
Tinc61 anys. Barceloní. Visc enparella i tinc tres fills. Considero lamedicinaunahumanitat. La
política ha de gestionar la convivència, però els polítics es dediquen a engrandir les diferències
en llocdebuscar lescomplicitats.Socbudista tibetà.Cadascundenosaltres somcèl·lulesdeDéu

“Somelnostrepropibastó
a lanostrapròpia roda”

XAVIER CERVERA

C
oneix les intimitats de les fa-
mílies...
M’he encarregat de la salut de
tres generacions, i he pogut
compartir tots els seus anhels,
les alegries i també les pors, tot

unprivilegi.
Llavorsvostèvamésenllàdereceptar.

Enun sentit ampli estar sa és estar equilibrat, i
peraaixòelquepensem,sentimifemhad’estar
alineat;sinoésaixí,emmalaltim,consideroque
el que pensem ens crea una emoció que reper-
cuteixenelnostre físic.

Aixòexplicaalsseuspacients?
Procuroqueentenguinquesomelnostrepropi
bastó a la nostra pròpia roda, que l’origen
d’unes angines reiterades o dolors musculars
estàconnectatambproblemesemocionals.

Vostèéseldoctor.
I comatal tractoels símptomes; abandad’això
només socunmitjà, el remei el té cadapacient.
Si no ets feliç, si penses en negatiu, el teu cos
emmalalteixperquènoestàsalineat.

I totaixòquanhovadescobrir?
Lamevaprimeragranformació lavaig tenirals
12 anys. Vaig emmalaltir de tuberculosi i els
meus pares, molt a desgrat seu, em van deixar
mig any a càrrec d’unsmasovers en unamasia

delRipollès, llunydelsmeus afectes, enun lloc
desconegutonnohihaviacapmésneniambtot
eldiaperno fer res.

Iquèfeia?
Anar-me’n al bosc, allà es va formar elmeu ca-
ràcter.Vaig establir unaconnexió amb lanatu-
ralesa de la qual ja no puc prescindir, vaig en-
tendrequeallàhiéstot,queestemenunmateix
nivell energètic.

Aquèesrefereix?
Si no soc capaç d’entendre que en una flor, un
ocell ounapedraestic representat, nopuc sen-
tir respecte permimateix. Vaig aprendre tam-
béqueel silenci ésunpilarde lamevavida.

Perquè li semblatan important?
El silenci és el refugi de les paraules, d’ell nei-
xen tots els pensaments. Les paraules sónma-
ons amb què pots construir jardins d’amor o
mursd’indiferència.

I totaixòelvaportara lamedicina?
Va ser la llavor per entendre què era la salut.
Després,als21anys,vaigpassaralgunsmesosal
monestirdeKopan, alNepal.

Quèhi feia?
Fugir demimateix i d’un desengany amorós. I
precisament hi vaig aprendre que no podia fu-
gir delmimateix ni viure aïllat, que si noparti-
cipes i col·labores en tot això que ens uneix no

etsningú,queetnecessitoatuperquèemdonis
sentit ami.Totés interdependent.

Unmetgequemedita?
Cada dia.Meditar és quedar-se en aquell espai
entreelpensamentqueacabadepassar i elque
ha de venir, i això ho pots fer en qualsevolmo-
ment.Johofaigquanvaig i i tornocaminantde
laconsulta.

Tambéesdedicaa laradioestèsia.
Vaigtoparambella, resnoéspercasualitat.Es-
tavapassejantamblamevagossaTulaquanem
vaigtrobarambungrupqueestavenexercitant
elpèndol, entreellsunpacientmeu.

Ivadecidiraprendre’n?
Sí,vaigferuncursambFerranRenauqueemva
ensenyar a accedir a coses que des de la nostra
posició tridimensionalnopodemveure.Ningú
nodubta,encaraquenohopuguemveure,dela
influènciadelscampsmagnèticsoels tel·lúrics,
i l’energiaemocional tambédibuixauncamp.

I?
Vaigaprendreaguarirdesd’unaaltraperspec-
tiva, la de l’ànima. Per mi és important ajudar
elsmeuspacients nonomés en el camp físic si-
nótambéenl’espiritual,perquènosomunape-
çamecànicaqueendollesalmatíidesendollesa
lanit.

Comhofa?
Primer tinc el gran avantatge que conec els
meus pacients, per això sempre dic que jo no
treballo sinó que passo la tarda amb els meus
amics. I quan venen primeres visites l’experi-
ènciam’ajuda a percebre com aquella persona
esmouenelcampespiritual i emocional.

Peròcomelsajuda?
Primerfent totes lesprovesnecessàriesperde-
tectarlescausesfísiquesdelamalaltia idesprés
fent-los reflexionar i ajudant-losa integrarque
nosomunarentadora,quelamalaltiaoeldolor
depenenengranmaneradecomgestionemles
emocions.

Iquinaés lamedicina?
Lamedicina de l’ànima, tots tenim la capacitat
de guarir-nos a aquest nivell. El primer és do-
minar la pròpia ment, perquè si ella va per on
vol tu no ets amo de tumateix. Per dominar-la
fa falta una gimnàstica que ja tenen totes les
religions: resar.

Elsreceptaalsseuspacients l’oració?
Joelsdicqueesbusquinunvers, unacosaamb
què ressonin, i els demano que ho vagin repe-
tintduranteldia.Enlamesuraqueelteupensa-
mentvagiperon tuvulguispodràspensarenel
queéspositiupera tu.

...
Tuhasdellevar-tealmatí iescriureelguiódela
tevavida,isiaquelldiat’hasortitunguióhorro-
rós, doncs el trenques i tornes a començar. La
claudeserlliureésnotenirpor, i laporésl’opo-
sata l’amor.

Iaixòquètéaveureamblamedicina?
Lamedicinaésunahumanitat, i lamillormedi-
cina de lameva farmaciola és que elmeu paci-
ententenguiquesivolsser feliç, sigues feliç,no
deixisqueelsaltres t’ho impedeixin.

IMA SANCHÍS

Agapito
Latuberculosielvaportar
alasolitudenquèvades-
cobrirelmónespiritual
ielplaerperl’escriptura.
AmbLarutadelsilenciva
guanyarelpremiLeandre
Colomerdenovel·lahistò-
ricadeCatalunya.Ara
publicaLunasdediciem-

bre(Milenio).Elnom
delseuprotagonistaelva
trobaralesesquelesdeLa
Vanguardia,diesdesprés
vacomençaraescriure:
“EldíaqueAgapitovioa
VioletadeCastroseen-
amoróprofundamentede
ella”.Percasualitatva
descobrirquelafilla
d’Agapitoviviaalcostat
delseudespatxi livapas-
sarelmanuscrit:“Aquíhi
hadetallsdelavidadel
meupare,vostèelconei-
xia!”.“Noelconeixia
–m’explica–,peròsuposo
queAgapitoteniaunacosa
perdir-lia lasevafamília
ihovaferatravésmeu”.
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EduardCastellarnau, metge de família i escriptor
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