Durant la història de la humanitat, les investigacions més revolucionàries sempre han provocat,
d’entrada, cismes i terratrèmols intel·lectuals, però
el pas del temps les ha acabat recompensant per
la seva valuosa aportació al coneixement humà.
Aquest tractat, com en els casos precedents, els
canviarà la vida i els permetrà conèixer encara millor qui som i per què caguem.
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Fisiologia,
caracterologia
i classificacions
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La caca i la vida
Durant la nostra existència ens passem
entre un i tres anys al vàter.
Sumant totes les vegades que l’ésser humà va al lavabo durant el seu
periple vital, ens surt una mitjana
de 9.000 hores. Examinat amb més
profunditat i amb el zoom cronològic,
això comporta anar-hi unes 2.500

vegades l’any, és a dir, entre sis i vuit
cops al dia.
Estudis sociològics suecs conﬁrmen que els europeus que llegeixen
al lavabo hi passen el doble de temps
(amb el doble de fístules, és clar).

Expulsions anu

als i anals

De mitjana, cada
pe
femta cada any. Ta rsona expulsa uns 181 quilos de
nm
a la ﬁbra defequen ateix, els subjectes aﬁcionats
amb més regulari
arribar a excretar
tat, i poden
… uns 300 quilos
l’any!

300 kg
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L’escatologia
L’estudi dels excrements
i els ﬂuids que
surten del nostre
cos per observarne la dieta i la salut
o malaltia és part de
la ﬁsiologia i s’anomena escatologia.
Però l’escatologia també té un altre signiﬁcat.
Qualsevol que consulti el diccionari
amb regularitat, que és quelcom que hom
hauria de fer sovint per no quedar tocat per
l’estultícia general que ens envolta, sabrà que
es tracta del conjunt de creences i doctrines
religioses referents a la vida d’ultratomba.
Si ambdues matèries comparteixen
nom i confusions, també plantegen
dubtes molt interessants per als nostres
estudis: hi ha caca després de la mort?
Filòsofs i teòlegs han debatut sobre el
sexe dels àngels, però per a la vida eterna
també cal preguntar-se: hi ha lavabos al cel
i a l’infern? I si fos així, al cel cal fer servir
paper o podrem eixugar-nos amb un núvol?
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L’aparell digestiu:
alquímia interna
No ens cal haver estudiat ni màgia ni ciència,
tots som alquimistes des que naixem, perquè,
dit sense embuts, convertim el menjar en caca.
Quan el menjar entra per la boca i
és mastegat, es converteix en una
pasta que baixa per l’esòfag.
L’estómac s’encarrega d’emmagatzemar líquid i menjar, alhora
que, amb ﬂuids dissolvents, ho converteix tot en fragments més petits
i fàcils de tractar. Després ho envia
als intestins, on els nutrients són

absorbits lentament, i tot plegat
provoca ganes de fer la migdiada.
La matèria que no es pot digerir
va al còlon, a través dels intestins.
Allà es compacta i es guarda per
evacuar-la quan el cos ho necessita o l’individu vol passar l’estona.

gica

Màgia fisiolò
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Tipologia i cl
El cagarro és la unitat mínima d’aquest estudi. Es genera
de manera gratuïta i qualsevol humà en pot produir, encara
que no tingui ni estudis ni bon gust. Per això, no està valorat
com a matèria primera. La gent superﬁcial prefereix or o
pedres precioses abans que cagarros. Però, si els observem
amb detall, no trigarem a comprendre la vàlua que tenen.
Després d’analitzar-ne milers (de manera higiènica, amb
l’ús de guants aïllants o per mitjà de becaris prescindibles),
constatem que la composició habitual d’un cagarro humà és:

75%

10%

Aigua no utilitzada pel cos

D’aquí, per tant, podem deduir que la deshidratació provoca restrenyiment, perquè el
nostre organisme no vol desprendre’s de la
poca aigua que li queda.

Aliments no digeribles

Per això sovint, per molt
que masteguem, a la femta hi ha restes senceres del
que acabem de menjar.
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classiﬁcació
Compo
del cag sició
arro

10%

10% Bacteris morts
Aporten aquella aroma
tan particular al cagarro.
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Classificació
segons la forma
L’escala de Bristol és el compendi de
les investigacions de K. W. Heaton i
S. J. Lewis, que estudiaven les femtes a la
Universitat de Bristol (Regne Unit).
Els resultats van provocar una revolució
entre la comunitat cientíﬁca i van motivar
l’interès per la recerca fecal de molts
altres estudiosos, com nosaltres.
Amb la taula publicada el 1997, la humanitat
va tenir una escala de valors per comparar la
forma de les seves deposicions diàries…
i anar al metge abans que fos massa tard.
Tipus

1

Fragments durs i separats. Això
implica que aquest material fa
temps que és a dins del cos i l’expulsió serà notòria i, de vegades,
dolorosa. Els subjectes que reincideixen en aquesta tipologia de cagarro van restrets i necessiten una
neteja intestinal i canviar de dieta.
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2

Aparença de salsitxa deforme i mutant. És un indicador evident que
el cos del subjecte està deshidratat.
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Tipus

3

Seguim amb la comparació amb
una salsitxa: aquest cop compacta però amb esquerdes. Una caca
així és la que els experts considerem saludable i normal (igual que
les del tipus 4).

Tipus

4

Semblant a una serp llisa i suau.
Cal felicitar els subjectes que defequen d’aquesta manera, ja que el
seu cagar és fructífer i saludable.

Tipus

5

Tipus

6

Aquests trossos tous de consistència pastosa i vores desfetes també
són alarma de diarrea i d’una dieta
errònia i desequilibrada.

Tipus

7

Líquid, com un batut de xocolata.
Aquest tipus de deposició implica
virus estomacal i porcellana del lavabo estucada.

Diarrea suau. Els fragments de
massa pastosa ben deﬁnida surten
amb facilitat i avisen d’un trastorn
intestinal.
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