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People who are dying
are among the most
vulnerable, and the
quality of care they
receive must be one
mark of society’s
humanity as a whole.
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INTRODUCCIÓ

MORT

Del llatí mors, mortis, cessament de la vida.
Fenomen biològic natural que implica la fi irreversible de les funcions vitals.

MUERTE

Del latín mors, mortis.
Cesación o término de la vida.
En el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y el alma.

Parlar d’això, d’una banda, em genera ansietat,
pensar-ho i plantejar-ho. Soc una persona pràctica
i analitzar-ho així, doncs em genera patiment,
incomoditat. Fins i tot m’aclapara, em supera.
Encara que ho sé i sé que la mort existeix i que te
l’has de plantejar, quan parles de la teva salut, de la
teva vida i de la teva mort, són realitats a les quals
no estem acostumats, i em genera por, ansietat i
incomoditat parlar-ne.
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Cada vegada es diu més que, amb els avenços en salut pública,
condicions de vida i esperança de vida, les persones dels països
desenvolupats han perdut la familiaritat que les generacions
anteriors tenien amb la mort i amb el procés de morir. La pèrdua
d’unes fortes creences religioses i espirituals també pot haver
eliminat un llenguatge i un marc en què puguem parlar fàcilment
de la mort. De fet, la mort està tan lluny de l’experiència diària
que és fàcil negar-ne la possibilitat o sorprendre’ns quan ens
arriba. La medicina també s’encarrega de promoure l’opinió
que la mort és un fracàs, en lloc d’un fet normal que en algun
moment ens passarà a tots.1

DEATH [deth]

noun

LA BONA MORT

The act of dying; the end of life; the total and permanent cessation
of all the vital functions of an organism.
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Les persones que s’estan morint són de les més vulnerables
i la qualitat de les cures que rebin ha de ser un indicador de
la humanitat de tota la nostra societat.3

1, 3 Elizabeth DAVIES i Irene J. HIGGINSON, The sold facts: Palliative care, Europa,
World Health Organization, 2004.
2

Entrevistes recollides pels membres del grup de treball del projecte «La bona mort».
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Amb aquesta idea al cap, vaig proposar a l’artista Albert
Potrony —a qui vaig conèixer el gener de 2019 en unes
jornades organitzades per l’artista educador Jordi Ferreiro—
realitzar un projecte de pràctiques artístiques col·laboratives
en una residència de gent gran a Lleida.
Després de concursar per a la beca Art for Change 2019
de la Fundació ”la Caixa”, competint entre tres-centes
propostes, i guanyar-la, es van iniciar les converses amb
l’equip de la residència Balàfia II, liderat per la doctora
Conxa Tous, per desenvolupar un projecte centrat a crear
xarxes entre cuidadors i cuidats, i buscant l’agència dels
residents.

INTRODUCCIÓ

Assumíem que era un repte, però en cap cas no ens
podíem imaginar com passaria aquest any la gent gran
institucionalitzada en residències.

ALBERT POTRONY

Artistes com Félix González-Torres van assumir aquest
repte de compartir la pèrdua, el dol, invitant-nos a agafar
un caramel d’un munt que n’hi havia dipositats en forma
de muntanya en una cantonada d’una sala, que pesava
exactament els mateixos quilos que la seva parella mort per
la sida; creava un nou ritual, en què compartia el seu amor,
dolç com els caramels, amb cadascun dels espectadors, fins
a reduir la muntanya al no-res.
Albert Potrony ens proposa, amb aquest llibre d’artista,
una remissió als ars moriendi medievals (‘l’art de morir’),
nom de dos textos interrelacionats escrits en llatí que
contenen consells sobre els protocols i procediments per
a una bona mort i sobre com «morir bé», d’acord amb els
preceptes cristians de final de l’edat mitjana.
En una societat que sembla evolucionar cada dia més cap al
laïcisme, òrfena cada cop més de rituals per acompanyar la
mort i la pèrdua —que aquest 2020, més que mai, hem vist
del tot necessaris—, si no volem deshumanitzar la mort, cal
preparar-nos de manera conscient envers l’últim tram de la
vida i la mort, per tal d’enfrontar-nos a la necessitat de dotar
de significat l’absència, el no-res.
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Davant la poca gràcia que ens faria a cap de les dues
aquest tipus de propostes si fóssim nosaltres les persones
residents, ens preguntàvem quines pràctiques des de l’art
contemporani podrien ajudar a capgirar aquestes activitats
dels encara estudiants, que segurament desenvoluparien en
el seu dia a dia quan entressin en el món laboral.

