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ELS ALTRES MESTRES

L’any 2007 va patir un accident de trànsit tan greu –els metges pen-
saven que no se’n sortiria– que va haver de tornar a aprendre a par-
lar i caminar. Avui, 11 anys més tard, comparteix amb els alumnes 
d’escoles i instituts la seva experiència de lluita personal amb l’ob-
jectiu de “motivar-los perquè intentin superar-se en el seu dia a dia”.  

Expliqui’ns què li va passar? 
Tenia 27 anys i tot de cara: una 
bona feina a prop de casa (vivia a 
Esplugues de Llobregat i era el 
responsable comercial d’una pe-
tita empresa familiar de Sant Joan 
Despí), parella, jugava a bàsquet 
els caps de setmana (ho havia fet 
sempre i m’agradava trobar-me 
amb els meus amics)... Tot. Però el 
10 de gener del 2007, vaig anar a 
la feina i no hi vaig arribar. Un cotxe 
se’m va creuar mentre jo circulava 
en moto a uns 90 km/h. Vaig caure 
damunt l’asfalt i vaig lliscar uns 30 
o 40 metres fins a topar amb el cap 
contra un dels pals que subjecten 
els parafangs. L’impacte va fer que 
em fracturés dues vèrtebres cervi-
cals i el meu cervell rebotés contra 
les parets del crani: vaig patir el 
que s’anomena una lesió axional 
difosa, que vol dir que el cervell ha 
patit una lesió general que n’afec-
ta totes les neurones. Vaig estar en 
coma 16 dies, a la UCI de l’Hospital 
de Bellvitge. L’accident havia estat 
tan greu que els metges creien que 
no me’n sortiria. Però vaig desper-
tar, i em van passar a la planta de 
neurologia, on em vaig estabilitzar 
mínimament (anava responent als 
petits estímuls i ordres senzilles, re-
coneixia una mica a la gent...). Tinc 
uns records molt difusos d’aquelles 
primeres setmanes. Després, em 

van traslladar a un centre especi-
alitzat en dany neuronal:  l’Institut 
Guttmann. Allà vaig estar-hi fins al 
mes de juny, que em van donar l’al-
ta. L’últim dia, em vaig anar a aco-
miadar del meu fisioterapeuta, en 
Jaume, pensant que em diria que 
la meva vida, encara que, evident-
ment, no tornaria a ser igual que 
abans, amb el temps m’hi acostaria. 
En canvi, el que em va dir, simple-
ment, va ser que el que havia de fer 
a partir d’ara era “caminar i caminar, 
i quan et cansis de caminar, descan-
ses, i després, tornes a caminar”. 
No va mencionar res sobre tornar 
a fer esport perquè el que volia era 
que m’adonés del que m’esperava.

Quines seqüeles li han quedat?
Físicament, tinc una hemiparèsia 
que fa que l’hemisferi esquerre fun-
cioni diferent al dret i no pugui fer 
esport. Després de l’accident, em 
queia la bava i tenia l’ull esquerre 
més tancat i la part esquerra del cos 
ni se’m movia. Porto 11 anys fent 

Foto: Sergi López

“Aprendre és la millor 
medicina per al cervell”

“Vaig passar un dol 
important. El títol 
de les xerrades és 
renéixer perquè el 
Jordi d’abans ja no 
hi és.”

Emma Bouisset 
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Pacient apoderat
Jordi Diz (L’Hospitalet, 1979) 
està al servei de tots. Així ho 
indica a la seva pàgina web on 
explica la seva experiència i 
hi inclou un e-mail perquè tot-
hom que vulgui, pugui contac-
tar-lo. “Alguns alumnes m’en-
vien un correu electrònic i em 
donen les gràcies, d’altres em 
demanen una xerrada perquè 
volen fer un treball de recerca 
explicant el meu cas de disca-
pacitat i superació. I això és el 
que més em motiva per seguir 
amb aquesta activitat: educar. 
I com ho faig així, amb alegria 
i de forma voluntària, també 
fa que hi hagi més enteniment 
entre nosaltres.”
Diz també fa xerrades sobre 

expertesa del pacient a l’Ins-
titut Guttmann (centre uni-
versitari adscrit a la UAB), on 
explica la seva experiència als 
alumnes del Màster en Neu-
rorehabilitació i els recorda la 
importància d’inculcar el valor 
de l’esforç als pacients: “Els 
dic que els expliquin que el 
més important és que facin co-
ses, que potser no en veuran 
els resultats i que el més segur 
és que no aconsegueixin tot 
el que esperaven aconseguir, 
però cada dia que t’esforces, 
avances. Trigaràs a notar-ho, o 
potser no ho notes, però segur 
que aconseguiràs alguna cosa. 
Però si no t’esforces, segur 
que no milloraràs.” 
Més informació a:
www.jordidiz.com

