
  Francesc Cayuela |  La mort com a motor de vida

Ja fa tres dies que sóc mort. Sóc 
en Joan, o com a mínim així em 
deien. Tot ha evolucionat tant 

que és una mica un sense sentit el 
tot del que em passa. Vivim 200 
anys, ja fa molt que es va depurar 
la genètica de la vida, tècniques 
mèdiques, quins records al princi-
pi del s XXI quan arribaren tots els 
descobriments sobre el genoma 
humà (arribava, fins on les morts 
depenien de la interpretació de les 
persones). Aleshores ajudat per les 
noves tècniques d’aprenentatge, 
combinades amb el control del 
“sentiment comú”, vàrem anar 
eliminant els motius pel quals mo-
ríem. Ara ja no tenim mort, tenim 
200 anys de vida.

El moment ple de tensions i re-
flexions va ser quan em varen fer 
l’estudi genètic per saber si tenia 
una malaltia genètica hereditària. 
Aquesta malaltia feia molta por, et 
mories! (Ara ja fa molt de temps 
que la gent se n’ha oblidat). Por-
tava molt de temps amb senti-
ments d’estima per dos amics que 
havien perdut els dos pares o uns 
altres amics que havien perdut la 

seva àvia, portava molt de temps 
buscant la part positiva, intentant 
entendre la mort com a motor de 
vida... Però tot allò es va parar, 
conforme m’apropava al dilluns 
12 de juliol el temps es parava fins 
arribar al col·lapse, res greu, no-
més va ser el meu col·lapse.  

Portava poc mes d’un any ajudant, 
recolzant a la meva germana, ella 
patia pompe, aquesta malaltia 
genètica hereditària... Creia que 
l’entenia, però no va ser mai cert. 
No ho vaig tenir clar fins tres dies 
després que la doctora em digués 
que jo no patia la malaltia, em va 
alliberar. El cel es va tornar a obrir, 
em sentia com si volgués  córrer, 
jugar, pensar, viure... Em sentia 
lleuger. Tot havia estat cosa del 
meu cap. Tot menys una cosa, ella 
seguia morint-se sense rebre el 
tractament. Només una cosa em va 
quedar clara, les malalties sembla 
que apropen a les persones però 
en veritat allunyen els malalts. Els 
allunyen dins d’una “cabina” i les 
fa, més i més invisibles a la socie-
tat, les arracona fins l’oblit que no 
és mes que una mort en vida.

Mai no he entès els sentiments 
de maldat com una cosa positiva. 
Potser és una reflexió esbiaixada 
pel “sentiment comú” tot i que de 
vegades he patit aquest estat aní-
mic amb força intensitat o virulèn-
cia. Situacions extintes com camps 
d’extermini nazi, el mur a Palestina 
o els diferents atemptats suïcides 
del “mon àrab”... Cicles mortals de 
maldat, una abraçada per el Fran-
cesc Boix com una forma diferent 
d’entendre aquestes situacions.

Un altre moment va ser la mort 
dels meus pares i algun dels fami-
liars mes propers, aquella gent que 
mai no volies pensar que no hi se-
rien. Va arribar quan encara man-
caven tantes coses per viure i com-
partir. Totes i cada una d’aquestes 
coses que encara ens mancaven 
per viure, que ja eren petits fils 
de vida, petites idees que havíem 
de compartir per fer-nos una mica 
mes amics. Totes i cada una, totes 
un cop i altre cop, hi cabien dins 
del nostre cap, eren les nostres 
petites il·lusions. Amb la mort em 
van fer molt de mal, elles van ge-
nerar tants estrips a la meva ànima 
que pensava que no em quedava 
ni força ni res de res. Ara amb el 
pas del temps encara les puc anar 
completant, i m’omplen de joia i 
de felicitat. Són els nous records...

De vegades, les persones ens com-
portem, davant els diferents rep-
tes que la vida ens presenta, com 
si de la lluna es tractés: serena, 
brillant, meravellosa, il·lusionant... 
i que alhora té una part oculta que 
també existeix, que sabem que hi 
és, però que mai no mirem. Altres 
sempre veuran la lluna com el lloc 
on poder dipositar les il·lusions 
més ocultes. La vida és viure acci-
ons i sentiments que només tenen 
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sentit en les persones que les han 
viscut, és això el que dóna sentit a 
la vida. 

No voldria marxar sense recordar 
aquella sàvia que em va dir: “Vull 
que les coses evolucionin més rà-
pid perquè tingui temps de veure 
més coses. Tinc pressa per veure 
els projectes fets. M’he fet gran i 
estic aquí de regal”. Per mi sí que 
va ser un regal! El regal és tenir 
gent així entre nosaltres. 

Una abraçada per a tots aquells 
que ja només estan al nostre cor i 
un somriure per als malalts, perso-
nes que ens motiven i ens forcen 
a superar-nos per tal d’aconseguir 
nous descobriments, noves pautes 
o accions que senzillament els per-
metin aferrar-se a la vida.

Som com llàgrimes que es barre-
gen amb la pluja. El procés de tras-
pàs de la informació de la meva 
memòria de vida s’esgota, en cau-
re la nit arribarà a la seva fi.
 
Perdoneu, me n’oblidava: els po-
bles, les cultures, no moren mai... •

Fonts i inspiració:

 
http://www.youtube.com/
watch?v=5BIakRTq25E

http://www.youtube.
com/watch?v=Pb_ZJ_
xnx6I&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch
?v=gwuWFsmbCEk&feature=rela
ted

Les idees generals:

http://www.lrgrup.com/z_gene-
ral/downs/mort_motordevida_re-
flexions.pdf
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