Des de l’art, podem buscar metàfores per comprendre
el nostre present i especialment mostrar allò que volem
amagar, com la malaltia o la mort, que ha esdevingut,
aquesta última, el més gran dels tabús, segons apunta
Philippe Ariès a Història de la mort a Occident.

La covid-19 ens ha forçat a anar recalibrant el projecte
i ens ha permès redissenyar-lo per adaptar-nos a una nova
realitat, a més de, gràcies a l’assessorament de la periodista
Patrícia Horrillo, compartir el procés, per visualitzar els
reptes i els possibles camins que en aquest projecte no
desenvoluparem, però que poden servir com a caldo de
cultiu d’altres projectes en contextos sociosanitaris.
I l’hem recalibrat tant, que fins i tot ens ha mogut a
adreçar-nos a un altre àmbit, el de les cures pal·liatives,
després d’haver conegut la psicòloga Vanesa Aresté a
partir d’unes jornades virtuals.
Susan Sontag, en el seu llibre La malaltia i les seves metàfores,
posa sobre la taula que ens referim a malalties com el
càncer, la tuberculosi o la sida a través d’eufemismes,
com a refugis per no afrontar les nostres pors de cara.
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ROSER SANJUAN, gestora cultural i responsable de programes públics al Centre d’Art la Panera

El desembre de 2018, em vaig reunir amb la doctora Anna
Soldevila, qui em transmetia la seva preocupació per no
saber com revertir les pràctiques dels seus estudiants
desenvolupades a residències dirigides a persones amb
diferents graus de demència, que en molts casos consistien
a acolorir personatges de Disney o mandales.

Amb Roser Sanjuan hem parlat molts cops de la importància que qualsevol
projecte artístic de caire social i participatiu tingui una «utilitat» per a les
persones i els grups que hi participen, una utilitat que vagi més enllà de
l’experiència de participar-hi. També cal deixar pòsit, per petit que sigui,
com a referent per a aquells que no han format part de l’experiència. Potser
m’agradaria apropiar-me de l’antic concepte de les «arts aplicades», però
aplicades, ara, a les necessitats i preocupacions dels nostres contemporanis.
«La bona mort» és fruit d’un viatge i d’una metamorfosi.
És la continuació d’un projecte que es va haver d’abandonar, «Geografia
i memòria», i que es va transformar, posteriorment, en aquest altre
projecte, «La bona mort», que és diferent, però amb el qual comparteix un
nexe comú: les cures i la importància de tenir cura i acompanyar, com a
revulsiu dins d’una societat en què els processos d’envelliment i de mort o
s’amaguen i es menystenen o són, directament, un tabú.

De caràcter mestís i polifònic, pot ser llegida com una conversa
entre fragments, com una carta d’introducció, com un obrir una
porta que ens ajudi a parlar de la mort i del paper fonamental
que té en la nostra vida.

Les cures, l’acompanyament de l’altre, com a eina per imaginar una societat
organitzada al voltant d’unes estructures i uns valors més humans i, per
tant, més universals, més compartits, que els de la que ens ha tocat viure.

LA BONA MORT/VIDA AL FINAL DE LA VIDA

ALBERT POTRONY

La publicació que teniu a les mans és un dels resultats d’aquesta
recerca i del treball de grup, i està vagament organitzada
a partir d’un seguit de temes relacionats amb la mort i les
cures pal·liatives que hem anat recollint al llarg del viatge:
l’acompanyament, les pors, la bona mort, l’eutanàsia, el dol,
el llegat…
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A vegades penso que no vull contribuir a continuar omplint galeries i museus
d’objectes, massa sovint per al gaudiment d’un percentatge molt petit de la
població. Vull que la meva pràctica artística tingui una connexió tangible amb
la societat de la qual soc part, amb el seu dia a dia, els seus problemes.

