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Abstract

Sovint pensem en la mort, en quina etapa ens espera 
després dels esdeveniments que hem viscut en el que 
coneixem com la vida. Algunes religions i creences pre-
diquen la seva visió sobre que vindrà després de la mort; 
altres ni tan sols creuen en el concepte de “mort” com a 
tal, sinó més aviat en un viatge que fem cap a la següent 
vida. S’ha considerat impossible determinar la veracitat 
d’aquestes afirmacions, però ¿realment hi ha casos de 
gent que hagi deixat la vida com la coneixem, i hagin pogut 
tornar per descriure’ns que vindrà després?

Actualment, existeixen tants testimonis sobre el tema 
que ens és simplement impossible ignorar que tanta gent 
asseguri haver viscut quelcom després de la seva mort. És 
un fenomen que es coneix com a Experiència Propera a la 
Mort (EPM).

Havent dut a terme una investigació enfocada en el tema, 
s’han pogut distingir certs patrons que es repeteixen al 
llarg dels anys en els relats de persones d’edats, gèneres i 
ètnies diferents, amb els que s’ha treballat per a construir 
una peça audiovisual animada, extraient l’essència del seu 
contingut i portant-lo a un àmbit més artístic i conceptual.

CAT
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A menudo pensamos en la muerte, en qué etapa nos 
espera después de los acontecimientos que hemos 
vivido en lo que conocemos como la vida. Algunas reli-
giones y creencias predican su visión sobre qué ven-
drá después de la muerte; otras ni siquiera creen en el 
concepto de “muerte” como tal, sino más bien en un viaje 
que hacemos hacia la siguiente vida. Se ha considerado 
imposible determinar la veracidad de estas afirmacio-
nes, pero, ¿realmente hay casos de personas que hayan 
dejado la vida tal y como la conocemos y hayan podido 
volver para describir qué vendrá después?

Actualmente, existen tantos testigos sobre el tema que 
nos es difícil de ignorar que tanta gente asegure haber 
vivido algo después de su muerte, un fenómeno que se 
conoce como Experiencia Cercana a la Muerte (ECM).

Habiendo investigado el tema, se han podido distinguir 
ciertos patrones que se repiten a lo largo de los años 
en los relatos de personas de edades, géneros y etnias 
diferentes, con los que se ha trabajado para construir 
una pieza audiovisual animada, extrayendo la esencia 
de su contenido y llevándolo a un ámbito más artístico y 
conceptual.

We often think about death, of what stage awaits us after 
the events we have experienced in what we know as life. 
Some religions and beliefs preach their vision of what 
will come after death; others do not even believe in the 
concept of “death” as such, but rather in a journey that 
we make towards the next life. Determining the veracity of 
these claims has been thought impossible - however, have 
there really been cases of people who have left life as we 
know it, and have been able to return to describe what will 
come next?

Nowadays, there are so many testimonies on the subject 
that make it difficult for us to ignore that many people claim 
to have lived something after their death - a phenomenon 
known as Near Death Experience (NDE).

Having investigated the subject, one can distinguish 
certain patterns that are repeated over the years in the 
accounts of people of different ages, genders and ethnici-
ties, which have been utilized to build an animated audio-
visual piece, extracting the essence of their content and 
taking it to a more artistic and conceptual level.

ESP ENG
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Introducció

Segur que tots ens hem preguntat alguna 
vegada que passarà amb nosaltres un cop 
morim. Creiem en un món oníric al qual 
haurem d’accedir mitjançant un judici? En 
una reencarnació? En un final sense més 
explicació? El nostre cos es consumirà i mai 
més serem capaços de sentir res?

Existeixen infinitat de teories i creences 
sobre que passa quan morim, totes i cap 
verdadera, ja que fins avui ningú ha pogut 
demostrar científicament cap esdeve-
niment que es doni després de la vida, i 
és per això mateix que totes les teories 
podrien ser veritat fins que es demostri el 
contrari, per la qual cosa ens permetem 
creure en el que més ens convingui o ens 
encaixi individualment.

Tot i això, sí que existeixen estudis actius 
del comportament del cos i la ment en 
un estat de xoc o en situacions físiques 
crítiques, que comproven l’activitat cerebral 
de pacients a punt de morir. Són aquests 
mateixos pacients els que asseguren a 
vegades haver tingut una vivència d’allò 
més real, mentre estaven clínicament 
morts. Es podrien qualificar de somnis o 
al·lucinacions, producte de l’atordiment del 
cervell en la situació, si no fos per tantes 
històries que han estat verificades i con-
trastades.

El doctor Raymond Moody va ser un dels 
primers a interessar-se pel tema i va nome-
nar tals fenòmens com a Experiències 
Properes a la Mort.

Introducció
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Principalment, l’objectiu d’aquest projecte 
és permetre’m indagar en un tema d’interès 
personal, tenir l’oportunitat de desenvolu-
par una narrativa coherent sobre aquest, 
i poder transmetre-ho al món utilitzant un 
llenguatge no verbal, on es pugui aprendre 
i entendre sobre que parla aquest. Aquest 
projecte brinda tant a l’autora com a l’es-
pectador l’oportunitat d’endinsar-se en un 
tema que avui dia segueix sense deixar 
de banda els estigmes i el tabú, la mort. 
La mort pot ser un tema complex, ja que 
existeixen moltes definicions i/o interpre-
tacions d’aquesta. M’agradaria anar més 
enllà de l’habitual concepte de la mort, i 
ajudar a donar visibilitat, al que s’anomena 
com “Experiències Properes a la Mort”, que 

són aquelles experiències, viscudes gene-
ralment de manera lúcida, i són testimo-
niades per persones que han estat a punt 
de morir o s’han vist amb el seu cos molt 
compromès físicament; fins i tot es recullen 
algunes dades de persones que han pre-
senciat una mort de manera molt propera.

A través d’una peça audiovisual, utilitzant 
la tècnica de l’animació 3d, es vol donar visi-
bilitat a aquestes experiències més aviat 
poc conegudes, i poder atorgar-li una visió 
artística a aquest fenomen.

La peça ha estat produïda des de 0, usant 
alguns recursos lliures de drets, per acom-
panyar algun espai, però sent el resultat 
d’una producció 100% única i personal. 

