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El santuari d’Ise es troba a la 
costa est del Japó, uns cente-
nars de quilòmetres al sud de 
Tòquio seguint la costa, en una 
petita ciutat de la prefectura de 
Mie. Cada vint anys, els edificis 
d’aquest santuari es tiren a ter-
ra, i es tornen a construir en un 
terreny situat just al costat. Se 
segueix el mateix patró arqui-
tectònic, probablement des del 
tercer o quart segle de la nos-
tra era. Els materials naturals 
–fusta de cedre japonès, sense 
emprar claus ni altres parts 
metàl·lics– tenen unes dimen-
sions molt exactes i que se se-
gueixen al peu de la lletra, així 
com les tècniques constructi-
ves per fer-ne l’assemblatge.

Arribats a aquest punt, sens 
dubte el lector s’estarà pregun-
tant quina possible aplicació 
podria tenir conèixer aquest 
fet, pel que fa a la seva pròpia 
realitat occidental d’habitant 
d’Andorra, amb relativament 
poques connexions directes 
amb el pensament Shintō. De 
fet, el caràcter universal de la 
temàtica fa que no ens cal en-
trar dins la filosofia oriental ni 
tampoc els detalls de l’arqui-
tectura tradicional japonesa 
per endur-nos quelcom de la 
tradició d’Ise. 

El primer punt que vol-
dria destacar és la durada del 
projecte que constitueix una 
reconstrucció periòdica d’un 
temple, al llarg de més d’un 
mil·lenni. Per força, no és su-
ficient la voluntat d’una sola 
persona perquè sigui així. 
Al contrari, és necessari que 
moltes generacions es posin 

successivament d’acord per 
continuar aquesta empenta. 
Penseu que, tan sols si una 
única generació decideixi –pel 
motiu que sigui– que l’esforç 
no valgui la pena, és probable 
que les tècniques constructives 
prou complexes necessàries per 
fer l’assemblatge de les fustes 
s’acabin perdent del tot. El fet 
que l’interval entre cada re-
construcció sigui precisament 
de vint anys no és innocent: 
quan l’esperança de vida de la 
població rares vegades sobre-
passava els quaranta anys, una 
persona d’una certa generació 
podria participar en la recons-
trucció del santuari una única 
vegada, o possiblement dues. 
Després, calia que transmetés 
el coneixement necessari –que 
aquesta persona havia adqui-
rit dels seus avantpassats– als 
seus descendents, perquè ells 
poguessin continuar la tradi-
ció.

Tenir un projecte així entre 
mans és, per aquest motiu, una 
manera de vertebrar la relació 
entre generacions. Diria que 
aquesta voluntat és àmplia-
ment compartida, tot i que en 
les nostres regions probable-
ment parlaríem més aviat de 
“continuar la casa pairal”.

El segon aspecte que voldria 
apuntar és que aquesta destruc-
ció i reconstrucció ritual desta-
ca el caràcter impermanent de 
les construccions humanes. No 
ens enganyem: el que nosaltres 
podem fer i decidir té data de 
caducitat. Pot ser un termini 
més curt o més llarg, però tota 
piràmide acabarà caient.

Van arribar aviat farà set anys, la 
primavera del 2011. Van anunci-
ar unes reformes generals: de les 
relacions laborals, de l’habitatge, 
de la sanitat i de la funció públi-
ca. El ritme al qual afirmaven que 
ho durien a terme, amb la valen-
tia que només ells tenien, havia 
de ser ràpid, fins i tot, frenètic. 
Tant que només d’escoltar-los ja 
ens feien rodar el cap.

Han passat gairebé set anys i, 
esvaït l’entusiasme de la novetat, 
la ciutadania comença a mostrar 
els seus dubtes davant aquell fre-
nesí de canvis tan sovint anunci-
ats, però mai concretats.

El programa del 2011 de DA 
afirmava que era “... indefugible 
i urgent equilibrar els comptes 
de l’Administració”. I també asse-
gurava que establir “... i executar 
uns pressupostos sense dèficits 
és l’única manera d’aturar l’in-
sostenible creixement de l’endeu-
tament de l’Estat”. Per això, van 
prometre “... una política econò-
mica valenta”.

El pressupost aprovat diven-
dres passat, 2 de març del 2018, 
com els anteriors que els disci-
plinats consellers generals de DA 
han anat votant els darrers sis 
anys, deixa en evidència la dife-
rència entre els fets i les prome-
ses de campanya electoral.

Però, més enllà de la reducció 
pura i simple de les despeses, la 
qüestió que cal plantejar és el 
destí, la localització concreta, de 
les despeses públiques.

La política financera curta de 
vista –l’horitzó es tanca en la cri-
si que cova al sector bancari– del 
Govern Martí posa en qüestió la 
capacitat futura del país d’inver-

tir i de redistribuir als qui més ho 
necessiten, les famílies modestes 
i, també, els petits empresaris i 
professionals.

En els sectors de l’educació, 
de la sanitat, de l’habitatge, però 
també en els àmbits del suport 
als emprenedors o de la formació 
professional, la ciutadania no rep 
el que li correspondria.

Per contra, s’ofega sense pie-
tat els petits empresaris i profes-
sionals amb unes cotitzacions a 
la Caixa Andorrana de Seguretat 

Social que en deixen molts a les 
portes de la suspensió de paga-
ments.

Deia el filòsof americà Micha-
el Sandel en el seu assaig El que el 
diner no pot comprar que l’era “... 
del triomfalisme del mercat ha 
coincidit amb un temps que s’ha 
buidat en gran part de substàn-
cia moral i espiritual”.

Al capdavall, a casa nostra, 
aquest buidat ha estat conse-
qüència de la mercantilització 
general de la societat que el go-
vern dels millors ha afavorit amb 
valentia.

Com explica el mateix Sandel, 
la naturalesa de les coses canvia 
quan les toca el diner i converteix 
en mercaderia el que no era per 
ser comprat.

És el trànsit, que ens ha portat 
DA, de l’economia de mercat re-
coneguda a l’article 28 de la Cons-
titució a una societat de mercat. 
La política, que havia de regir la 
societat i limitar els abusos de 
poder del diner, ha quedat ban-
dejada. I ha anat perdent l’ànima, 
sense altra substància que la que 
l’economia li subministra. Ara, 
per exemple, pretenen l’adhesió 
d’Andorra al Fons Monetari In-
ternacional per intentar resoldre 
eventuals problemes d’una enti-
tat creditícia.

És així com Toni Martí, que 
no és transparent en la seva ac-
ció de Govern, es fa transparent: 
no ofereix res perquè no té res a 
oferir. Fa el que li diuen que ha 
de fer.

La contaminació econòmica 
de la política ha deixat sense àni-
ma també el Consell General, que 
no sap, no pot, o no vol plantar 
cara al Govern.

I per això Martí i els seus mi-
nistres poden gronxar-se en el 
seu fracàs. El deteriorament del 
sistema de control al Govern es-
devé generalitzat.

El cap de Govern Toni Martí 
és el prototipus del polític sense 
topalls. És el que sembla: aguan-
tar i aguantar. Ni una idea, ni una 
proposta. És el discurs de la im-
potència.

Quan s’han incomplert totes 
les promeses i no es vol reconèi-
xer el fracàs, només queda la po-
lítica com a resignació.

Al mateix temps, les 
cotitzacions ofeguen 
petits empresaris i 
també professionals

La ciutadania no rep 
el que li correspon en 
àmbits com educació, 
sanitat i habitatge

El santuari d’Ise i la 
relativitat de les coses
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