D’aquest procés lent de recalibratge, en surt un equip de treball
intergeneracional i interdisciplinari de quinze persones, tant del
món de les cures pal·liatives com de grups de dol, treball social
i artistes de diversos àmbits (arts escèniques, art sonor i arts
visuals), amb l’interès comú d’explorar les cures, el procés del
final de vida i la mort com a preparació per viure una bona vida.

Com en la millor road movie, el llarg procés de recalibratge i transformació
del projecte inicial, descarrilat per l’acarnissament de la pandèmia a
les residències de gent gran, ha esdevingut una mena de viatge, on ens
hem anat trobant o hem anat recollint un seguit de persones d’entorns
professionals molt diversos, però que comparteixen un tret comú: estar
profundament implicades en la seva feina, alhora que obertes, des de la
curiositat i la generositat, a compartir coneixements i experiències que
ens ajudin a imaginar possibles col·laboracions interdisciplinàries per
a un futur més integrat. Un futur on es prioritzi la creació de xarxa i els
vasos comunicants entre disciplines per sobre de l’individualisme i la
compartimentació. Un futur en què les pràctiques artístiques col·laboratives
siguin, com diu Fernando Hernández-Hernández:
«[…] un esdeveniment que irromp en els discursos i les
pràctiques establerts, per desnaturalitzar-los i qüestionarlos des d’altres punts de vista (parcials, no fixos i moltes
vegades múltiples). Tot això, amb la finalitat de provocar
fissures i fallides en els relats curricular, disciplinari, cultural
i social dominants, per desestabilitzar-los i obrir-se a altres
maneres de conèixer, imaginar i ser.»1

1 Fernando Hernández-Hernández, «La importància d’hibridar les arts i l’educació per
afavorir la consciència imaginativa», a DDAA, Més enllà del binomi cultura i educació:
aproximacions des de l’àmbit local, Barcelona, Diputació de Barcelona, 2018, col·lecció
«Estudis. Cultura», núm. 1.
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ALBERT POTRONY, artista i responsable del projecte «La bona mort»

Cap a una declaració de principis?

Ha fet la ganyota

Ha fet coll de figa

		

		

Ha aclucat els ulls

Ha passat a millor vida
Dorm el son etern

Ha plegat gàbies
Ha fet un pet com una bufa

Se n’ha anat al clot

Se n’ha anat al calaix

S’ha quedat al tros

		

Se n’ha anat al sot

Li ha arribat l’hora

Ha fet nyec

EUFEMISMES SOBRE LA MORT

Ha sortit amb els peus per davant

Ha tancat els ulls a la llum

		
Està donant menjar als cucs

		
Ha anat a sopar amb Déu

		

No és d’aquest món

		

Ha pujat al cel
		
Ha tornat a la terra la carn

Ha fet els tres culs

Ha fet la fi d’en cagaelàstics

En pau descansi

S’ha quedat al setí

S’hi ha deixat els ossos

		

		

Ha fet l’ànec

Ha estirat els peus

Ha fet es bategot

		És al pot

És sota la llosa

Se n’ha anat a Xauxa

		

			És al sac

13

		
		S’ha tornat pols

No ha quedat per llavor
12

Dorm en pau

S’hi ha quedat

Se n’ha anat al canyet

		

Podreix terra

		Menja terra

Ha preparat l’alforja

		

		

Se n’ha anat a l’altre món

Ha torçat el coll
		

Se n’ha anat a l’altre barri

ALBERT POTRONY

Ha fet el darrer badall

Cria malves

Ha fet la clucaina

Al cel lo vegem

Ha fet els ous en terra

Ha anat a sopar amb sant Pere

Està de cos present

			Al cel sia
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Ha donat l’ànima a Déu
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Conviure
i conmorir
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CURES PAL·LIATIVES

Montserrat Esquerda, pediatra i coautora del llibre El niño ante la muerte, Editorial Milenio, 2012
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PAL·LIAR

Atenuar (una malaltia, un dolor, les conseqüències negatives
d’un fet, sense guarir-los).

Sempre hi ha consciència? Me n’adonaré? O la
morfina ho apaivaga tot. Fins a quin punt tenim
control sobre nosaltres? Ho penso, sobretot, en
processos de malaltia ràpids en què no s’han fet
les últimes voluntats. Com he de fer les últimes
voluntats? On he d’anar per ferles? Es poden fer
allí? Com es fa perquè es compleixin les últimes
voluntats si la família no vol fer el que la persona
demana?