Objectius, metodologia i 
motivacions personals
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Objectius, metodologia i motivacions personals
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La mort

Al contrari que algunes cultures, avui en 
dia la societat occidental segueix buscant 
excuses per no parlar de la mort. Lluny 
d’acceptar algo tan inevitable per a tots 
els éssers vius, la paraula i concepte es 
converteixen en tabú. Els éssers racionals 
sabem que la nostra vida acabarà en algun 
moment, per molt que en general evitem 
parlar del tema. La mort se’ns presenta 
de manera negativa, angoixant; creixem 
sabent que és el final de la vida, que aban-
donem tot el que coneixem i estimem, i això 
fa que quan arriba el moment, no estiguem 
preparats pel que vindrà, i en alguns casos 
fins i tot, impedeix que es gaudeixi realment 
de la vida, pensant sempre en què té un 
final.

Fins avui, encara no s’ha pogut demostrar 
que passa realment un cop morim, quan 
el nostre cos deixa de funcionar; a partir 
d’aquí es formulen moltes preguntes que 
tant la religió com la filosofia sempre han 
intentat respondre, però per accedir a 
elles haurem d’obrir-nos de ment, ja que no 
posseïm dades científicament demostra-
bles. És realment la mort el final de la vida?         

Hi ha algo després de la mort? Què passa 
un cop el nostre cos deixa de ser matèria 
física?

Per a recolzar-nos en algo, els humans 
tendim a consolar-nos en les respostes 
que ens proporcionen algunes cultures i 
pensadors, com la vida en el cel, un món 
oníric que ens espera un cop deixem la vida 
mortal o la reencarnació. Podríem dir que 
existeixen infinites teories, però, son real-
ment simples teories? Són realment com-
pletament hipotètiques?

Doncs bé, des de sempre s’han produït 
senyals que són impossibles d’ignorar. “En 
concret, des de fa quaranta anys hi ha una 
fonamental: es tracta de la senyal d’aquells 
que, segons sembla, van posar un peu al 
més enllà i van tornar in extremis” (EPM-Pa-
trick Theillier,  2016).

Aquestes senyals, manifestades al llarg 
dels anys, les transmeten persones 
corrents, de diferents cultures, edats o 
religions. Aquestes asseguren haver vist un 
altre món, un món magnífic, un món que van 
haver d’abandonar per tornar a la terra. 

És un fenomen que es coneix com a Expe-
riència Propera a la Mort (Near death 
Experience). És un concepte que es va 
donar a conèixer quan el doctor Raymond 
Moody li va posar nom l’any 1975 al publicar 
el seu llibre Life After Life.

En un primer moment, el primer que pen-
sem és que poden ser fenòmens imagina-
ris, no demostrats o verificats, però en són 
tantes les que es recullen fins al dia d’avui 
que han estat contrastades, estudiades i 
analitzades (sobretot en els últims anys, on 
la medicina ha permès millorar les tècni-
ques de reanimació), que ens dificulten 
poder dubtar de la seva veracitat i rellevàn-
cia. Tot i així, en la seva majoria, els cientí-
fics rebutgen aquestes manifestacions, ja 
que les consideren fruit d’un procés cere-
bral.

“Tot i això, per sorprenent que sembli, 
veurem que aquests esdeveniments 
resisteixen els estudis crítics més seriosos 
i qüestionen el dogma de la consciència 
com un mer producte del cervell.” «(EPM-Pa-
trick Theillier, 2016).»

La mort
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Un cop Raymond Moody va formalitzar un 
nom per a tals experiències, diversos inves-
tigadors, psicòlegs, i fins i tot científics, 
es van interessar per la matèria i es van 
sumar a la recerca d’aquests fenòmens. 
S’ha cregut convenient investigar i com-
parar diverses definicions, segons alguns 
dels personatges més reconeguts en la 
disciplina per poder conèixer amb més 
profunditat les experiències properes a la 
mort, però sobretot, descobrir les diferents 
perspectives.

Experiències 
Properes a la Mort
Agradables

L’Ascensió a l’Empire, Hieronymus Bosch, 1490-1516.  
Probablement una de les primeres representacions d’una EPM.
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AgradablesExperiències Properes a la Mort

Raymond Moody

Scott Rogo

Bruce Greyson

Pin Van Lommel

Científic nord-americà, doctorat en Filosofia 
i Psiquiatria, nascut el 1944, que ha dedicat 
gran part de la seva vida a investigar les Expe-
riències Properes a la Mort. Va ser el primer a 
establir formalment el concepte d’EPM.

“Qualsevol experiència perceptual conscient 
[conscious perceptual experience] que tingui 
lloc en una situació de proximitat a la mort”.

Nascut el 1950, era un escriptor i periodista 
respectat, que ha dedicat gairebé tota la seva 
vida a l’àmbit de la parapsicologia (estudi de 
fenòmens i aptituds mentals paranormals que 
no semblen tenir una explicació científica).

“El terme EPM només s’utilitzarà per a descriure 
aquelles experiències que compleixin dos crite-
ris bàsics:

El testimoni ha d’estar o bé prop d’una mort 
física, amenaçat per la mort, o percebre’s en un 
perill semblant. La persona ha de tenir o bé una 
experiència extracorporal durant algun moment 
de l’episodi, o les seves observacions han de 
donar a entendre que està funcionant en un 
estat semblant.

Un dels majors experts en EPM a escala mun-
dial. Nascut l’any 1946, és un reconegut profes-
sor de Psiquiatria i Ciències Neuroconduc-
tuals a la Universitat de Virgínia, als Estats Units. 
Ha escrit i coeditat diversos llibres mundialment 
famosos sobre el tema.

“Esdeveniments subjectius profunds experi-
mentats en el llindar de la mort”.

És un reputat cardiòleg holandès nascut 
el 1943, que ha treballat més de 25 anys a 
l’hospital Rijnstate a Holanda, on va poder ser 
testimoni de nombrosos pacients que asse-
guraven haver viscut fenòmens extraordinaris 
durant el període on havien estat clínicament 
morts, gràcies als quals va néixer el seu interès 
per les EPM.