“Aprendre és la millor 
medicina per al cervell”

he fet mai a la vida i enlloc no viuré 
tan bé com ho vaig fer allí. I és que 
hi vaig arribar en unes condicions 
lamentables i sense conèixer nin-
gú, però ningú no em jutjava ni feia 
pena a la gent, i així és com a poc 
a poc vaig poder recuperar l’alegria 
de viure.

A la Bisbal hi va viure més de 4 
anys. Quin va ser el detonant per 
tornar a L’Hospitalet?
Quan la senyora i el seu fill van mar-

jectius i, en aquell moment, quan 
sortia al carrer, em cansava de se-
guida, i quan parlava, ho feia molt 
a poc a poc! Tot se’m feia molt fei-
xuc i em vaig anar quedant sol. I un 
dia, decideixo marxar de casa i vaig 
a parar, per casualitat, a La Bisbal 
d’Empordà. Allà vaig compartir-hi 
una caseta amb una senyora i el seu 
fill i, al final del meu carrer, hi havia 
un camp perfecte per sortir caminar. 
Molts van pensar que me n’hi anava 
sol i amargat, però és el millor que 

exercicis i he millorat molt, però en-
cara no puc córrer, ni nedar ni anar 
en bicicleta perquè no tinc bon 
equilibri ni bona coordinació. 
D’altra banda, les principals funci-
ons cognitives que es poden veure 
alterades amb una lesió com la que 
vaig patir són l’atenció-concentra-
ció, la memòria-aprenentatge, el ra-
onament-intel·ligència, el llenguat-
ge-parla, etc. A més, la conducta i 
l’emoció poden patir alteracions 
com ara impulsivitat, desinhibició, 
manca d’iniciativa, escassa consci-
ència del trastorn, canvi de caràcter, 
entre d’altres. Per tant, per optimit-
zar la recuperació d’aquestes fun-
cions, potenciar les capacitats con-
servades i ajudar-me a adaptar-me 
a les meves limitacions i aconseguir, 
així, la màxima autonomia possible, 
cal que treballi amb intensitat en 
la reeducació del meu cervell cada 
dia. Perquè el meu cervell sempre 
estarà danyat. Tinc dificultats en la 
consolidació dels aprenentatges i 
necessito refrescar la memòria, ja si-
gui una persona o un coneixement, 
ja que el seu funcionament natural 
és oblidar les coses. 

Com va ser la tornada a casa, en 
sortir de l’Institut Guttmann?
Jo era una persona diferent. No 
volia ser una persona depenent de 
ningú, així que vaig deixar la relació 
amb la meva parella i, també, amb 
les meves amistats. Perquè aques-
tes amistats eren fruit de compartir 
uns mateixos somnis, activitats, ob-
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xar, m’hi vaig quedar sol durant un 
temps i, al final, aquesta soledat em 
va pesar. A més, hi va haver un punt 
d’inflexió que és que en els meus 
viatges a Barcelona per fer-hi gesti-
ons, vaig recuperar el contacte amb 
l’escola on havia estudiat de petit 
–La Miranda–, i la directora em va 
instar que tornés a L’Hospitalet i 
que estudiés. Em va tornar a fer de 
mestra d’alguna manera. Perquè 
els metges em deien que no esti-
gués aturat, però la Seguretat So-
cial no m’oferia res, m’ho havia de 
buscar, de fer, de pagar tot jo. I així 
és com vaig tornar a L’Hospitalet i 
vaig tornar a fer exercici i a estudi-
ar... i a notar com millorava. Perquè 
aprendre és la millor medicina per 
al cervell. La gent que pateix un 
dany cerebral, com ara un ictus o 
una hipòxia, ha d’estimular el cer-

vell i donar-li el màxim de treball, 
fer-li aprendre coses noves. I com 
més difícil és l’aprenentatge, més 
bo és per al cervell. I aquest conjunt 
de rehabilitació física i intel·lectual 
també va fer que, pel cantó emoci-
onal, guanyés en seguretat, ànims i 
motivació. 