16
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Palliative care begins from the understanding
that every patient has his or her own story,
relationships and culture, and is worthy of
respect as a unique individual.
4

Una buena cura no es suficiente. La humanidad y la empatía
resultan ser imprescindibles en cualquier atención sanitaria. Es
por ello que en los últimos tiempos las palabras salud y social se
han convertido en un binomio inseparable.5

Ayudar al mejor morir es tan gratificante y
enriquecedor a nivel personal y profesional
como el curar.
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Palliative care is an important public health issue. It is
concerned with the suffering, the dignity, the care needs and
the quality of life of people at the end of their lives. It is also
concerned with the care and support of their families and
friends. This is by and large a neglected topic in Europe, but is
one that is relevant to everybody in the Region.1

La muerte forma parte de la vida. Otra cosa es que,
como miembros de la sociedad, la muerte sea un tabú en
determinadas circunstancias. Pero interiormente todos sabemos
que forma parte de la vida, y debemos llegar a valorar en su
justa medida lo que supone ayudar al buen morir. Otro riesgo es
ver la muerte como un hecho trivial más, sin carga emocional
alguna. Eso también es ignorarla y forma parte de la mala praxis.
El profesional debe ser capaz de sentir, sin llegar a sufrir, para
poder seguir trabajando e interactuando con los pacientes
próximos al final de la vida y sus familiares. Debe llegar a dar un
trato y cuidados exquisitos.3

1 Dr Agis D. Tsouros. Head, Centre for Urban Health WHO Regional Office for Europe.
The Sold Facts. Palliative Care. World Health Organization, Europe. 2004.

3, 5, 6 Manuel OLIVARES, «No siempre se cura; muchas veces se cuida»,
entrevista de Lluís Muñoz Pandiella per a El Periódico (27 febrer 2016).

2

4 Elizabeth DAVIES i Irene J. HIGGINSON, The sold facts: Palliative care,
Europa, World Health Organization, 2004.

Entrevistes recollides pels membres del grup de treball del projecte «La bona mort».
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El meu posicionament en aquest sentit, per sort, ha anat
evolucionant al llarg dels anys. He passat de dir-ho amb la «boca
petita» i tement qualsevol fugida o un descarat canvi de tema,
a anunciar-ho orgullosa als quatre vents, fent corporativisme
pal·liatiu, fruit d’anys de militància, vocació i convicció!

ALBERT POTRONY

La veritat és que estimo la meva feina, i agraeixo a diari el regal
de poder encarar la mort des de la vida i fer-ho a través de totes
aquelles persones a qui acompanyo i els seus familiars, perquè
la gentilesa de les cures pal·liatives és fer possible viure la vida
fins al darrer instant.

19

Quan era més jove, en determinats entorns i a determinades
hores, quan anunciava la meva professió, no em deixava de
sorprendre la mirada de l’altre, a cavall entre la més profunda
estranyesa («com pot ser que a algú li agradi treballar en
quelcom per l’estil…») i l’expressió de compassió («uf, déu n’hi
do… que dur que deu ser!»), però els que més sovintejaven eren
els qui no podien evitar inclús una mirada estràbica!

incontinent durant tota l’estona! Quan em va donar l’oportunitat
de dir-hi la meva i vaig indicar-li el meu context laboral, com si
se li hagués empassat la llengua el gat, de sobte, va emmudir i
curiosament es va proclamar el silenci la resta de la manicura!
Crec que em va prendre per una espècie de psico-killer!

Fa uns mesos vaig anar a «Ca la dentista». Mentre estava
estirada sota aquell focus imponent, l’odontòloga i la seva
ajudant, abans de posar-se totes dues a treballar en la meva
dentadura, em varen preguntar a què em dedicava; tan sols
vaig poder anunciar que acompanyava persones que s’estaven
morint… Acte seguit, amb la boca oberta de pam a pam, amb
l’aspirador i tot d’instruments quirúrgics furgant entre els meus
queixals, ja no vaig poder dir res més!
Va ser llavors, aprofitant la meva impossibilitat d’articular
paraula i com si no hi fos, que totes dues varen començar a
especular sobre la mort, sobre la duresa d’aquest tipus de
feina, sobre què calia dir i què s’havia de fer quan algú s’estava
morint, etc. Tota opinió els era permesa i vaig haver d’escoltar
unes quantes «barbaritats»! Us asseguro que vaig sentir una
profunda impotència per no poder interpel·lar-les i, finalment,
vaig pensar que el millor era allò de «zapatero, a tus zapatos»
(menys mal que les peces dentals no tenen emocions!).
En una altra ocasió, vaig anar a «Ca l’esteticista». Aquell dia
m’arreglava les ungles! Entre llimes i esmalts de colors, la
professional, cara a cara (mantenint la distància de seguretat)
i amb el pretext de la covid-19, va fer ús d’una verborrea
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VANESA ARESTÉ VILANOVA, psicòloga especialitzada en cures pal·liatives i membre de l’equip motor del projecte LBM