“Definim la EPM com el testimoni del record de 
totes les impressions tingudes durant un estat 
especial de consciència, incloent-hi elements 
específics tals com l’experiència fora del cos, 
sentiments plaents, veure un túnel, una llum, 
familiars morts, o una revisió vital”.
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Tríptic del Jardí de les delícies, Hieronymus Bosch, 1490 - 1500. Obra dividida en tres panells que representen les 
tres realitats. Molt relacionat amb les EPM. 
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AgradablesExperiències Properes a la Mort

A partir de les definicions que ens apor-
ten aquests experts en la matèria, podem 
extreure diverses conclusions:

L’experimentador* ha de trobar-se en estat 
de mort clínica, o en una condició corporal 
extrema per a viure una EPM, i ha d’haver 
viscut una experiència perceptiva conscient.

El doctor Patrick Theillier apunta que tot i 
que generalment els experimentadors es 
troben en un estat que compromet la seva 
salut física, com una parada cardíaca, un xoc 
hemorràgic, un traumatisme cerebral o un 
ofegament. També s’han enregistrat alguns 
casos on el pacient viu una mort molt pro-
pera tan física com emocionalment, com la 
fase terminal d’una malaltia, el xoc psicolò-
gic d’assabentar-te que et queda poc temps 
de vida, o fins i tot en el cas de trobar-se 
davant d’una mort imminent, com just abans 
d’un accident de cotxe. A les EPM d’aquests 
testimonis, se’ls sol anomenar “visons dels 
moribunds”.

Podem pensar que les Experiències Prope-
res a la Mort són fenòmens aïllats o casuals, 
però segons Kenneth Ring (doctorat en psi-
cologia) hi ha prop de 8 milions de persones 
als Estats Units que asseguren haver viscut 
aquest tipus d’experiències.

L’any 1998 l’autor i investigador de les EPM 
Jeffrey Long, crea la Near-Death Experience 
Research Foundation, per tal de recopilar el 
major nombre possible de testimonis mit-
jançant un formulari d’unes 100 preguntes. Tal 
com diu en el llibre que va publicar sobre el 
tema: “Els participants van descriure les EPM 
de diferents maneres, classificant-les de inde-
cible, inefable, inolvidable i indescriptible.”

Segons ens explica el doctor Patrick Theillier, 
només entre un 20 i un 30 per cent de les per-
sones que estan a la vora de la mort tenen una 
EPM. És impossible predir qui pot ser suscep-
tible de viure’n una a l’apropar-se a la mort, no 
tenim manera de saber-ho amb antelació. Així 
mateix, aquestes experiències s’han manifes-
tat tant en nens, persones grans, científics, 
metges o religiosos. De moment no s’ha trobat 
cap condicionant de l’entorn i de la personali-
tat que desencadenin aquestes experiències.

Raymond Moody parla del concepte “experièn-
cies de mort compartida” o “EPM empàtiques” 
que són aquelles donades quan una persona 
viu la mort d’una persona propera. També 
esmenta que les poden viure en un moment 
d’extrema angoixa per la mort, com el testimoni 
de Marino Restrepo, que va ser presoner de 
les FARC (Forces Armades Revolucionàries de 
Colòmbia), i va viure una EPM, tot i no trobar-se 
físicament en una situació compromesa en 
aquell moment.

*Neologisme inventat per a designar a les 
persones que han experimentat una EPM. 
Terme pres de l’anglès experiencer.
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Patrick Theillier, analitza les diverses fases 
d’una EPM, extretes de partir de les compara-
cions de vàries experiències. Apunta que no 
són obligatòries, i no necessàriament han de 
seguir el mateix ordre. En son 9.

Fases d’una EPM
Segons Patrick Theillier

La descorporalització

El canvi d’estat del cos

Un examen de la pròpia vida

El contacte amb altres  
“persones espirituals”

La trobada amb un 
“ésser de llum”

La tornada

Les repercussions en la 
conducta vital

El pas per un túnel

El sentiment de pau
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Segons Patrick TheillierFases d’una EPM

Nomenada pels anglosaxons Out of body 
Experience (OBE), entenem com a descor-
poralització l’experiència subjectiva de l’és-
ser humà de sortir del seu propi cos. Sol ser 
la primera etapa de les EPM, en un 45% dels 
casos. Els testimonis coincideixen en que la 
majoria de les vegades la persona es troba 
en el sostre de la sala on estigui el seu cos 
físic (normalment la sala de reanimació 
d’un hospital, on succeeixen moltes de les 
EPM conegudes), i observa amb tranquil·li-
tat i absoluta serenitat, les persones que el 
rodegen com els metges i les infermeres 
que es mouen neguitosos al voltant del cos 
que ha entrat en parada. 

Més tard aquests esdeveniments es con-
firmen un cop l’experimentador torna a la 
vida. El doctor Jeffrey Long assenyala que 
existeixen nombrosos casos on el pacient 
viatja per més estances, no només relata 
les converses i esdeveniments succeïts a 

La consciència i lucidesa de les EPM es veuen 
reforçades amb emocions o sentiments molt 
intensos i generalment positius. En aquest 
moment l’experimentador ja no posseeix un 
cos material i opac, però tot i així continua 
tenint un cos.

La descorporalització

El canvi d’estat del cos

la sala on es troba el seu cos físic, sinó que 
es verifiquen també converses que han 
tingut per exemple els familiars d’aquest, 
que es trobaven a una altra habitació.  
“I aquesta, és una de les proves més pode-
roses que tenim sobre l’autenticitat de les 
EPM” (Jeffrey Long).

“Però els ulls de l’ànima veuen més dimen-
sions que els ulls del cos mortal” Betty J. 
Eadie, al llibre “He visto la luz”.

“Com nomenar-lo? Cos místic? Cos mate-
rial? Cos gloriós? En el món esotèric es 
parla de cos subtil o de cos astral, que seria 
l’intermediari entre el cos físic i l’esperit” 
(Patrick Theillier).

Parlaríem d’aquesta naturalesa energètica, 
que és capaç d’alliberar-se del cos físic i 
viatjar (viatge astral) i és capaç d’entrar 
en contacte amb altres “entitats”. Tot i que 
amb tot això hauríem de dir que parlem de 
simples teories, ja que la ciència clàssica 
no es mostra oberta a aquests tipus de 
fenòmens.
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En aquesta fase de les EPM, és on es recu-
llen diverses històries d’experimentadors, 
que diuen haver-se trobat amb persones ja 
mortes anteriorment, generalment fami-
liars o coneguts propers. No tenim una 
“definició” o un “nom” concret per aquests 
éssers, ja que parlaríem “d’éssers místics” 
o “esperits”, però que tenen forma, caràcter 
i llenguatge humà.

