
www.diaridegirona.cat
RECICLEU-ME

DdG
DIARI CONTROLAT PER L’OFICINA DE JUSTIFICACIÓ DE LA DIFUSIÓ. PROHIBIDA QUALSEVOL REPRODUCCIÓ ALS EFECTES DE L’ARTICLE 32,1, PARÀGRAF SEGON DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES.

L’italià Daniel Lumera presenta avui
a la llibreria Abacus de Girona El
código de la luz (Ediciones
Obelisco), on desenvolupa una
vegada més la seva teoria en relació
amb els efectes beneficiosos que la
llum del sol té sobre el cos i l’esperit

Som llum? A col·legi –era religiós,
sap?– em deien que som pols.

Diverses teories i estudis científics ens
demostren que cadascuna de les nostres
cèl·lules emet llum.  Que en la nostra in-
timitat som llum és una realitat, com ho
és que de la nostra lluminositat depèn
el nostre equilibri i la nostra salut.

Així, quan em mori en lloc de tornar
a ser pols, tornaré a ser llum?

Ja som llum, sense haver de morir. Si
ens identifiquem amb el cos pensem er-
ròniament que morirem amb ell i ens
convertirem en pols. Et convertiràs en fer-
ralla quan desballestin el teu cotxe? 

Anem al gra: què aporta la llum del
sol a la nostra salut?

Utilitzada correctament la llum solar
és un medicament i un aliment molt po-
tent. Regula la producció de la vitamina
D, l'osteoporosi, millora el caràcter i la to-
lerància a l'estrès, millora els temps de
recuperació de les malalties, el creixe-
ment i el desenvolupament, redueix el
colesterol i desenvolupa una acció pre-
ventiva contra diversos tipus de tumors.
Té una acció germicida, té efectes tera-
pèutics per artritis, reumes, artrosi...

El medicament total... si no fos que
ens han advertit que és perillós.

No és el sol el problema, sinó la nos-
tra relació amb ell. Molta gent viu davant
d'un televisor o un ordinador, amb un es-
til de vida malsà, i després pretén pren-
dre sis hores de sol al dia durant les va-
cances. També l'aigua fa bé, i si te’n beus
90 litres en poc temps es converteix en
verí.
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«Prendre poc sol però
constantment a l’hivern
és una panacea per al
cos, la ment i l’esperit»

Daniel Lumera
Doncs concretem: què haig de

fer per beneficiar-me del sol?
No cal bronzejar-se perquè la llum

solar desenvolupi la seva funció me-
dicinal. El consell general és exposar-
s’hi 15-20 minuts al dia abans de les
11 del matí o després de dos quarts dq
quatre, tot i que depèn de cada cas.
Poc sol pres constantment durant
tot l’hivern és una panacea per al
cos, la ment i l'esperit. 

Ja entenc per què els noctàmbuls
solen fer mala cara.

Una mala il·luminació produeix
els mateixos efectes que una mala ali-
mentació: tendència a engreixar-se i
a deprimir-se. L'ésser humà necessi-
ta una relació equilibrada amb la
llum. Ara, el secret per poder accedir
a les propietats nutritives més fines de
la llum solar és  la correcta actitud in-
terior i en la justa respiració.

Un nudista serà més sà?
Exposant al sol cara, braços i pit n’hi

pot haver prou.
Puc aconseguir el mateix amb

una làmpada de raigs UVA?
El secret d'aquestes propietats ex-

traordinàries el conté l'espectre solar
complet. Utilitzar només els raigs
UVA no és igual. Seria com menjar piz-
za sense mozzarela i tomàquet. 

Els països amb més sol (del sud)
haurien de tenir millors índexs de sa-
lut que els del nord, i no és així.

Fixi’s en l'alta taxa de depressió
present als països que tenen poca llum
solar.
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«En la nostra
intimitat som
llum, està
demostrat que
cadascuna de
les nostres
cèl·lules emet
llum»

Daniel Lumera
ressalta l’alta taxa
de depressió dels
habitants de
països que tenen
poca llum solar
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ntre la serra de les Me-
des i la del Puig del
Moro, i sota els cingles
del Far i la Salut, s’es-

tén la vall d’Hostoles i s’hi passeja
inquiet el riu Brugent. Les cases i
els carrers de les Planes descan-
sen sobre la capa basàltica que
sorgí d’un volcà, quan encara no
s’havien inventat els calendaris, ni
les agendes, ni els rellotges de sol.

Una escola a peu de carretera
intenta explicar als petits nyerros
de la vall, que aquestes terres ja
foren conreades per pagesos neo-
lítics i que Pere Torrent –àlies
Cufí– fou mort a la forca l’any
1619 per exercir de Bruixot a les
Encies. Però avui és dissabte, l’e-
quip local guanya 3 a 0, en un
camp de futbol sota l’ombra allar-
gada del campanar i els nens més
petits juguen en una plaça on s’hi
dibuixa encara el sol de la tarda.
Dues senyores han sortit a passe-
jar i la seva silueta es retalla sobre
els murs clars de l’església. 

Un safareig, a redós d’un teulat
amb bigues de fusta, amaga unes
aigues encalmades on s’hi reflexa
el blau d’un cel en les darreries de
l’hivern. Unes noies que parlen
pel mòbil passen pel davant de la
font i una màquina de cocacoles,
tancada darrere d’una reixa me-
tàl·lica, espera que arribin els seus
clients. Els murs arruïnats del cas-
tell d’Hostoles brillen amb la llum
escadussera d’un sol que s’amaga
ràpidament darrere dels cingles.
El castell fa de terme amb Sant Fe-
liu de Pallerols, poble del qual les
Planes se segregà a finals d’un se-
gle mig oblidat. Però avui, quan ja
els bruixots exerceixen per Inter-
net i els pagesos llauren amb trac-
tor, el poble encara recorda que
un dia la Guàrdia Civil carregà a
cavall i despietadament contra els
planencs revoltats.
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