LA MEVA CARTA DE PRESENTACIÓ

Acostuma a ser un fet habitual a l’hora de donar-te a conèixer
en contextos socials, a banda de pronunciar el teu nom, poc
després i en conversa de presentació, indicar a què et dediques…
En aquest exercici m’he trobat tot tipus de reaccions: en el meu
cas, ja pel sol fet de comentar que soc psicòloga, el parany del
mite freudià «així doncs, ara, em deus estar psicoanalitzant, oi?»
sorgeix de manera inevitable! Però si, a més, afegeixes que et
dediques a l’atenció pal·liativa i, per tant, a acompanyar persones
malaltes en una situació de fi de vida…, doncs qualsevol reacció
en l’imaginari col·lectiu hi té cabuda!

Com de diferent hauria estat la mort
de tanta gent que ha patit la solitud en
aquest darrer instant si hagués notat
l’escalf de l’amor d’algú?

ALBERT POTRONY
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La segona, perquè dona una possible
solució per apaivagar aquesta por a
la mort: l’amor com a antídot de la
por. Amor que es fa presència, que
acompanya, que agafa de la mà, que
escolta des del silenci, que perdona,
que agraeix en aquests moments quan
algú intueix la immediatesa de la fi de
la seva vida.

LA BONA MORT

AMADEU BONET I BOLDÚ, artista i membre del grup de treball del projecte LBM

L’AMOR ENS PERMET VÈNCER LA POR A LA MORT

Caminant pels carrers de Sant Celoni,
em va cridar l’atenció aquest grafit
per dues raons. La primera, perquè fa
públic un tema tabú en la nostra societat
com és el de la mort, i la por que —ho
reconeguem o no— ens provoca.

Si podemos a veces reírnos del miedo,
el miedo disminuye.
2

Peor que el miedo en sí es no poder
compartirlo con nadie; tener miedo
y no poder hablar de ello.

23

La meva àvia, amb 93 anys, em va dir un dia, sense venir a tomb,
que es volia morir perquè estava cansada de viure, que tot se
li feia pesat. En aquell moment, no en vaig fer gaire cas… Com
podia dir que estava cansada de viure? Jo era jove i amb ganes
de menjar-me el món. Ja d’adulta, amb obligacions laborals,
familiars i socials, angoixada, cansada, atabalada, extenuada
i amb ganes de no existir, vaig veure la mort com a pau, com a
salvavides d’aquell moment. I vaig entendre les paraules de la
iaia, que un es cansa de viure i d’allò que envolta el viure (bo o
dolent), però també em vaig adonar que encara no la desitjava
com la iaia l’havia desitjat.3

4

1, 3
Entrevistes recollides pels membres del grup de treball del projecte
«La bona mort».

Maria Die Trill, doctora en psicologia, directora d’Atrium i membre del consell assessor de Grupo Mémora
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Al llarg de la meva vida he pensat molts cops en la mort. Quan
era petita, a les nits, hi pensava molt sovint, i quan ho feia
entrava en una mena de buit. Era com una caiguda a l’abisme
d’un dolor insuportable. I com en sortia? Doncs resant el
parenostre. És la solució que em va donar la mare quan li vaig
explicar el que em passava.1

2, 4 Montserrat ESQUERDA, pediatra a l’Hospital Sant Joan de Deu
de Lleida, directora de l’Institut Borja de Bioètica i presidenta de la comissió
deontològica del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Entrevista
de Patricio Rocco per a Elplural.com (26 novembre 2020).
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LES PORS

Aceptar el desafío de
sufrir es fundamental
para vivir satisfactoriamente. De ese modo,
hay algunas formas de
integrar la muerte en la
vida: reflexionar sobre
la muerte es reflexionar
sobre la vida; aprender
a celebrar duelos y a
decir adiós. Arriesgarse
a vivir; ser capaces de
vivir en soledad.