Podem trobar aquesta fase en un terç dels 
casos, consisteix en passar a gran veloci-
tat per un túnel, que condueix a un territori 
desconegut, del que només sabem que “no 
és terrestre”, ja que no s’assembla a res 
conegut de la terra.

Dos terços dels testimonis asseguren que 
al final del túnel hi brilla una llum blanca, 
seductora, tan enlluernadora “com un milió 
de sols”, però pel contrari gens cegadora.

Segons Betty J. Eadie, que va viure una 
EPM, assegura que les persones es troben 
en un lloc on l’espai i el temps són diferents. 
Es té la impressió d’entrar en un altre món, 
de tenir accés a un coneixement especial 
de l’univers, i descobrir regnes celestials i 
espirituals.

El pas per un túnel El contacte amb altres   
“persones espirituals”
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Fases d’una EPM Segons Patrick Theillier

La trobada amb un ésser de llum podria 
ser una de les coses més repetides entre 
els testimonis. Es parla d’un ésser de llum 
que emana amor infinit, incondicional, una 
experiència inefable. Trobem repetidament 
expressions que diuen:

“Imagineu una llum feta d’una absoluta 
comprensió i d’un perfecte amor, l’amor que 
emana de la llum és inimaginable, indes-
criptible”. 

Fabienne, una dona a la qual amb dotze 
anys van donar per morta, fins al punt de 
traslladar el seu cos fins al dipòsit, va viure 
una EPM, i ens descriu aquesta fase de la 
següent manera: “Em vaig trobar amb una 
llum que no era res més que amor”.

Igual que George Ritchie, un jove soldat 
americà, al que van donar per mort després 

La trobada amb un    
“ésser de llum”

d’haver passat una febre molt alta, explica 
el que va sentir durant la seva EPM:

“Era Ell. Era massa brillant per mirar-lo de 
cara. Aleshores vaig veure que no era una 
llum, sinó un Home que havia entrat a l’ha-
bitació o, més ben dit, un Home fet de llum... 
Em vaig incorporar i, mentre m’aixecava, 
vaig tenir una certesa absoluta: 

‘Estàs en presència del Fill de Déu [...]’. I per 
sobre de tot, amb la mateixa i misteriosa 
certesa interior, vaig saber que aquell 
home m’estimava. Més que poder, allò que 
emanava de la seva presència era un amor 
incondicional. Un amor sorprenent. Un amor 
que anava més enllà dels meus somnis 
més insensats…”.

En aquest punt ja podem començar a veure 
més clarament com tot aquest àmbit es 

relaciona molt amb la religió, sobretot la 
cristiana, assegurant l’existència d’un altre 
món, un regne celestial, un ésser de llum, 
una figura perfecta (que molts interpreten 
directament amb deu), i la sensació d’haver 
arribat a allò que es coneix com el cel.
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Tots hem sentit alguna vegada la frase de 
“he vist passar la meva vida per davant”, 
dita per gent que ha estat a punt de patir un 
accident o “ha estat a prop de la mort”. Tot i 
que aquesta frase s’ha banalitzat molt, ens 
va molt bé per explicar aquesta fase de les 
EPM, ja que aquí el que observem a través 
dels testimonis, és que tant si ho fan per 
ells mateixos, com si és el mateix ésser de 
llum qui ho proporciona (enllaçant amb la 
fase anterior), veuen com una pel·lícula de 
la seva vida, ressaltant els moments més 
importants o rellevants, i el ser de llum els 
pregunta que han fet amb la seva vida; no 
ho fa en to acusador, sinó amb molta ten-
dresa, sense censura ni retrets, però amb 
tota l’exigència de l’amor.

Un sentiment que senten la gran majoria 
d’experimentadors, generalment després 
de trobar-se amb el “ser de llum” o essèn-
cies místiques. El descriuen com a una 
experiència mai viscuda, una sensació 
indescriptible, parlen d’algo profund, una 
experiència que supera qualsevol moment 
o sentiment viscut en la seva vida terrestre 
i quotidiana, amb una consciència i una 
lucidesa intensificades.

“Sense saber com, em va envair una pau 
inesperada [...] De seguida sem va unir un 
ésser radiant, banyat en una llum blanca 
i brillant. [...] D’aquell ser emanaven tant 
amor i tanta bondat, que vaig sentir que 
estava en presència del Messies.”   
(Betty J. Eadie).

Un examen de la pròpia vida El sentiment de pau
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Fases d’una EPM Segons Patrick Theillier

Es diu que pot ser tant voluntari com 
involuntari, però que sempre és difícil. Ja 
que les experiències solen ser tan bones 
i agradables, plenes d’amor i comprensió, 
que a la gent que les viu se’ls fa difícil deci-
dir o veure’s forçats a tornar al món terres-
tre, a la vida física, on habiten el dolor i el 
patiment. Un cop es torna al cos, es fa molt 
difícil comunicar l’experiència recentment 
viscuda. “Semblava com si les paraules 
desvirtuessin la meva vivència” puntualitza 
Betty J. Eadie. al capitol 18 del seu llibre he 
vist la llum. 

Representa un xoc fort trobar-te de nou 
a la teva vida anterior, tornar a sentir que 
carregues amb un cos, en el que et sents 
atrapat, i en el que probablement, sents un 
gran dolor a causa de les lesions que t’han 
portat a viure la EPM. Se sent com a una 
experiència sagrada, inexplicable. És per 

Finalment, en l’última fase recollida per 
Patrick Theillier, ens explica que si algo 
està clar, és que ningú surt indemne d’una 
experiència semblant. Cal tornar i adap-
tar-se a la vida normal. A vegades existeix 
un sentiment de culpabilitat en el pacient, 
per haver pensat encara que fos per un 

La tornada

Les repercussions en la   
conducta vital

això que la majoria dels experimentadors 
tarden molt de temps (alguns mai arriben a 
exterioritzar-ho) en explicar la seva expe-
riència. Molts autors i experts en la matèria 
al·leguen que una de les principals raons 
de les seves investigacions, és ajudar a la 
gent a perdre la por a explicar aquest tipus 
d’experiències.

moment, en quedar-se a l’altra vida, i aban-
donar als éssers estimats de la terra, senti-
ment que pot ser algo difícil de superar. En 
qualsevol cas, el que és innegable és que 
aquells que es troben amb el ser de llum, 
queden transformats i marcats profun-
dament, sent indiferent quines siguin les 
seves creences.

