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Resposta oberta a la Sra. Niceta
Benvolguda senyora:
He rebut la seva carta i com en altres ocasions, no hi manca, ni el seu afalac vers els meus escrits,
ni l’encoratjament perquè segueixi fent-ho.
Però... d’una manera correcta i subtil dóna una opinió, molt vàlida, dient que, quan escric sobre
“l’Església” no sempre sóc ben interpretada, doncs encara és un tema tabú per a molta gent.
Té raó Sra. Niceta: En moltes ocasions no he estat ben interpretada. Hi ha persones que no donen
cap opció a manifestacions verbals o escrites que no s’acoblin a la seva manera de pensar, creient
que només són elles les posseïdores de la veritat absoluta i, adopten un comportament inflexible i
alhora rutinari i còmoda. Els és més fàcil seguir amb una posició plena de fanatisme, que esbrinar si
les seves teories basades en escrits fets en temps molt llunyans, han passat a ser obsoletes.
Una part important en què es basen religions com la cristiana, musulmana, jueva, hinduista, etc.
són els “Llibres Sagrats”, on es troben expressions que, com a base, ens poden conduir a un sol Déu a
través de la seva lectura. Però, s’haurien d’admetre les manifestacions que la ciència a través del
temps i havent portat a terme uns estudis plens de rigor, ens ha fet conèixer, d’una manera fefaent,
que hi ha errors de base en l’exegeta de molts conceptes impremtats en quests llibres, els quals, es
van fonamentar en la cultura i manera de fer d’una altra època.
La història és plena d’episodis que constaten que, moltes religions per fanatisme i mitjançant la
lluita, s’han erigit com a úniques posseïdores de la veritat i que, els seus capdavanters, s’han reservat
el dret de exercir com a jutges i justiciers, portant a la mort, a innombrables persones que no pensaven
com ells.
Per desgràcia la nostra religió no ha estat exempta de fanatisme. Només cal recordar, amb
esgarrifor i vergonya, dos, dels molts esdeveniments que han succeït a través dels temps...
L’un va ser: L’actuació que varen tenir els conqueridors d’un continent, habitat per uns natius que
tenien les seves lleis, la seva religió, els seus déus i que vivien en pau practicant la seva cultura.
Els dominadors, van assassinar, esclavitzar, robar i ultratjar a homes, dones i nens, justificant el seu
comportament, com l’únic mitjà per cristianitzar-los.
L’altra, va ser “La Inquisició”, on varies institucions, entre elles “El Tribunal de la Inquisició i del
Sant Ofici” (una institució judicial creada pel pontífex Innocenci III l’any 1215 i continuada per molts
altres Papes), es va dedicar durant segles (per combatre l’heretgia), a la coacció, la tortura i la
condemna a mort a la foguera de milers de persones que, en aparença, no complien els requisits que
imposava l’Església d’aquells temps. Aquest “fanatisme”, emprat en nom de Déu, va servir per enriquir
als grans legisladors laics i eclesiàstics, omplint de tresors les seves arques.
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No serà que utilitzaven i es segueix utilitzant un fanatisme, el qual, amagava i amaga un rerefons
d’ànsies de venjança, de poder, de riquesa... on Déu no hi té res a veure...?
Els que practiquen la religió catòlica i basen la seva manera de pensar i fer en un fanatisme... Han
oblidat que el protagonista d’aquesta religió va ser Jesús, el qual, a través de les seves paraules, ens
va ensenyar que només es por arribar a Déu a través de l’amor, la senzillesa, l’humilitat i el perdó...?
El fanatisme no porta a res bó. L’important fóra escoltar, dialogar i reflexionar per després poder
decidir on rau la veritat, sense oblidar un comportament ètic, no exempt de sacrifici, on predominés el
respecte i l’amor amb totes les seves vessants.... Ben segur que, a través d’aquest comportament i
amb una mentalitat oberta, una part del gènere humà trobaria al Déu que busca i, alhora, podria
descobrir la veritable essència dels “Llibres Sagrats”, els quals, han arribat a nosaltres com a testimoni
de la saviesa, la cultura i la manera de fer i pensar, però... d’altres temps.
Les religions haurien de servir com a instrument per a fer un món millor, mai com a justificació d’un
comportament ple de fanatisme que, quasi sempre... amaga altres qüestions....
Quan mitjançant els meus escrits he exposat una opinió, ho he fet amb molts interrogants perquè
sigui cada lector el que respongui a les preguntes ocasionades dins d’ell i, al mateix temps, he posat
en coneixement fets que, potser per falta d’interès vers el tema, podien haver passat desapercebuts.
Una vegada més he procurat amb educació i respecte expressar unes teories. Si les mateixes són
mal rebudes, no rau el problema ni en el fons ni en la forma de com han estan escrites, sinó en el
“fanatisme” de qui les haurà llegit.
Com vaig manifestar en el seu dia, sóc catòlica practicant, però, això no vol dir que per a mi la
religió hagi de ser un esclavatge i... confongui conceptes amb realitats.
Senyora Niceta: Va ser una satisfacció mantenir un diàleg al menjador de casa seva i ho ha tornat
a estar el comunicar-me amb vostè. Per desgràcia, no sempre es troben com a interlocutors persones
cultes, que amb intel·ligència, correcció i diplomàcia exposen i admeten, una manera de pensar.
Rebi una abraçada portadora del meu respecte i de la meva gratitud pels seus escrits.
Mª Mercè Usón