Amb vint-i-tres anys vaig ser mare i vaig enterrar la meva mare
amb quatre mesos de diferència. No et preparen per a una cosa
ni per a l’altra. La vida i la mort de vegades s’entrellacen. I amb
el pas del temps he après que el record no s’esborra, no s’oblida
qui et va estimar de debò. Les imatges es poden desdibuixar,
però els sentiments perduren. Estimem mentre estem vius,
no passa res per dir: t’estimo!
El meu repte professional apareix quan començo a impartir una
assignatura d’envelliment. D’això ja fa dues dècades. I confesso
públicament que vaig esquivar el tema de fi de vida durant uns
anys. Es posava el tema al final de temari i llestos; mai no s’hi
arribava, ningú no reclamava que no se n’havia parlat. El primer
pas va ser elaborar els dols personals, posar tiretes a l’ànima,
perquè tot feia mal, les cicatrius eren tendres. On et formaves
si era un tema tabú? Avui, existeix formació específica i grups
d’acompanyament del dol; aleshores, et valies gairebé de
l’experiència, la vivència i la teràpia personal.

ALBERT POTRONY

La primera por és al dolor... La resta
és egoïsme o ràbia per no ser-hi...
1

Aunque existen enormes diferencias culturales, el temor a la
muerte está muy arraigado en las sociedades occidentales.2

Em fa por no haver demostrat prou als
altres, no haver-los demostrat que els
estimava. També em fa por no haver viscut
el que m’agradaria viure, que em quedin
coses pendents de fer, tot i que sé que no
tot es pot fer.
3
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Jo pertanyo a la generació de «Chanquete ha muerto». Va ser
una de les primeres aproximacions col·lectives a parlar de la
mort. No va ser a l’escola, ni a l’institut, ni a casa, sinó a través
d’una sèrie de televisió. Els adults ens volien protegir d’allò que
podia fer-nos sentir vulnerables i fràgils. Ens negaven el dret a
manejar-nos en la incertesa i el dolor. No cal, gràcies! Ara sé que
parlar de la mort és posar-se davant d’un espill, que et pregunta:
com vols viure la vida?, com vols que et recordin?, quin vols que
sigui el teu llegat?

Humans are social beings, and it is our interactions with other
humans that complete our existence and give our lives meaning.4

L’alumnat, després de gairebé vint anys, troba natural parlar-ne,
ho hem normalitzat. És el primer cop que reflexionen en una
aula d’aquesta certesa incòmoda, i estic parlant de joves
universitaris. Abans no han coexistit amb la mort?

1, 3
Entrevistes recollides pels membres del grup de treball del projecte
«La bona mort».
2 María Die TRILL, «La muerte es temida, pero necesaria para la vida»,
El Periódico (27 febrer 2016).
4 Calvin Conzelus MOORE i John B. WILLIAMSON, «The universal fear of death
and the cultural response», a Handbook of death and dying, cap. 1, 2003.
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CHANQUETE HA MUERTO

I recordeu que no en sortirem vius de la vida. I si la mort fos
un nou naixement? Ara et toca a tu continuar la història…
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The most common view that runs through the history of thought
on death is that the fear of death is innate, that all of life tends
to avoid death, and that the underlying terror of death is what
drives most of the human endeavour. The anthropological,
philosophical, and psychoanalytic perspectives offer evidence
and rationales that the fear of death is a natural response, given
all the attempts of biological organisms to preserve life.8

Estic convençut que hi ha vida després de la mort física. Que
la vida continua, no sé com, i que tot el que hem estimat té
continuïtat. Crec que l’AMOR és més fort que la mort i que la
mort no té la darrera paraula.9

La vida y la muerte están estrechamente
vinculadas. Contar con la muerte es dar peso y
estructura a la vida. Con el fin de relacionarnos
positivamente con la vida, debemos confrontar
nuestro temor a la muerte.
10

Amb el pas dels anys, m’he adonat que la mort és també
un procés que s’inicia amb el meu últim sospir i s’acaba quan
no hi haurà ningú que es recordi de mi. I com i quan serà
aquest darrer respir? En seré conscient? Fins que no m’arribi,
no ho sabré.11

5, 7
Entrevistes recollides pels membres del grup de treball del projecte
«La bona mort».

