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Opinions
Altre cop entre vosalíres.
Quan Uegireu això —si és que ho Uegiu— ja
farà vint-i-sis vegadas que des d'aquesta
plana us anem dient
més o
menys el mateix, i ja se sap que quan se sent en sempre
les
mateixes
coses tots ens tornem
sords, ens hi acostumem
tant a sentir el mateix
que ja no ho sentim i llavors, és ciar, passa el que passa. De totes maneres, per si algú encara hi sent, que sempre és possible que la malaltia
de la sordera no s'hagi encomanat
del tot, tornem a recordar
que aquesta és la plana apropiada
perqué
tothom
hi escrigui,
que és molt bo i
necessari que tothom
ho fad i que si us decidiu podeu enviar totes les
opinions
a Isabel Vails • Can Elies.
LA RECTORIA
El mes passat en la secció «La veu
del pöble» es parlava del «Rèquiem
per a una plaça». També es podría escriure: «Rèquiem per una rectoría».
Encara que en l'interior s'hagin fet
unes petites obres, la façana de la
Rectoría per si sola ja paga: està destroçada i abandonada.
Mn. Francese ho havia fet mirar i
eis tècnics li van dir qua la teulada
podía caure dintre cinc o deu anys.
Al costat dels edificis d'un pöble tan
bonic com el nostre fa pena veure la
mala cara de la Rectoría.
La gent murmura. Uns diuen que
amb el que es va recoilir de la Tombola es podria restaurar. Altres diuen
que si eau que caigui. Altres troben bé
que hl hagi el despatx dels mossèns
i la resta sigui pel Moviment Infantil,
però pensen que s'hauria de donar
aixopluc als excursionistes, o que seria millor fer una casa de colonies...
El que s'hauria de fer és restaurar
el que es pugui perqué no passi cap
desgracia.
Eis nostres mossèns tenen la paraula.
J. D.
CATEQUESI CUARESMAL
El dia 27 de març, dissabte, es va
fer la quarta 1 última trobada de Catequesi Quaresmal, que durant aquesta
Ouaresma ha organitzat la parroquia
per a tots eis feligreses i d'una manera especial per als matrimonis joves.
L'assistència ha estât molt migrada.
Aquest últim dia hi van assistir 10 persones. Verität que és poca gent per a
una parroquia com Sta. Eulalia? Dones
aquesta va ser la tònica de tota la Catequesl, perqué el primer dia eren 11
persones, el segon 14, el tercer 8 i el
quart (ja ho he dit) 10.
Veient aquests números hom no pot
deíxar de fer-se la pregunta: per qué
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ha interessat a tan poes feligreses
c.questa eatequesi?
En l'assemblea parroquial del 6 de
febrer es va constatar per la majoria
d'assistents (en total 62) la necessitat
d'una formació cristiana per ais adults.
Aquesta eatequesi quaresmal és fruit
d'aquella constatació; per qué, dones,
repeteixo, tan poc interés?
J. A. F.

SOBRE LES RUNES
DE SANTA JUSTA
En el darrer número de la nostra revista, en Ramon Matas, de Granollers,
—així, de passada, direm que cal
agrair de veritat totes les coHaboracions foranes— ens cridava l'atenció
sobre les runes de Santa Justa. Heus
aquí quatre notes per a millor orientació de tots.
Dones bé, amie Ramon, Ies runes
que hi ha sobre el pont de la riera
abans d'arribar a l'enereuament de carreteres, tenen historia i son una Jola
de la nostra arquitectura romànica. No
pertanyen al municipi de Santa Eulalia
de Rongana, sino al de Lligà d'Amunt.
En eis «Goigs en llaor de les Santes
Justa i Rufina, Verges i Màrtirs», publicats abans de la nostra guerra per
la Impremta Garrell, de Granollers, hi
ha escrit el següent, a peu de plana:
«Per espai de molts anys existia, al
peu de la riera de Tenes, a mitja horeta de Llissà de Munt, la parroquia de
Santes Justa i Rufina; mes havent
desaparegut successivament les cases,
fins a quedar-n'hi sois dues, Film. D.
Andreu Bertrán, Bisbe de Barcelona,
en 30 d'abril de 1432, la declarà sufragánia efe Llissà. En 29 de desembre de
1867, r i l m . D. Pantaleo Montserrat decreta que solament se celebres en ella
eis dies de mitja creu. Amb motiu de
l'arreglo parroquial tingut en 1867, deixà d'ésser sufragánea i també l'obligació de celebrar-s'hi en ella. Ara, s'hi

va en processo per les pregàries de
l'Ascensió I ei dia de l'Aplee».
L'Aplec se celebrava cada any el dia
19 de juliol, i el darrer va tenir Hoc el
mateix dia de la revolta de l'any 1936;
pel quai motiu els musics van haver
de plegar a mig fer per mor de salvar
la pell. L'Església va ser destruida durant la revolta. Heus aquí una anècdota que encara es reeorda. Es veu
que les eampanes era una cosa que
feia mal d'ulls i la màxima expressió
de domini consistía en tirar-Ies dalta-baix del campanar. Així es van proposar fer-ho amb les de Santa Justa.
Però aqüestes tenien guardes que les
vigilaven i feien impossible llur defenestració. Un eixam de vespes havia
convertit el campanar en el seu niu
i tots els intents de pujar-hi foren
frustrats per I'atae dels insectes. Així,
dones, els destructors optaren per enderrocar el campanar per fer baixar
les eampanes. També van obrír el sepulcro de l'antíe cementiri parroquial
adossat a l'esgésía. Heus aquí l'aspecte desolador que fan avui les historiques runes.
Però la historia no s'acaba aquí,
amie Ramon. Una segona part, no
menys llastimosa que la primera, motiva l'estât actual de les runes de Santa Justa. Tot el pöble de Lliçà d'Amunt,
i sobretot el veïnat dels entorns de
l'Ermita, hi ha tingut sempre un veritable apreci. Fa una quínzena d'anys,
el que aleshores era rector de Lliçà,
mossèn Fortià Camprodon, juntament
amb una colla de feligreses, va promoure la seva reeonstrucció. S'hí van
portar els primers carros de sorra, però immediatament les mestresses de
la finca de Can Amell, que l'envoltava
per tots costats, van impedir les obres
afirmant que l'Ermita formava part de
la seva propietat i adduint la inscripció en el Registre de la Propietat de
Granollers feta després de la guerra,
I aquí estem, malgrat que al Registre
de Finques no sotmeses a permutació
del Bisbat de Barcelona, de l'any 1861,
fruit d'un acord entre el Govern Espanyol i la Santa Seu per a totes les
propietats de l'Església a Espanya,
l'església de les Santes Justa i Rufina
hi consta com a propietat de la parroquia de Sant Julià de Lliçà d'Amunt.
Mentrestant la nostra joia romànica
roman sense l'esplendor d'una restauració digna; però no pas oblidada per
tothom.
LIuis Ferret
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