Com és que decideix que ha de 
compartir la seva experiència?
Un dia, un amic meu de L’Hospita-
let amb qui havia jugat a bàsquet 
feia molts anys em proposa ser el 
seu ajudant –ell és entrenador d’un 
equip–. I jo li dic: “Pedro, pero yo 
tengo una discapacidad y no ten-
go titulación”. I ell em diu: “No te 
preocupes. Ven, y algo haremos. Y 
si no, pues te vas.” I sempre dic que 
si no hagués estat per ell, ara no es-
taria aquí. Arran de la seva proposta 
recupero la vida social, tinc respon-
sabilitats i obligacions, formo part 
d’una entitat, vaig coneixent gent, 
boto una mica la pilota –corro una 
mica! – i vaig guanyant en segu-
retat i alegria. Dos mesos després 
de començar a col·laborar-hi, li 
vaig portar un escrit on explicava 
la meva història. Estava dividit en 
quatre punts: què va passar (l’acci-
dent , el coma i els primers temps 
a Bellvitge); primera sensació (quan 
desperto a Guttmann); després de 
Guttmann (amb el sentiment de 
decepció de “i ara, què?”); i pers-
pectives de futur. Se’l va llegir i en 
va fer 12 fotocòpies, i després del 
següent entrenament les va donar 
a cada jugador: aquella va ser la 
primera xerrada. Els jugadors em 
miraven i no els quadrava el que lle-
gien amb el que veien. Però em va 
servir per demostrar el que es pot 
aconseguir amb esforç i amb volun-
tat. He plorat molt i m’he empre-
nyat molt. I no sé quan em tocarà 
de plorar més. Però em penso que 
és quan ploro quan encara trec més 
forces. I això, en el món de l’esport, 
va de meravella. 

Què va ser el més dur després de 
l’accident?
Acomiadar-me de tot el que esti-
mava. Vaig passar un dol important. 

El títol de les xerrades és renéixer 
perquè el Jordi d’abans ja no hi és. 

Què és el que el va ajudar a tirar 
endavant?
La visita als diferents professionals 
(psicòlegs, psiquiatres, fisiotera-
peutes…) que em deien què era el 
que havia de fer. Després, jo podia 
fer-ho o no, però ja tenia els deures 
clars. A les xerrades sempre expli-
co als joves: “Feu tot el que us di-
guin que heu de fer més tot el que 
pugueu fer, perquè si només feu el 
que us diuen, malament.” 

Sempre ha estat una persona 
amb tanta empenta, amb tanta 
capacitat per lluitar-ho tot?
Sí. No puc dir si era igual abans de 
l’accident perquè fins que no et 
passa no ho saps, però amb 20 anys 
ja vaig marxar de casa. I amb 23 va 
morir el meu pare. Així que la vida 
ja m’ha fet lluitar. 

D’ençà de l’accident, s’ha enfadat 
molt?
Estic molt enfadat. Sempre estaré 
molt enfadat. Però he après a no 
treure foc pels queixals. I a la Gutt-
mann treia focs pels queixals quan 
veia algú que no feia els exercicis. 

Ha recorregut un camí impressio-
nant...
És que són els meus deures! És la 
meva obligació.

Quins valors vol transmetre amb 
les seves xerrades? 
Vull transmetre el missatge que, 
passi el que passi, cal esforçar-se 
per aconseguir ser feliç i estar sa-
tisfet. I fer-ho per un mateix. Amb 
treball, disciplina, motivació, cons-
tància, superació, perseverança, 
educació,  alegria... Tenir clar que si 
som bones persones, tot és millor.

Ha aconseguit recuperar l’alegria?
És clar que sí. A més, és, també, 
una alegria única perquè me la 
guanyo jo. 

Entrevista dedicada a en Jordi Teixidó.

“Vull transmetre 
el missatge que, 
passi el que passi, 
cal esforçar-se per 
aconseguir ser feliç 
i estar satisfet. I fer-
ho per un mateix.”
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