9, 11
Entrevistes recollides pels membres del grup de treball del projecte
«La bona mort».

6 María Die TRILL, «La muerte es temida, pero necesaria para la vida»,
El Periódico (27 febrer 2016).

10 María Die TRILL, «La muerte es temida, pero necesaria para la vida»,
El Periódico (27 febrer 2016).

8 Calvin Conzelus MOORE i John B. WILLIAMSON, «The universal fear of death
and the cultural response», a Handbook of death and dying, cap. 1, 2003.
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Múltiples factores han contribuido al desarrollo del temor que
genera el enfrentamiento a la muerte: la pérdida de sentido
de trascendencia y de creencias que ayuden a dar sentido al
sufrimiento, al dolor, a la vida y a la muerte; la cultura del hacer
más que del ser en la que vivimos y en la que el moribundo
ya no sirve para nada, y la vivencia actual de la muerte como
experiencia de aniquilación más que de continuidad.6

Por de créixer, por de madurar, por d’envellir,
por de morir: tot és por, por de viure, en
definitiva, però no hi ha res estrany en cap
d’aquestes coses.
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A mi el que em fa més por és morir en solitud,
sense un ésser estimat al costat.

Left us

Checked out

		Called home

			Wasted

		Rubbed out

Left this world
		

Gave up the ghost

Croaked

		Bit the dust

Came to an end

Withered away

		

Gave it up

It was curtains

Departed
In the arms of the Father

Consumed

		

		Succumbed

Met her Maker

Asleep in Christ

		

A long sleep

On the heavenly shores

Expired

		

Out of her misery

		

Ended it all
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Angels carried her away

		God took her

			Lost

Kicked the bucket

Crossed over Jordan

Breathed her last
		Laid to rest

Six feet under
Pushing up daisies

		

No longer with us

Was a goner

Annihilated
		Liquidated

Terminated

Snuffed

Transcended

Bought the farm

		

Found everlasting peace

		

DEATH EUPHEMISMS
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		Gone to heaven

Perished

Went to a new life

Feeling no pain

Lost the race
		Her time was up

Changed her form

Cashed in

In the great beyond

			Lost it
Made the change

		

Resting in peace

On the other side

Went to her eternal reward

		

Was done in

Translated into glory

		Returned to dust

		Dropped the body

Rode into the sunset

That was all she wrote
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Passed on
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Escoltar-me
a mi mateix per
acompanyar
als altres

La muerte es la experiencia universal menos compartida en
el mundo. No se puede llegar hasta el final, porque en ella hay
siempre uno que se queda y otro que parte. Acompañar y cuidar
enfermos terminales es una tarea dura, porque nos coloca de
frente a nuestra propia muerte. El trabajo cotidiano entre el
dolor, el sufrimiento, la decrepitud y la muerte puede llegar a
ser emocionalmente agotador. Y, sin embargo, también puede
ser extraordinariamente gratificante. Los enfermos nos dan la
oportunidad, si estamos atentos, de aprender muchas y muy
importantes cosas a su lado.1

La comunicació és un procés i no un acte únic.
La comunicació no verbal és vital per mostrar
al malalt que estem al seu costat.

3O

Moltes vegades, les bones intencions acaben sent
contraproduents.
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És bàsic no amagar-li res, i respondre totes les
seves preguntes, que sigui conscient de la seva
situació sempre que vulgui.

No fer falses promeses de l’estil «tot sortirà bé»,
escoltar activament quan el malalt ens vol dir alguna
cosa i, sobretot, donar importància a la comunicació
no verbal perquè senti que estàs amb ell.

A la fi, el que més acompanya és que l’altre sàpiga
que passi el que passi estaràs al seu costat.
2

1
Marcos GÓMEZ, «La importancia de poder morir en paz y en compañía»,
El Periódico (25 novembre 2015).
Toni Boix, Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa (SAER) del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat

2 Carme BELTRAN, «Ayudar a morir bien es responsabilidad de todos»,
entrevista de Lluís Muñoz Pandiella per a El Periódico (25 novembre 2015).
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COM ACOMPANYAR

En definitiva, hem d’acompanyar situant-nos a la
banda de la persona, seguir el seu ritme, garantir
la nostra presència i preservar la seva dignitat
i voluntat.

