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Tinc 5o anys i fais tot eI q-ue aprenc com a científic per arrib¿rr a passar dels loo. ffree qx+e exa sm
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Inens menys, sa i a poc a p0 c"

que assoleixen els nombrosos centenaris que
viuen en zones d'Okinawa, Costa Rica o Calá-
bria entre altres paradisos longeus. Els he estu-
diat i hem analitzat en detall e[s seus hábits.

Quétenenencomú?
Una dieta baixa en proteines i sense carns ver-
melles. En realitat, í pcr dir-ho clar, la clau és
quemengen menys, sa a poc apoc.

Simengesmenys,pots arribara viuremés.
d'acord, peró aixó és notícia?
EI que hem fet nosaltres és combinar els estudis
-centena-rs- epidemiológics i clínics amb in-
vestigacions sobre els centenaris per anar fona-
mentant les nostres recomanacions.

I simenjo, becivisccomemvinguide gust,
perdria molts anys de üda?
Els qui tenim gens normals, si mantenim una
dieta amb molt de greix animal i alta en protei-
nes i sucres, és molt probable que visquem
menys i amb més malalties.

sfirse dejunar també em puc aprimar?
Esclar. Vosté es pesa un dia a la setirana i si veu
gue ha guanyat un quilo i migo dos quilos, la so-
lució és tan ficil com privar--se del ieson plat i
lespostresfinsqueelsperdi. -

Aixójahosabíem.
El secret és que no li costi tantno engreixar-se
perqué melja productes sans i frescos, que són
els més dificils de trobar. Una bona i saborosa
vcrdura no l'hi oferiran a qualsevol cantonada.
En_canvi, sí que podrá comprar paquets barats
d'alirnents poc sans, que a més podrá guardar
fácilment fins a acabar-los.

Abans hi havia horts, no supermercats.
Hi haüa menys maneres de cónservar els ali-
ments itothavia de ser fresc. La carn era escas-
sa i poc disponible. Només en diqs asseny_al_4ls.I -



ifaigdejuni, merfo sai emcuido,
quasts anys podria üure?
Només controlant Ia dieta, és a dir
cuidantel que mengem, podem ar-
ribar a üure fins a un 2Oy"més.

Aixó quant seriaen anys?

dir és no menjar absolutament res?
Per descomptat que no. Em refereixo a reduir
drásticament i gradualment la ingesta ile calo-
ries. Comengar el primer dia amb l.I0O i acat¡ar
l'últirn amb 700. I sempre sota el control d'un
metge dietista. que superuisi els teus llibits.

A mós de passar gana, qué aconsegueixes?
L'organisme consumeix les reselves de gluco-
sa, grelx I es regenera. Es com un resef.

I els ggns? Que no naixemja programats
permorirjoves ovells?
Es certquehi hapersones quetenenun codige-
nétic que els permet menjar i fumar i beuie i
continuar sent molt longeus...

...I ara em diri que són la minoria-
En efecte, la majoria tenim gens pitjors i no sa-
bem com canviarlos ara per ara, póró amb els
gens que enshaa tocat. podem allargarla nostra
üda cuidant la dieta. Viure més consisteix a no
posar-se malalt...

Aixónoésnotícia.
...Peró la majoria awi esperen a posar-se ma-
lalts per cuidar-se. Nosaltl.es propbsem encan-
vi que posem el focus a mantenir-nos sans de
forma proacti v a, j ov en t ologi a.

. Esnomésunaparauletainventada.
Es adquirir els hábits que et donaran aquells 15
anys de més quevaüure Salvatore Caruso o els

vam evoluclonarper alrmentar-nos arxi. per ar_
xo, ara ens engreixem amb tanta facilitat amb
carn processada i ofertes de tota mena de con_
serants i sucres abaix preu a tot ¿lrrcu.

Si redueixo drásticament el que meqiq no
faré que el cos estalviícaloriesf
Aquestefecte existeix, pcrir r.ronrós dcs¡rrés de
mesos de deiunis igrna. Nt¡ ós lr:rhi(turl¿wui dia.

Menjar cinc o sis vegades al dia és millor
queelstres ápats de sempre?
EI cert és que aquest hábiies v¿t posru. tlc moda
als EUA i el resultat és un dels pirisos rrnb rrr(rs
obesitat delplaneta, perqué augmeut('s I(.s ( )(.il
sions de menjar més del compte.

Per qué esta vosté contra la carn?
EI que hem demostrat és que les dictes amb
moltes proterhes acceleren l,envellinrcnt i no
afavoreixen al regeneració cel.lular. I, en gene-
ral, les proteines rnés sanes són les del rnai.

El firror vegi fara d,aquesta joventut la
més longeva de la história?
Si tots ens tornern vegans, augmentari la dcsfi»
rcstaci<i clcl plancta. A més, has de personalit-
zar la tc¡va c'lieta amb un especialistá que et co-
negui. Per exemple, un lleuger sobrepés a1s 40 i
50és un factor de risc; als 80, és de protecció. I
hi ha diferéncies que cal observar no només
entre edats, també entre personeüf, 
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Jo calculo uns 110 anys, com els que vá üure el
meuveídelpoble Salvatore Caruso, quemenja-
va sempre sa i poc i dejunava de vegades; peró
sobretot els üuríem amb més qualitát.

. Tampoc no són gaires anyd i, per arribar a
' 
"liure'ls, proposa dejunis que són molt durs.
Dejunarés comcórrer: el primer diaque corres
5 o óquilómetres creus qué et morira^s,peró així
que ho fas una temporádeta ja et semtla poc i
facostumes a 8, 10, 14 diaris. Sense esforq.

Per qué afirmaque és bo eldejunie "

Hem evolucionat com a espécie durant milers
d'anys_ per beneficiar-nos del dejuni. per aixó,
és bo dejunar un parell o tres de vegades a l,any
durant cinc dies seguits.

Vostédejuna?
Dues vegades a l'any. El dejuni activa un enzim,
'ri PKA, que actua sobre les cél.lules mare i les
activaperregenerar-se. I laveritatés que ettro-
bes millor. Jo emsentomés lleuger i sádesprés,
comrenovat.

Quan vosté parla de dejunar, el que vol
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Amb caixaBank Pay, ja pots gestionar totes les operacions que facis
amb les targetes financeres i de fidelització, i també pagar amb qualsevol*
móbil de la manera més fácil, rápida i segura. Descarrega,t arc i,"pp
i comenEa a beneficiar-te de tots els avantatges que ofeieix

Més informació, a www.CaixaBank.cat

*Vá¡id per a d¡sposit¡us amb tecnolog¡a NFC.

Descarrega te-la ara a:@mm
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