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 (escrit per un dia de Tot Sants,  o dit Halloween,  
i no ès en broma….ja que la mort no la mereix !!) 

____________________________________________________________  
 

                             Abans de demostrar la veritat del que cito en el títol, 
tenim de recordar uns fets, que, per nostra sort, ja passen des de fa milers 
de milions d’anys….. 
 
La primera i més autèntica regla vital, base de totes les demés, ès que “la 
vida te com “obligació” el morir”. Per tant la freqüent frase o pregunta, 
de qué s’ha mort algú ?, es incorrecta.  No existeix cap causa de la Mort, 
així en majúscules. Ni dins la nostra especie, ni en cap altra, sigui animal o 
vegetal…. Hi han factors que ajuden, com sabem, (agafar un humà el 
ébola, o tallar-li el tronc a  una col….i tantes altres….) però no hi ha cap 
causa genèrica per morir. Ès una veritable, i exclusiva, obligació de la 
pròpia Mare Naturalessa, i que, molt  saviament ens porta el nostre ADN.  
 
Saviament ?? 
 
Sí !!. Ja que de no existir aquesta “obligació” de morir, ja no hi haurien sers 
vivents. Cap !!.  No estaríem ara parlant de morir… ni de viure…ni de res. 
Veiem-ho!  
 
La segona obligació, encara que vital, ja ès cosa de la física i química, o de 
les mates…. Per viure, que vol dir en primer lloc, un consum calòric, o 
d’energia, per fer les seves funcions vitals. Per tant, no existeix, ni es pot, 
tenir en funcionament un motor, cap ¡…sense que tingui un aport 
energètic….Ès un altre punt, o argument, important, i el comentaré més 
endavant. I cap més…. 
 
El inici de la vida, o anomenada com creació, feta com cadascú vulgui o 
cregui, ja es conéix que va ocòrrer fa uns quatre mil milions d’anys, 
arrodonint-ho, ja que ningú ho sap amb millor precissió, aixís serà més 
fácil el recordar-ho. En aquestes xifres, uns milions de res, no modifiquen 
el comentari…Son “milers” !!. A més la vida era en forma molt primitiva. 
 
Les primeres cèl.lules, ja com sers vius, son de mil milions més tard. O 
sigui, en fà uns tres mil milions d’anys, i ès multiplicaven continuament, 



partint-se, i formant altres sers, idèntics….i en aquests mil milions d’anys 
van ocupar tota la terra, fins al extrem de formar inclús el aire que avui 
respirem….I fins aquí podíem arrivar, abans de les argumentacions.    
 
Però ès va fer una nova regla del ADN, que se li va ocòrrer que aniria 
millor. Es van diferenciar els sers en sexes, per facilitar-els-hi puguin tenir 
una més gran variació, ja que abans eren tots iguals….(Molt aborrit !!..) La 
aportació entre la parella, va fer que s’iniciés la lluita per sobreviure cada 
individu, i que poguésin tenir molta descendència, que son les dues i 
úniques regles del ADN, que ens obliga,  per poder viure. I fins avui dia…. 
 
I ja entrem en el perqué de la mort !!! 
 
Si a aquests sers unicel.lulars, el ADN els hagués portat a la seva 
immortalitat, en pocs milions d’anys no cabríen en la terra, i sobre tot no 
hi trobarien quelcom per nutrir-se…..Per tant ès quelcom imposible que 
sers encara que microscòpics, fosin immortals. Tenien de deixar de viure, i 
de reproduir-se, per falta energètica, o sigui el menjar….Ni amb el caos !!! 
 
Ni haguèsim arrivat a formar sers pluricel.lulars, tant animals com vegetals, 
i no hauria existit tota la seva evolució en els milions i milions de 
espècies que hi han avui día, i els molts milions més que ja han 
desaparegut….. 
 
M’ès imposible de fer els calculs. Pot ser en un gran ordenador es podria 
fer. Imaginem que partim de mil sers ja pluricel.lulars, els LUCA (last 
universal common ancestor). Inventant-nos un promitg reproductiu, en 
nombre de fills al any, de cada parella, i els dels seus fills, i seus nets, i dels 
besnets, etc, etc, ens donaria uns resultats de molts bilions, en uns pocs 
milers d’anys (seria calculacions com fer lo que els contables en deien “al 
interés compost” o el duplicar grans de blat en els quadres dels escacs), i 
abans de formar noves especies ja haurien cobert tot l’espai mundial, i 
esgotat totes les seves reserves alimenticies. Inclús, si fem com la vida ens 
portaria, a menjar-nos uns als altres, que eren a la vegada, altres vegetals, i 
altres animals, que ja hem fet el supost que tots eren immortals….Cosa per 
tant imposible !!. Hi ha una inconguència manifesta, i que, com única 
lògica, vol significar que… NO pot ocórrer !!…. 
 
Per això, i deixem-ho per no pensar-hi massa, i agafem mal de cap, es pot 
fer la ferma conclusió, (i no ès una “boutade” com diuen a França), que:                  
         LA  IMMORTALITAT  NO  ÈS  “VIABLE” !!!     o sigui…!!!!. 
_______________________________________________ 