A partir d’aleshores, aquestes persones 
passen a tenir una relació diferent amb la 
mort, anteposen l’amor per sobre de tot, 
asseguren que la vida no acaba amb la 
mort, i, per descomptat, deixen de tenir-li 
por a aquesta. Tot i que la seva visió res-
pecte a la vida i la mort canvia, la vida con-
tinua, i aquests la viuen igual que sempre, 
no és que es converteixin necessàriament 
en sants ni mestres espirituals a causa 
d’aquesta experiència, però per a elles 
sempre hi haurà un abans i un després.
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Un cop conegudes el tipus d’experiències 
que conformen la major part del percentatge 
d’aquestes, ens endinsem en un subapartat 
de les Experiències Properes a la Mort, i són 
les EPM desagradables o negatives. 

Tot i representar un petit percentatge, i estar 
més invisibilitzades que les altres, afecten un 
4,7% d’experimentadors (segons un estudi de 
Kenneth Ring), i tenen característiques dife-
rents de les positives.

D’acord amb diversos autors com Kenneth 
Ring, Barbara Rommer, Bruce Greyson i 
Nancy Bush, podem dir que existeixen diver-
ses denominacions per a parlar d’aquestes: 
infernals, invertides, doloroses, menys que 
positives, angoixoses o desagradables.

Experiències 
Properes a la Mort
Desagradables

El terme EPM desagradables 
indica la categoria d'experièn-
cies dominades per emocions 
pertorbadores. 
Nancy Evans Bush (2009).

Una experiència menys que 
positiva [less-than-positive], 
és aquella que l'experimenta-
dor interpreta en part o total-
ment com a aterridora, perquè 
aquesta provoca sentiments de 
terror, desesperació, culpa, o 
aclaparadora solitud.
Barbara Rommer (2000).
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DesagradablesExperiències Properes a la Mort

Tipologia i temàtica de les 
EPM desagradables

Al llibre de Margot Grey Return from death, 
l’autora diferencia entre l’experiència 
negativa negative Experience, protagonit-
zada principalment per la por extrema, on 
els experimentadors se senten perduts 
i desemparats en un àmbit fosc i hostil, on 
també podem trobar un abisme on l’experi-
mentador es troba al límit d’aquest. 

I d’altra banda tenim l’experiència com 
infernal [Hell Like Experience], aquesta ve 
normalment amb la mateixa experiència 
negativa, amb una emotivitat terrorífica, 
però encara més intensificada, on l’experi-
mentador pot sentir-se arrossegat per una 
força maligna o pot ser atacat per éssers 
demoníacs, sense rostre o encaputxats, 
se sol tenir una forta sensació de fred o 
calor, es poden sentir sons terribles, d’àni-
mes condemnades o bèsties indescripti-
bles. S’han donat ocasions on la descrip-
ció de tal experiència es correspon amb 
l’infern estereotípic.

El doctor Bruce Grayson i la investigadora 
Nancy Evans Bush van desenvolupar una 

tipologia d’aquest tipus d’Experiències. 
D’entre les EPM desagradables, en desta-
quen 3 tipus:

EPM viscudes amb una fenomenologia 
similar a la de les agradables, però per-
cebudes com algo desagradable.

Les Nihilistes. Són aquelles experièn-
cies que representen vivències sense 
sentit, o sensació d’estar en un vuit 
etern.

Les Infernals. Experiències que com 
s’esmenta anteriorment, concorden amb 
la usual descripció de l’infern “conegut”.

Felix Fernandez Palacio esmenta en la 
seva investigació, que definir només tres 
grups per a totes les EPM negatives, podria 
resultar massa limitat, per la qual cosa 
qualificaríem aquesta llista de “provisional”, 
ja que poden existir diverses Experiències 
negatives, que no es puguin encabir dins 
d’aquesta classificació, tot i tenir un to des-
agradable o terrorífic.

“Experiències desagrada-
bles que no tenen ni una 
temàtica comuna a la de 
les agradables neutrals, 
ni un caràcter nihilista, 
ni un caràcter infernal o 
similar.”
Felix Fernandez Palacio, 2013.

En una enquesta realitzada per 
George Gallup i William Proctor el 1982, es 
van recollir testimonis de caràcter desa-
gradable, els quals estaven entre: absència 
de trets distintius, éssers que resulten 
inquietants, sensació de malestar, confusió 
davant l’experiència, sensació d’haver estat 
enganyat i por a la idea de la mort. Tal com 
indiquen Gallup i Proctor, no són descrip-
cions tan terrorífiques com l’estereotípica 
descripció de l’infern, però no deixen de ser 
estremidores.
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Un gran nombre d’investigadors, d’entre ells 
Kenneth Ring, Nancy Bush i Bruce Greyson, 
estan d’acord en que algunes EPM desa-
gradables tenen la mateixa temàtica que 
les EPM agradables freqüents, diferen-
ciant-se únicament en les reaccions emo-
cionals, i segons Rommer, l’aspecte princi-
pal en aquest tipus d’EPM és la pèrdua del 
control i les emocions resultants, destacant 
entre elles la por.

Aquests tipus d’experiències poden arribar 
a ser tan angoixoses que hi ha persones 
que faran el que sigui per tal d’evitar viu-
re-les de nou. La doctora Barbara Rom-
mer explica un cas amb aquestes carac-
terístiques, ens parla d’un home que va 
patir una mort clínica, que va desembocar 
en una EPM, en aquest cas negativa, i un 
cop va despertar, es negava a realitzar-se 
l’operació de cor, necessària per a millorar 
la seva condició física, per por a tornar a 
experimentar de nou l’experiència traumà-
tica que acabava de viure.

Estava estès aquí i vaig sentir que 
aquest dolor començava. Aleshores 
la primera cosa que sé és que no 
tenia dolor i em vaig desmaiar. Vaig 
veure aquesta gran cova que estava 
plena de núvols blancs. Em vaig sen-
tir a mi mateix començant a caure a 
través de la cova. Intentava arribar 
als costats, intentant agafar-me a 
alguna cosa, i no podia. Vaig cridar 
perquè algú m’ajudés. Vaig dir: ‘estic 
caient i no hi ha ningú que m’ajudi!’ 
Així que vaig caure, més aviat vaig 
flotar cap avall, i la propera cosa que 
sé és que hi havia dues infermeres, 
una a cada costat de mi dient: ‘Ho 
aconseguirà. L’hem portat de tor-
nada!’. (Testimoni d’un pacient anònim).

