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La mort d'unpoeta

Eldia 19 de marc va morir José Agustín Coy ti-
solo. La notícia va commocionar al món cultu-
ral d'una ciutat que ell estimava amb el corn-
promís sensible dels que van per la vida posant

emocions a tot el que fan.
No puc pas presumir de considerar-me ami e seu.

Érem tan sols veíns. Entre la seva llar i la meya no hi
ha més d'uns cinc-cents metres, i molt sovint ens
trobavem al carrer, ens saludavem i, si tots dos no te-
níem pressa, entrecreuavem algunes paraules. Ho
feiem des de la nit en que vam coincidir al programa
d' en Joaquim Maria Puyal La vida en un xip, en que
es parlava de la depressió. Ell hi havia anat a exposar
la seva experiencia personal i, sobretot, a donar tes-
timoni del canvi que havia experimentat la sevavida
des que va poder ser tractat amb un determinar
farmac.
La seva intervenció en directe davant les cáme-

res de Televisió de Catalunya va ser extremada-
ment colpidora. He remirat la gravació per no
exagerar el contingut del que va dir, entre d'altres
coses: "Quan s'está deprimit, la vida és un pou ne-
gre sense sentit; no tens ni forces per al suicidi".
"De cop i volta la depressió et deixa sense senti-
ments, sense esperane;:a,sense cap possibilitat d'a-
gafar-te a res; sembla que no estimis a ningú i tant
te fa que els altres no t'es-
timin". "La mateixa de-
pressió et porta a etapes
d' estranya euforia, en
que la capacitar sembla
desbordar-se i et creus
capae;:de tot. Llavors la
situació és encara més
greu quan surts de la rea-
litat, i et poden passar les
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coses més inversemblants ... Em fa més por l'eufó-
ria patológica que la depressió".
Ell va explicar un tipus de patologia psiquiátrica

que avui es coneix amb el nom de trastorn bipolar,
una malaltia que porta l'afectar a passar de la de-
pressió a la mania -nom tecnic que donem a les eu-
fories extremes que poden portar a sortir de la reali-
tat-. Aquesta patologia té, des de fa ja uns quants
anys, un tractament que resulta forca eficac per
compensar-la. Es tracta del carbonat de liti, far-
mac al qual el poeta havia dedicat, fins i ter, una-po-
esia que esta publicada al llibre Las horas quemadas.
Després d'explicar els greus sofriments passats a
causa de les depressions i els estats maníacs, el poe-
ma diu: "Pero elli ti va arribar i és a la sang / i ara és el
company per a tota la vida / fins a la foscor o la llum
total". A!' acabar el programa, a causa del nostre ve-
lnatge, vam anar junts cap a casa i vam allargar la
conversa forca estona, Ho va aprofitar per comple-
tar 1'explicació que havia ofert afegint-hi només as-
pectes en que espalesava la cruesa del seu sofrimen t.

Al mateix programa al qual m'he referit, José
Agustín explicava que en ocasions deixava la
medicació pe! poder experimentar sensaci-
ons que li permetessin escriure emocions més

sentides. Tot i estar rendidament agrai:t al tracta-
ment, trobava a faltar alguna de les commocions
que vivia abans de trobar l'equilibri en la medicació.
Malgrat tot, es mantenia compensat. Ara sabem
que cada vegada que es deixa el tractament els seus
efectes són menys contundents i que, amb aquest
farmac, com en tants altres, és molt important l'a-
cornpliment terapeutic. Sigui quina sigui l'explica-
ció de la seva mort, cal pensar en un accident, per-
que ho és patir una depressió, com ho és que s'espat-
lli la persiana d'una finestra.


