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El 2 de juny se’ns exposava a la pàg.
40 de Catalunya Cristiana el comentari que feien d’aquest llibre l’autor,
fra Valentí Serra, i Àngels Pérez amb
Jaume Nolla en animada conversa. I
s’hi deia que El llibre de la mel, a més
d’una bona aproximació literària a la
cultura i a la tradició apícola del nostre país, era una clara exposició del
que cal tenir en compte per part de
tothom. I és que a la majoria de la humanitat li fa falta conèixer amb més
detall el paper que tenen les abelles
en la nostra vida diària, ja que, més
enllà de la mel, tenen les abelles una
missió fonamental en la nostra subsistència, perquè amb la pol·linització de les flors ens fan fecundes una
tercera part de les plantes que ens
serveixen d’alimentació. A part d’altres utilitats que ens faciliten, com és,
per exemple, la fabricació de la cera
i usos terapèutics. La conseqüència
és clara: cal que defensem i protegim
l’abella perquè, si desaparegués, bona part de l’agricultura se n’aniria en
orris i s’alteraria en molts aspectes
gens agradables la vida humana.
Ara bé, podem afegir-hi nosaltres
que la lectura del llibre, a part de la
bona explicació que dona de tot el
que hem dit, se’ns fa molt interessant
també en altres aspectes, sobretot
en l’històric. Ens fa saber com el gènere humà ha anat descobrint l’actuació d’aquests insectes i com en
podia treure tantes coses per a la
pròpia utilitat. Se’ns hi explica, concretament, com al nostre país hi ha
hagut al llarg del temps un bon aprofitament de l’obra de les abelles. Se’ns
hi diu també com aquests insectes
han influït fins i tot en la cultura popular amb el resultat de refranys,
aforismes i símbols. Se’ns fa també
una exposició de com són i actuen
les abelles, les diferents varietats de
mel que poden fabricar i la diversitat
de plantes mel·líferes, i el que cal que
tinguin en compte els apicultors. Tot
molt interessant per al nostre coneixement i útil per sensibilitzar-nos a
favor de les abelles. És bo saber que
ocupen un lloc destacat dins del que
podríem anomenar «ramaderia menor» en l’economia mundial.
Gràcies, fra Valentí, per haver-nos
explicat això que ens era convenient
de saber. Procurarem tenir en compte tot el que ens has exposat.

Una segona
oportunitat
Job va ser posat a prova
amb tota mena de desgràcies. No entenia per què li
venien tots aquells mals, i
per això es lamentava amargament fins a ratllar la desesperació. Però malgrat tot,
enmig del dolor i la fosca,
va confiar que el mal no
tenia l’última paraula i es
va mantenir fidel a Déu.
Nosaltres, els occidentals,
hem estat sotmesos a la
prova contrària: des de fa
dècades se’ns ha donat
un benestar general propi
d’emperadors; no ens ha
faltat mai de res, gaudim
de tots els drets del món
i tenim la possibilitat de
distreure’ns contínuament
de mil maneres diferents.
Se’ns ha donat el poder de
decidir-ho gairebé tot sobre les nostres vides.
Només ara, quan tot
aquest benestar sembla
que perilla, comencem a
ser conscients de la duresa
de la prova. En un món en
què tot havia de ser fàcil
i possible, ja no hi ha res
que pugui tenir valor. El
benestar generalitzat ens
havia de fer viure en la
felicitat permanent, però
sota una aparença de pau
i tranquil·litat, Occident ha
caigut en una buidor vital
que ni la més àmplia oferta de distraccions és capaç
d’omplir. Tot ha quedat anivellat per la banda baixa,
tant la vida com la mort.
Ara que encetem una altra
època potser també se’ns
donarà l’oportunitat de
passar per una prova ben
diferent. Sortosos nosaltres
si, com Job, amb les noves
circumstàncies comencem
a estimar la vida tan preciosa que ens ha estat donada.
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