La doctora Rommer assegura que les 
revisions vitals desagradables solen tenir 
un caràcter de judici; l’experimentador se 
sent jutjat. A través del seu estudi, on va 
recopilar tres-centes EPM, la doctora va 

concloure que només en les EPM desagra-
dables es donava el cas on l’experimen-
tador es sentia jutjat per altres éssers, a 
diferència del que passava a les EPM agra-
dables, on l’experimentador pot jutjar-se a 
si mateix però no per un altre ésser. 

[...] Recordo que quan la infermera 
havia sortit de l’habitació vaig 
començar a ser arrossegada a tra-
vés d’un túnel. Va ser una experièn-
cia terrible perquè tot el que podia 
veure era gent del meu passat, gent 
que ja estava morta, que m’havia fet 
o dit alguna cosa que m’havia fet mal 
d’una manera o altra. Estaven rient 
i cridant, creia que no podria supor-
tar-ho. Vaig pregar i pregar que se’m 
permetés tornar. Vaig poder veure 
una llum al final del túnel, però mai 
vaig estar realment a prop seu. De 
sobte estava de tornada al meu llit, 
donant gràcies per no haver mort. 
(Testimoni d’un pacient anònim).
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Experiències Properes a la Mort Desagradables

L’infern, Peeter Huys. 1570. Representació de l’infern més estereotípic.
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Un cop feta la investigació, i havent asso-
lit els coneixements més rellevants en la 
matèria, es va començar a desenvolupar 
d’una manera més consistent la part 
pràctica del projecte. Si bé la idea original 
ja venia donada des de mesos enrere, en 
aprofundir en tot l’àmbit de les Experièn-
cies Properes a la Mort, es va poder donar 
una forma coherent i lògica a la narrativa 
del curt. La intenció principal d’aquest pro-
jecte és donar visibilitat a aquest àmbit, que 
tot i afectar a un percentatge més gran del 
que es creu de la població, sembla ser molt 
desconegut.

Per tal d’aconseguir el resultat desitjat, es 
va agafar l’essència del concepte, i es va 
portar a un àmbit més artístic, que perme-
tés experimentar amb les diferents eines, i 
poder relacionar-ho amb altres temes més 
actuals.

El nucli de la narrativa recau en un perso-
natge principal, que viu una Experiència 
Propera a la Mort, però com s’esmenta 

Lapse
Introducció

anteriorment, portat a un context més 
obert i artístic, deixant enrere les repre-
sentacions més literals que trobem 
normalment. Aquest viu diferents expe-
riències en diferents escenaris, que can-
vien sense un sentit aparent, deixant-lo 
constantment confós i desorientat. Més 
endavant descobrirem en què es basen 
i que representen tots i cadascun dels 
escenaris, desglossant-los a poc a poc, per 
a poder entendre i endinsar-nos en la his-
tòria. Es va creure més interessant incloure 
el contingut de les EPM negatives, ja que 
gairebé totes les representacions i infor-
mació que podem trobar és més enfocada 
a les EPM agradables. També era algo que 
donava més joc en l’àmbit creatiu, pel fet 
que les agradables solen tenir un patró 
més marcat, quasi sempre tractant el tema 
de la llum del túnel, la presència de deu i 
la sensació d’amor intens. Tot i així, s’han 
agafat algunes pinzellades d’aquestes 
experiències, per ajudar a relacionar-ho 
amb un tema de l’actualitat. Quan un 

experimentador ha viscut una EPM agrada-
ble, segons ens deia Patrick Theillier, les 
repercussions a la vida real són molt clares. 
Aquests pacients comencen a veure la 
vida amb uns altres ulls, donant així impor-
tància a les coses que realment la tenen, 
enfocant-se en les seves famílies i éssers 
estimats. A vegades en el nostre dia a dia, 
acabem caient en la rutina, volem acon-
seguir moltes coses, actuem de manera 
frenètica, sense parar amunt i avall, quan a 
vegades l’únic que necessitem és fer una 
pausa, parar en sec per donar-nos compte 
que estem posant el focus on no toca, que 
ens estem perdent coses que hauríem 
d’estar vivint al màxim, perquè el nostre 
temps l’està ocupant algo que en un futur 
veurem que no tenia tanta importància. És 
per això que penso que a vegades simple-
ment cal tocar de peus a terra, permetre’ns 
fer una petita pausa, valorar el que tenim i 
adonar-nos del que realment ens importa, 
el que realment ens fa feliços. 
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Introducció
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Narrativa

La nostra història comença en un escenari 
urbà, on podem veure objectes i edificis 
figurativament reconeixibles; una plaça, 
gent passejant, edificis, arbres i bancs. Ens 
posa en un primer context, que ens recorda 
a la vida quotidiana, primerament amb una 
sensació de tranquil·litat. Tot seguit es pre-
senta el nostre personatge, d’una manera 
frenètica, trencant amb la quietud que ens 
presentava l’espai. Aquest sembla que té 
pressa, no mira enrere però de sobte, una 
ensopegada el para en sec, i això desen-
cadena el que serà la seva Experiència 
Propera a la Mort.