Adéu
Com diu la nostre cançó de comiat “Es l’hora dels adéus i ens hem de dir adéu-siau...” Pot ser no
serà una adéu per sempre però... de moment deixo d’emetre en paper, aquests fulls que des del
primer dia he anomenat Opinions. Si voleu, podeu seguir contactant amb ells mitjançant l’adreça
electrònica que temps enrere us vaig fer arribar i que torno a constatar a peu de pàgina.
Ha estat un plaer, no exempt de sacrifici, el comunicar-me amb vosaltres 29 vegades però... estic
molt cansada i els qui vetllen per la meva salut m’han recomanat no faci estralls. Per tant i, a contra
cor, haig de deixar enrere petites o grans coses que fins ara han omplert, i molt, la meva vida, tancant
un capítol del llibre on cadascú tenim descrit el nostre destí. Amb esperança, desitjo trobar que els
capítols següents, siguin portadors d’alguna nova il·lusió perquè, el meu esperit, no quedi esmorteït.
Gràcies a tots, als que m’heu recolzat i als que m’heu criticat. En ambdós casos... m’ha servit per no
oblidar que dins el guirigall de cada dia, sempre ens trobem amb persones de tota mena.
Mª Mercè Usón

http://eduardribera.galeon.com/opinions.htm
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Reflexions...
Per què serà que a tots ens agrada llegir reflexions, o contes de renom? Són frases lapidaries que
fem servir com a petits tractats de filosofia i que, quan les llegim, pensem l’entenimentada que era o
és la persona que l’ha escrit, sobre tot... si ens dóna la raó.
Podem llegir-ne una que ha fet un gran savi, i ens pot semblar vàlid el seu argument, i a la pàgina
següent un altra, feta també per un altre savi, que diu totalment el contrari... i també té validesa.
Hi ha recopilades més de 10.000 citacions.
Davant de tal bombardeig de pensaments... sempre podrem trobar-ne algun que ens cridi l’atenció
perquè és adient al moment en que el llegim.
N’hi ha per tots els gustos; basats en l’amor, l’odi, la felicitat, el treball, la política, la religió, etc.
etc.....?. Ens estalvien al llegir-les un pensament propi...?. Ens ajuden en el nostre tarannà diari...?. O
només ens criden l’atenció en un moment puntual...?
Una citació o un pensament, poden tenir diverses maneres de ser interpretats, tot dependrà, del
moment de qui la llegeix o de qui l’escolta. Avui ens pot semblar que són portadors d’una gran veritat i
demà si ha canviat la nostra circumstància... pensar tot el contrari.
Encara que hagin estat escrits per grans pensadors i filòsofs com en èpoques llunyanes varen ser
Aristòtil, Plató, Sòcrates... i en temps més proper i de casa nostra com Jaume Balmes o Frederic
Mistral entre altres... sempre estaran basats en l’experiència del qui les ha escrit, per tant, no són
veritats absolutes i no s’haurien d’agafar com a tals.
No obstant això, encara hi ha gent que les llegeix amb veritable fruïció i les fa servir com si fossin el
catecisme de la seva vida.
Malgrat el que he escrit, el llegir alguna citació de quan en quan em distreu. Si a vosaltres us passa
el mateix, aquí en van unes quantes.
Mª Mercè Usón

... De saviesa
-

Les paraules poden ser portadores d’engany. La expressió d’uns ulls no enganya mai.

