OPINIÓ

DIMECRES, 19 D’ABRIL DEL 2017

PLAÇA DEL POBLE

EL GONG

CLAUDE BENET

CLIMENT MIRÓ

President de Velles Cases Andorranes

Historiador

Carta oberta a la ministra de Cultura

Moda depurativa

Us demano disculpes per haver-vos distret sense èxit de la vostra intensa i valuosa tasca

Els experts en hàbits alimentaris
per tenir una vida sana i equilibrada, en la qual el teu cos, la
teva ment i el teu entorn estan en
sintonia, t’aconsellen aprofitar la
primavera i la tardor amb dietes
depuratives. D’aquesta manera
desintoxiques la teva carcassa,
com si es tractés de la posada a
punt o de la revisió mecànica periòdica del cotxe, el típic canvi d’oli.
Un règim vegetal, uns concentrats determinats o un dejuni en
poden ser alguns dels elements,
convenientment relacionats amb
pràctiques de relaxació i de meditació importades des del llunyà
Orient de fa temps. La seva gènesi la trobarem en aquella moda
orientalista que sorgí de la contracultura de finals dels anys seixanta, la màxima representació
de la qual fou el moviment hippy.
Més endavant, a partir dels anys
vuitanta, estressats treballadors
de coll blanc d’entitats financeres
de la costa est dels EUA en prengueren el relleu. Havien de posar
ordre a les seves angoixes morals
i al seu estrès. I així fins als nostres dies.
Quan el calendari religiós
perdé el seu significat per a una
bona colla de ciutadans, els seus
períodes o parts, com l’Advent o
la Pentecosta, es van convertir en
uns noms intel·ligibles sense cap
mena d’importància i les diades
festives, com l’Ascensió o el Corpus, en això, en dies de festa per
agafar els cotxes i sortir escopetejats Runer avall tot fent saltar els
radars de les carreteres. Sembla
que ha perdut la seva raó de ser o
el seu significat. Sense anar més
lluny, en l’actualitat, la Setmana
Santa per molta gent no és res
més que un període de vacances

MÀXIMUS

Molt Il·lustre Sra. Olga Gelabert,
ministra de Cultura i Esports,
El 18 de febrer del 2016 vaig
tenir el plaer de poder gaudir
d’una entrevista amb vós, durant la qual us vaig exposar una
qüestió de recerca històrica referent a la Segona Guerra Mundial
a fi de poder obtenir les necessàries autoritzacions i efectuar
una exhumació de restes susceptibles de pertànyer a persones mortes i desaparegudes a
Andorra, i de les quals hem localitzat familiars als Estats Units,
il·lusionats per saber on i com va
morir el seu avi.
Malgrat ser coneixedor de la
vostra atapeïda agenda, en no
tenir resposta, el 13 d’abril del
2016 (ara fa un any) em vaig permetre la gosadia de portar personalment un carta a l’edifici administratiu i recordar-vos aquesta
qüestió de la qual no tenia, i encara no tinc, cap resposta.
El 6 de març passat, amb
tres companys de Velles Cases
Andorranes, ens vàreu atorgar
l’honor de fer una altra entrevista, durant la qual vam exposar
algunes qüestions que ens preocupaven com a associació que
pretén defensar el patrimoni andorrà, entre les quals figuraven
la preservació de Casa Ribot, la
possible candidatura de Radio
Andorra i Sud Radio a patrimoni
de la humanitat de la Unesco, la
situació de l’eventual edificació
del curiosament anomenat The
Cloud, el Museu Postal, ara tancat, la Casa del Benefici, ja enderrocada, i la recuperació d’un vell
autocar emblemàtic d’una altra
època i que està inexorablement

oxidant-se per passar a millor
vida darrere d’un mur a Sant
Julià.
Malauradament,
cap
d’aquests temes ha rebut resposta al dia d’avui, ni els de fa un
any, ni els de fa un mes. També
ens va sorprendre que no assistíssiu, o no aviséssiu que no po-

Cap dels temes que
us vam plantejar, fa
un any o fa un mes,
ha merescut resposta
díeu respondre a la nostra invitació, a la sessió de l’esquí andorrà.
Però, reflexió feta, m’adono
que una gairebé insignificant associació que ni tan sols demana
subvenció ha de saber acceptar
aquestes coses, més encara quan
la cultura que ocupa gran part
del vostre temps parla de milions i grans noms. Us demano
perdó per haver-vos molestat

per esmentar un vell autobús,
una vella casa que amenaça ruïna, dos edificis enderrocats i un
altre a punt de ser-ho, i fins i tot
l’exhumació d’ossos. Inconsciència la meva per no saber veure el
prestigi i “glamur” actuals que
auguren el futur del vostre patrimoni cultural. Mil perdons, tot
i que encara subsisteix un petit
dubte, si val la pena esmerçar
temps i aplicar innocentment i
tossudament allò que manen els
estatuts de Velles Cases Andorranes i intentar salvaguardar el
poc romanent del patrimoni andorrà. Amb el vostre permís ho
intentarem encara una estoneta,
però ja sense molestar-vos.
Colpit pel meu atreviment davant la vostra atapeïda agenda,
valoro la gran oportunitat que
m’heu brindat de no importunar-vos més i us prego que accepteu les meves disculpes per
haver-vos distret, per sort sense
gaire èxit, de la vostra intensa i
valuosa tasca.
Molt atentament.
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o un cap de setmana llarg com altres que trobem durant l’any.
El cristianisme prengué el seu
calendari litúrgic de la tradició romana i en menor part també de la
jueva. La Quaresma respon a un
període d’introspecció espiritual
i física que bé podem comparar
amb aquestes novenes depuratives que tan de moda s’han posat
per cuidar el cos i la ment. El dejuni i la introspecció quaresmal
responen possiblement a una
adaptació molt encertada que en
va fer la religió cristiana.

Advent i Pentecosta
semblen haver
perdut la seva raó de
SERIELSEUSIGNIÚCAT
L’hivern dels nostres padrins
era l’època de menys treball al
camp i a la muntanya. Tot restava adormit i erm. L’activitat física
també se’n ressentia. No es treballava tant. La culminació del
fred arribava amb el Carnaval. Els
seus excessos acabaven el Dimecres de Cendra amb l’entrada a la
Quaresma. D’aquesta manera començaven els quaranta dies d’expiació i de penitència per posar
en ordre el cos i la ment, per cercar l’equilibri que molts trobem
també encertadament avui amb
dietes depuratives i meditacions.
No cal descobrir la sopa d’all.
En aquest aspecte tot està inventat. Les grans religions tenen els
seus períodes d’expiació i de retrobament, de depuració. El cos
necessita aquest equilibri que en
períodes com la primavera i la
tardor hem de posar al seu lloc.