Seguidament, ens trobem en un espai 
que no reconeixem, ni tampoc ho fa el 
nostre protagonista. Tot confós, es mira 
l’espai sense entendre on i perquè està 
allà. Descobreix a la seva dreta un objecte, 
és un mirall. Sent una força, una necessi-
tat d’apropar-se, i, després d’examinar-lo, 

Narrativa

és empès al seu interior. Això ens du al 
següent espai, una espècie de limbe sense 
cap ni peus, d’on és arrossegat de nou per 
una força superior a ell. En obrir els ulls 
es troba en un nou indret, algo que troba 
reconeixible però en un context descone-
gut. Resulta ser una taula de billar usual, 
mes ell no és el jugador, sinó una peça 
més en el joc. Mentre tracta d’entendre 
encara que està passant, que hi fa en un 
lloc com aquest, les boles del mateix joc 
comencen a caure sense ordre ni previ 
avís, i el nostre protagonista es veu obligat 
a córrer per fugir d’una mort imminent. 
Àrduament, aconsegueix fer-se un lloc 
enmig de tot l’aldarull i corre cap al lateral, 
on sense pensar-s’ho dues vegades, salta 
a un dels forats de la taula. Un cop més, 
intenta entendre on ha anat a parar, tro-
bant-se aquesta vegada en una habitació, 
aparentment mig buida. Provant d’assimilar 

que està passant, sense poder evitar que 
l’envaeixi una sensació estranya, l’habitació 
comença a inundar-se. Es queda paralit-
zat. No veu cap sortida. El nivell de l’aigua 
puja sense pietat, i en pocs segons queda 
enfonsat del tot. Tanca els ulls atemorit, 
però en breus moments sent que ja pot res-
pirar, i es veu a si mateix, enfonsat, flotant 
dins aquella habitació inundada. En tan sols 
un instant, és conscient de què està veient. 
És ell mateix! Esgarrifat, fa una passa 
enrere, i amb tota la poca traça que sempre 
l’ha acompanyat, topa amb algo al terra 
que el fa ensopegar. Per la seva sorpresa, 
el seu cos no impacta contra el terra, sinó 
que continua caient, fins que es torna a 
sentir bé, es torna a sentir viu, i s’adona que 
només havia ensopegat amb una pedra a 
aquella plaça que li és tan familiar.
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Storyboard
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Personatge

El nostre personatge es una persona d’origen 
occidental, que viu en un poble des de fa molts 
anys. Ell viu el seu dia a dia de manera frenè-
tica; la feina, els amics, les responsabilitats… 
son coses que amb el temps, ha anat introduïnt 
a la seva rutina, fins a tal punt de viure-les de 
manera mecànica, sense parar-se a disfrutar 
del que realment té. Tot i ser una persona més 
aviat patosa, corre a tot arreu, sempre va tard, 
ja que s’entesta a fer moltes coses a la vegada. 
Sap que necessita una pausa, ordenar les 
seves prioritats, però no serà fins que visqui 
una experiència única, que s’adonarà que es el 
moment de parar, que la vida es curta i encara 
que a vegades ens sembli impossible, tots 
necesstiem descansar i fer allò que realment 
ens fa feliços.
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El modelat del cos del nostre personatge 
està fet per a acompanyar la seva perso-
nalitat. Veiem un cos on predominen les 
formes arrodonides per a donar-li aquest 
aspecte proper i tendre. Té les cames llar-
gues, el tronc curt i els peus grans, el que el 
fan una persona de caràcter sapastre. 
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Personatge Modelat

Pel que fa a l’aspecte, és va intentar cons-
truir un humà sense trets massa distintius, 
com ara l’edat o el gènere. Si bé es cert que 
tot el que veiem sempre ho encapçalem 
inevitablement a un estereotip, es pretenia 
que aquests quedessin anulats a traves de 
les caracteristiques que aquest posseeix. 
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Personatge Gamma cromàtica

Respecte a la gamma cromàtica de tota la peça, els 
colors han estat escollits de manera precisa, agafant 
així uns tons vius, amb personalitat, que fossin com-
plementaris entre si, per tal de donar un cert contratst 
entre el personatge i l’espai. S’ha utlitzat el mètode de 
la separació complementaria, que ens ofereix com a 
resultat tres colors principals. 

L’esquema de color complementari dividit ( o separa-
ció complementària), en lloc d’utilitzar el color oposat 
en el cercle cromatic, utilitza els dos colors que que-
den al costat del que sería el complementari directe, 
d’aquesta manera, seguim aconseguint un contrast 
evident, però ens brinda més possibilitats cromàtiques.

Separació complementaria cromàtica
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Personatge
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Espais
On tot comença

Aquest primer espai ha estat creat amb la intenció 
d’imitar i transmetre la idea d’un espai urbà, on veiem 
els elements que podem trobar a la nostra vida quoti-
diana. Podem veure edificis i elements urbanístics com 
bancs, voreres, algo de vegetació i fanals.

És l’únic espai que no es regeix per les “normes” de la 
gamma cromàtica definida per la peça. Fet així per a 
recalcar la diferència d’espais entre els que formen 
part de l’Experiència i els que no. Tot i tenir un to més 
“realista” a nivell de formes i textures, manté l’estètica 
més cartoon que lliga amb el mateix aspecte del perso-
natge.

Tenim alguns elements que ajuden a donar una certa 
vida a l’escenari, com ara els testos amb flors, animats 
subtilment, les caixes amb fruita, que ajuden a l’espai a 
parlar per si mateix, donant a entendre que és una zona 
urbana viva, així com els personatges secundaris que 
podem trobar passejant pels carrers, reforçant un cop 
més aquesta idea.



51

Espais On tot comença
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Espais On tot comença
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Espais On tot comença
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Espais Atracció

Atracció

Com a segon espai tindríem l’estranya 
“sala” del mirall. Aquest s’ha dissenyat amb 
un to molt diferent de l’anterior, per a crear 
un gran contrast, tenint aquest uns tons 
foscos i una naturalesa misteriosa.

Tant l’espai en si com l’escena que viu el 
protagonista en ella, és un paral·lelisme 
amb el pas per un túnel (la tercera fase 
d’una EPM segons Patrick Theillier), on 
els testimonis asseguren sentir una forta 
atracció cap a la llum, tenir un sentiment 
estrany, sense entendre on són ni on els 
portarà aquest túnel, però amb unes ganes 
inexplicables d’avançar cap a la llum. 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, no es 
pretenia crear una reproducció literal de les 
vivències dels experimentadors, sinó aga-
fant l’essència dels sentiments i decisions 
que els van portar a viure tal experiència. 
D’aquesta manera, el nostre personatge se 
sent confós, tot i que sense gairebé pen-
sar-s’ho s’endinsa dins el mirall.
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Inefable

Seguidament, trobem un espai inspirat en 
l’obra anomenada Relativitat, de l’artista   
M. C. Escher, un artista que creava gravats 
xilogràfics de figures impossibles i mons 
imaginaris.

Aquesta obra en concret va ser una reflexió 
del mateix artista sobre la teoria de la relati-
vitat d’Albert Einstein, en la que va arribar 
a la conclusió que el món és algo més del 
que ens presenta l’ull.