-

La vida és massa curta per desaprofitar el temps odiant a un neci que no sap refrenar la llengua.

-

La gelosia és una malaltia de l’esperit on la barreja explosiva d’amor, odi i orgull li serveixen
d’aliment i... cap altra cosa... li serveix de remei.

-

No n’hi a prou en fugir. Anem on anem, la realitat del nostre jo, sempre ens acompanyarà.

-

Algú t’ha ferit amb paraules o amb fets...? Oblida’l...!!! No val la pena mantenir un record que pot
espatllar un demà ple d’esperança.

-

L’ase segueix sent un ase, per molt que es revesteixi amb la pell d’un lleó.

-

Cal tenir molta cura i mirar sota cada pedra per no ésser mossegat per un escorpí.
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Cuina:
Ja tenia la pàgina de cuina feta quan he rebut un e-mail de la Pepa Llanes de cal Fonoll que us pot
ser interessant. L’estètica de la pàgina no serà bonica, queda molt atapeïda, però m’ha semblat millor
el contingut que la presentació.

Un pa de pessic individual que es fa en 5 minuts des del començament de la preparació fins a
termini.
Ingredients: 4 cullerades soperes de farina, 4 cullerades soperes de sucre, 2 cullerades de xocolata
en pols (si feu servir Nesquick o similars no queda tan gustós), 1 ou, 3 cullerades soperes de llet i 3
cullerades soperes d’oli de gira-sol.
Elaboració: Col·loqueu la farina, el sucre i la xocolata en pols dins un bol (no cal que sigui gran) i
barregeu bé aquest 3 ingredients, afegiu l’ou i torneu a remenar amb una forquilla, quan sigui lligat,
afegiu la llet i seguiu remenant, per últim, afegiu l’oli de gira-sol. Quan veieu que tot ha agafat
uniformitat, poseu la mescla dins una tassa que pugui anar al microones 3 minuts a 1000 watts de
potència. Compte!!!!! Si us passeu dels 3 minuts pot quedar dur com una pedra.
--------------------Peres al vi amb gelat:
Ingredients: 4 peres grosses (millor Conference), 100 gr. de sucre blanc, 1 got d’aigua, 1 got petit de
vi negre i 1 barra de gelat de vainilla o nata
Elaboració: Es pelen les peres i es posen al foc en un cassó amb el got d’aigua i el sucre. Ho deixeu
bullir a foc molt lent fins que es faci un almívar. Afegiu el vi negre i aneu remenant perquè no
s’enganxi. Quan s’ha fet un xarop amb el sucre, l’aigua i el vi traieu-ho del foc. El xarop resultant ha de
quedar una mica clar doncs al refredar-se s’espesseix. Acompanyem-ho amb un bon tros de gelat de
vainilla o nata per a contrastar el gust.
----------------------Sopa de meló amb gelat:
Ingredients: 1 meló madur (millor que sigui de pell de gripau), el suc d’una llimona, 40 gr. de sucre.
Gelat de maduixa o de fruites del bosc.
Elaboració: Amb una batedora tritureu el meló, el suc de la llimona i el sucre. Refredeu-ho a la nevera
unes hores. Distribuïu la crema resultant en bols individuals o copes i al damunt poseu una bola ben
grossa de gelat de maduixa o de fruites del bosc.
----------------------Gelat de vainilla o nata amb trossos de nous i una copa de licor “Baileys original” pel damunt.
-----------------------Gelat de Xocolata amb suc de taronja. Per a qui agradi, es pot aromatitzat amb “Cointreau”.

I....... BON PROFIT.
En el moment del comiat... Desitjo que les meves receptes, casolanes, hagin
servit per solventar algun àpat... o si més no, per distraure-us amb la seva lectura.

