ha la llibertat interna (pensar, ser digne d’un mateix, aspirar, tenir esperança...), 
aquesta és insubornable si t’ho proposes. Cal lluitar infatigablement per la primera, des de la solidesa de la segona - JOSEP 
RULL I ANDREU. 
 
Poder pensar, parlar, abraçar i estimar, sense que ningú construeixi murs al teu voltant, murs contra les idees, les paraules, les 
abraçades i l’amor. La llibertat, doncs, és abraçar la teva dona, jugar amb els teus fills i treballar honradament per teu país i el 
món sencer - ORIOL JUNQUERAS. 
 
No és fer el que vulguis. És no haver de fer allò que volen els altres (Manuel de Pedrolo) - MERITXELL SERRET. 
 
Estar disposat a morir per les pròpies idees, pot ser fanatisme; però no viure d’acord amb les pròpies conviccions és covardia 
(Raimon Panikkar) – ANTONI COMÍN. 
 
A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel (Maria 
Mercè Marçal) – ANNA GABRIEL. 
 
La llibertat no exigeix, per ser viscuda, palaus ni grans avingudes. No hi ha presó, carceller, forrellat, ni jutge que pugui privar-
nos de ser com som, de pensar com pensem i d’estimar la gent que estimem. Ser, pensar i estimar són les expressions més 
profundes de la llibertat - JORDI SÁNCHEZ. 
 
La llibertat és poder decidir que fas, que penses, que dius, on vas, a qui estimes... La llibertat física es pot prohibir i 
empresonar, la de la ment i l’ànima, mai; com avui, que el meu cos és a la presó però el meu cor i el meu compromís és ara i 
aquí amb vosaltres i per vosaltres - JORDI TURULL. 
 
La llibertat, per mi, seria veure la sortida del sol, com intento fer cada dia a les set del matí, darrera les alberes de l’Alt 
Empordà, sense tenir els sis barrots de ferro de la finestra a primera línea. Escoltar, veure i palpar els sorolls i crits de 
reivindicació de llibertats col·legiades, amb les persones que cada dimarts al vespre venen aquí, davant de la presó, i compartir 
amb totes el sopar a la fresca - DOLORS BASSA. 
 
La llibertat és mirada llarga, cap alt, verb serè, ma estesa, fermesa i serenor - RAÜL ROMEVA. 
 
Llibertat és sentir-vos a l’altra banda dels murs de la presó i saber que no estem sols - JOAQUIM FORN. 
 
Y són molts els qui se t’acosten. I els mires als ulls i no saps si dir-los ben clar com n’és de crua, la veritat. I tanmateix estimes 
amb un amor foll (Montserrat Abelló) - CLARA PONSETÍ. 
 
De vegades passen coses en una hora que no han passat en mil anys (Joanot Martorell) – LLUÍS PUIG. 
 
Jo posaria sempre com el símptoma més clar de l’exercici de la llibertat precisament això: no haver de mentir. La veritat 
necessita ser dita, perquè si no es diu, no existeix (Maria Aurèlia Capmany) – MARTA ROVIRA. 
 
De dos amors que tenia, l’un en terra l’altre en mar; el de terra l’empresonen, l’altre viu exiliat; no ploro ni pel de terra  ni em 
lamento pel de mar. Plor i lament de què serveixen? Gent que lluiti és el que cal (Miquel Martí i Pol) – CARLES PUIGDEMONT. 
 
 


