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Dimarts, 22 de març del 2016

txema martínez || les cendres

privat

Religió o Déu

l’ascensor

Les notícies,
al moment

A

les classes de l’Episcopal de la
religió dins d’una displicència general,
nostra infància, vam descocom si el tema instruït no tingués en
brir el que era la religió. O alrealitat la significança que de fet tenia.
menys la manera en què tenia
Se suposa que la religió gestiona,
per revelar-se’ns. Era difícil distingir
si se’m permet aquí aquest comercial verb, la rendibilitat a mitjà termini
entre la creu i l’home clavat que s’hi
de l’esperit, que és el jutge impenitent,
vencia i la primera noia que veien els
constant i infal·lible del cos, dels ulls,
nostres ulls a classe, perquè fins aleshores en aquella escola érem tots nois
dels dits. Però aquell –ja llunyà en el
i el sexe femení era, com a mínim, un
temps– exercici de l’espiritualitat no es
principi de religió, o el que devia ser, el
corresponia a tals dignes pressupostos i
que intuíem. Alguna cosa relacionada
en realitat el que fèiem era descobrir el
amb la transcendència, més enllà de la Entre tanta pèrdua
reflex mundà de Déu, les seves misèries
realitat individual, i una mica miseradiàries i rutinàries, peatges i més peatble, de cadascú, que arrossegàvem amb de temps, entre
ges on ens aturàvem en el camí d’una
paciència redemptora. L’home clavat i tanta distorsió, era,
sèrie de promeses vanes. Així, entre
la noia. Dues pells el relleu de les quals és, impossible reeixir tanta pèrdua de temps, entre tanta distorsió, era, és, impossible reeixir en la
connectava amb la sang, amb els instints. Potser per reprimir-los, o per do- en la recerca de
recerca de res, i menys en la recerca
mar-los, amb comptades excepcions els la transcendència
de la transcendència, la divinitat que
professors maldaven per mostrar-nos el
pot existir darrere del fet de viure, de
camí de la raó, que és aquell que consla certesa de morir. O sigui, allà on els
trueix les frustracions de la primera adolescència (com instints de què parlàvem més amunt es relliguen amb
si les lliçons de la vida s’impartissin a deshora, abans la raó de les circumstàncies que són irracionals.
o massa tard per palesar-se), i anàvem descobrint
Malgrat tot, amb el temps aquells fills de l’Episcopal
les essències de la religió resant drets el parenostre hem après la diferència, a base de cops, entre religió
cada matí, a l’arribar i al marxar, oint missa obliga- i Déu. La primera no em representa res. El Segon és
tòriament un cop per setmana, observant la classe de U i és en tot, fins i tot quan res no és.
michael reynolds/efe

L’ajuntament de
Rosselló celebrava
divendres un ple i,
poc abans, Iniciativa
per Catalunya feia
una roda de premsa
sobre l’esfondrament
de l’església. Com
que l’alcalde, Josep
Abad, no sabia què
havien dit, un col·
laborador seu li va
mostrar amb el mòbil
el web de SEGRE, on
informàvem del que
va dir la senadora
d’En Comú Podem
Sara Vilà. Abad va
poder així parlar amb
propietat del tema.

Molt iPhone
a la venda
Els portals de ven·
da de segona mà
anaven aquests dies
carregats d’anuncis
sobre iPhones, fins
i tot sense estrenar.
Ahir vam saber per
què. I és que Apple
presentava l’espera·
da i nova generació
del seu mòbil estre·
lla, que, per cert, és
una mica més petit
que el 5 i més econò·
mic, a partir de 489 €.

la imatge
del dia

R. Castro/B. Obama
Pugen els presidents
de Cuba i dels Estats
Units, després de la
visita oficial d’aquest
últim a l’illa, que posa
fi a dècades de tensions i desacords.

Iván Crespo
El porter del Lleida
és el menys golejat
de la categoria, amb
només 17 gols encaixats en 30 partits, i
en 20 ha mantingut
la porteria a zero.

I. García Tejerina
Baixa la ministra
d’Agricultura
en funcions, perquè el repartiment
dels ajuts de la nova
PAC redueix els fons
per a Catalunya.

“EUA no decidirà
el futur de Cuba”
En la històrica trobada
a l’Havana, el president
dels Estats Units, Barack
Obama, va anunciar
que “l’embargament
acabarà”, mentre que
el seu homòleg cubà,
Raúl Castro, negava
que a l’illa hi hagués
presos polítics.

Manuel Valls
La vaga de controladors aeris francesos,
país del qual és primer ministre, està
amargant les vacances
fins i tot de centenars de lleidatans.

