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Intentaré analitzar la vida d’una persona des del punt de vista dels residus que aquesta genera
durant la seva existència:

En el moment del naixement ens acompanya la placenta, el líquid amniòtic, el cordó umbilical i
la sang que, tot i que dins de la panxa són indispensables, fora de la panxa no són més que una
deixalla de la que cal desfer-se. A partir d’aquest moment fins al dia de la nostra mort cada dia
generem una sèrie de residus fixos com és la caca, el pixum, els mocs, els cabells, la pell morta i
la cera de les orelles, dels quals cada dia ens desprenem i queden en aquest món com a residus.
Periòdicament també ens desprenem d’altres substàncies com és ara ungles, semen, regla,
vòmit, dents o saliva. Si en algun moment de la vida tenim un accident o malaltia, pot ser que
arribem a generar residus com sang, pus, pell i algun membre o òrgan del cos com dits, ulls,
ròtules o ronyons. En el moment de la mort ens convertim íntegrament en residus.

Fins ara he anomenat els residus que generem durant la nostra vida de forma natural i de fet,
sense cap (o gairebé cap) diferència amb qualsevol altre animal mamífer.

Ara bé, les persones, a diferència dels animals necessitem una sèrie de objectes per recollir,
dissimular i netejar aquests residus generats de forma natural. Aquests objectes són molt variats
i no tothom utilitza els mateixos ni la mateixa quantitat. Aquests objectes són per exemple,
bolquers, paper de wàter, tovalloles, mocadors, compreses, tampons, tovalloletes, bastonets per
les orelles, draps, bosses, condons i com a recipient final taüt o urna. Aquests objectes, un cop
acabada la seva funció els netegem o els tirem directament (en general com més rics i
desenvolupats, netegem menys i tirem més).  Per tant aquests se sumen als residus generats
durant la nostra vida.

A part d’aquests objectes residuals, que podríem dir que formen part de la higiene personal, hi
ha altres deixalles derivades de les activitats bàsiques de la nostra vida com és el menjar. Pel fet
de menjar apareixen residus naturals com pinyols, pells, ossos, restes que no ens hem menjat o
que estan fetes malbé, i d’artificials, com envasos de tota mena, tovallons, éstris de cuina i fins i
tot cuines. Aquests residus són els directes però com a indirectes, pel fet de menjar hi ha tots
els residus generats en la indústria alimentaria, que poden ser des de cues de pansa fins a
estabilitzants caducats.

També hi ha altres residus generats per altres activitats de la vida, menys indispensables però sí
molt importants pel què a volum de residus es refereix: residus de l’oci, de la construcció, de la
comunicació, de l’amor, de la guerra i en general de totes les indústries d’aquest món, que
existeixen única i exclusivament per la vida i mort de l’home. Aquestes indústries van des de les
de fabricació de xiclets, fins a la fabricació de bombes, bombetes, draps de cuina i poms de
porta.

Un cop t’hagis llegit aquest text, esborra’l.