Una reflexió que ens transporta fàcilment 
a les Experiències Properes a la Mort, 
titllades majoritàriament d’inexplicables i 
inimaginables, solen ser algo que escapa 
a la nostra comprensió.

Segons ens revelen els experimentadors, 
sempre existeix una fase, un instant on 
es veuen flotant per l’estança on es tro-
bava el seu cos físic, sentint impotència a 
l’hora d’intentar comunicar-se amb la resta      

d’éssers de l’habitació, no tenen el control  
de la situació.

Amb aquesta escena es pretén fer una 
fusió de tots aquests elements, fent al·lusió 
a aquest petit instant on l’experimentador 
se sent confós, es veu separat del seu cos 
físic, i no es pot explicar que li està passant.
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Gravat xilogràfic “Relativitat”, M. C. Escher, 1953 Esbós de l’escenari inspirat en l’obra Relativitat
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El següent escenari on aterra el personatge 
crea un gran contrast amb els anteriors. 
Aquest cop sí que veiem algo reconeixible als 
nostres ulls. Veiem una taula de billar com les 
que hem vist milers de vegades, però no des 
del punt de vista en que estem acostumats, 
sino que aquesta te unes dimensions supe-
riors, i les propies peçes del joc suposen un 
perill per al nostre protagonista. Aquest arriba, 
mira al seu voltant de manera pausada, però 
arrenca a correr quan es veu acorralat per 
totes les boles que comencen a apareixer. 

L’espai ha estat dissenyat per a deixar l’usuari 
desconcertat, i intentar transmetre els pen-
saments i emocions que està sentint el per-
sonatge que veiem en pantalla. Podem veure 
que la gamma cromàtica se surt una mica 
de l’establert, i, tot i que l’escena manté un to 
fred, sí que ressalten molts altres colors; fet 
així per trencar una mica amb la dinàmica i 
causar un cert desconcert, però sobretot ser 
capaços de reconèixer l’espai de seguida, una 
taula de billar. També s’ha jugat amb el que es 
mencionava anteriorment dels colors comple-
mentaris (utilitzar-los en l’espai i el personatge 
per a crear un fort contrast) però aquest cop 
a la inversa. La intenció és que en aquest cas 
concret el personatge es barregi amb l’entorn 
de manera que sigui més difícil d’identificar, i 
creï de nou aquesta sensació d’atordiment.

Acaçament
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Aqui ja saltariem una mica a un altre tema, i ens centrariem 
en les Experiències Properes a la Mort desagradables o 
negatives, que sovint desenboquen en una situació de 
persecussió, molt real i terrorífica per al experimentador. 
Aquest se sent perseguit, acorralat per un perill que no 
creia fos possible, o, si més no, mai hagues cregut que es 
trobaria en aquesta situació. 

Finalment aconsegueix escapar del perill, llançant-se a un 
dels forats de la pròpia taula del joc.
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De tu a tu

Ens apropem al final de tota l’experiència, 
i ens trobem amb un espai delimitat per 
quatre parets. El primer a destacar és que 
no veiem portes, cap sortida. Els elements 
que decoren l’estança són poc usuals, no 
massa reconeixibles a primera vista. 

La cambra manté la mateixa gamma 
cromàtica que veiem prèviament, però 
guardant un cert toc característic. Una 
vegada el personatge ha examinat la 
sala, preguntant-se que ha de fer, aquesta 
comença a omplir-se d’aigua. Es viu un 
moment de tensió, i en un tancar i obrir 
d’ulls l’habitació s’inunda del tot. Un fugaç 
moviment ens treu de l’acte i podem veure 
al mateix personatge, observant l’escena 
en tercera persona. Ignorant durant un 
moment el que està passant, s’ho mira com 
si es tractés d’una experiència externa, 
però en uns instants pren consciència del 
que està passant, i, espantat a la vegada 
que atordit, s’allunya de l’escena ràpida-
ment. Amb prou feines aconsegueix fer tres 
passos, quan els peus el fan entrebancar 
enrere, caient en un buit que posarà fi a la 
seva experiència, veient-se de nou al mateix 
lloc on recordava haver caigut.

Aquesta última escena ajunta diverses 
de les fases i propietats presentades per 
Patrick Theillier, com són una clara descor-
poralització, on el personatge es veu a si 
mateix des d’una nova perspectiva; la revi-
sió vital que tenen molts experimentadors, 
on es veuen a ells mateixos de nou, i, sent 
els únics que es poden jutjar, observen les 
vivències que han format part de la seva 
vida, i és on el nostre protagonista s’adona 
del sentiment d’ofegament que havia tingut 
fins ara, però que ja no té; se sent feliç d’ha-
ver-se alliberat de tanta càrrega. Se sent 
bé. Se sent en pau.
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Conclusions

Indiferència és l’únic sentiment que no m’ha 
provocat aquest projecte. M’ha fet qües-
tionar coses, fer-me preguntes, descobrir 
fins i tot coneixements i talents que no 
sabia que tenia. En l’àmbit teòric, la inves-
tigació ha tingut el resultat que esperava, 
fer-me obrir els ulls a noves perspectives i 
ensenyar-me que l’existència és algo més 
del que som capaços de veure. És un tema 
al qual penso que mai se li podrà posar un 
punt final, puix sempre existiran múltiples 
teories. Això és el que ho fa interessant. Mai 
he sigut una persona de creences fermes 
o concretes, el meu pensament s’inclinava 
més cap a l’agnosticisme, pel simple fet que 
mai m’han inculcat cap religió, i no és que 
després d’indagar en aquest marc teòric 
hàgim de creure tot el que llegim, però si 
més no a mi m’ha fet veure que realment 

mai existeix una única veritat, i queda molt 
per descobrir. Seria tan estrany pensar 
que tots vivim aquest tipus d’experiències 
quan morim, però no tots sobrevivim per a 
explicar-les?

Referint-nos ara al marc pràctic, crec que la 
complexitat que aquest projecte ha supo-
sat per mi ha sigut molt superior al que 
esperava, ja que no tenia grans coneixe-
ments de la tècnica i les metodologies 
usades, i és per això que em sento perso-
nalment molt feliç d’haver-lo pogut acabar, 
aconseguint els resultats desitjats, tenint 
en compte que ha sigut per mi un espai on 
poder experimentar, provar i aprendre.

Conclusions
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