ALBERT POTRONY

CONSPIRACIÓ DE SILENCI

Uno de los conflictos éticos más frecuentes que nos
seguimos encontrando hoy en día es la conspiración
de silencio. Conspiración de silencio es cuando la
persona adulta y consciente no sabe que va a morir,
y lo sabe toda su familia, lo saben los profesionales,
pero no se lo comunican para protegerla. Este es
un conflicto ético muchísimo más frecuente que la
eutanasia, porque se da en un porcentaje altísimo.
En cambio, la ley dice que al que deberíamos
informar es al paciente. Creo que hay muchísimo por
hacer en final de vida. Una sociedad que no es capaz
de mirar cara a cara a la muerte, que no es capaz de
hablar de la muerte, ¿nos planteamos una ley de
eutanasia? Vamos a velocidades muy distintas.
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Acord implícit o explícit d’alterar la informació al pacient
per part dels familiars, amics i/o professionals sanitaris, amb
l’objectiu d’amagar-li el diagnòstic, el pronòstic i/o la gravetat
de la situació, sense tenir en compte els seus desitjos
d’informació.

1

1
Montserrat ESQUERDA, entrevista de Patricio Rocco per a Elplural.com
(26 novembre 2020).
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ANNIE ETHERINGTON, especialista en autisme i amiga del projecte LBM

IS THIS THE MOMENT?

It was a vigil, a witnessing but more than that, it was a kind
of midwifing into dying. We had spent a lifetime missing each
other, never quite connecting. This wasn’t a time for revisiting
our past but for something simpler, just being there. Days and
days leaning against the high rails around your bed because
sitting felt too inattentive, too remote. So many hours that our
breathing synchronised, with those odd moments when yours
faltered and mine became suspended — is this the moment,
or this, or this? Words were almost redundant, reduced to
describing for you the view from the window — sky, trees, hills,
sweeping grass until the external was no longer relevant and
instead the inner world flooded the common land between us.
The dark river you sailed with a gossamer veil between here and
there. Eliot wrote: ‘I had seen birth and death, but had thought
they were different’… the difference was barely visible here, just
less pushing and more letting go. I didn’t hold your hand fearing
the weight of mine would pin you down, instead I placed mine
under yours to lift, maybe to carry. I brought flowers with a
fragrance and placed them near you, your eyes seemed sightless
but smell is such an early sense, played music you had loved
and, finally, sang to you — ‘will ye go, lassie, go?’, somewhere
acknowledging the Scottish home you had found for yourself.
I like to believe we found some sort of quiet, still meeting place
— occasionally disturbed by the practical, bustling, care team
who would turn, tuck, stroke and fill the room with a sudden
light and laughter. You seemed to like these moments, your eyes
would suddenly open until they left, as quickly as they arrived.
Later I would recite the names of those you had loved who had
gone before, as if to suggest there would be a warmth and
loving welcome on the other side of life, I suppose to try to make
the path less solitary. With a perfect symmetry you died on my
birthday, exactly 52 years after giving birth to me, connecting in
death in a way we didn’t quite manage in life.

ALBERT POTRONY
LA BONA MORT

MEMENTO MORIS

35

KHADIJA BOUIRI, historiadora de l’art i membre del grup de treball del projecte LBM

Esta flor, Lycoris radiata o Red spider
Lily, representa la muerte y el camino
hacia el más allá en la cultura japonesa.
Siempre que la veo, siento una agradable
sensación de nostalgia y melancolía.
No es una flor que pueda permitirme
tener, pero siempre la tengo como fondo
de pantalla. Es un memento mori.
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La mort com
a experiència
d’aniquilació

Si pudiera elegir como morir… pues me gustaría morir durante
una siesta, sería ideal… Aquello de «se fue y no dijo nada, el hijo
de puta…». Vale, pero ya tuve tiempo suficiente para deciros que
os quiero, os amo y si me voy sin avisar, bueno, que sepáis que os
quiero un mogollón. Pero ya está, algo sencillo, algo… Se murió
durmiendo, no tan espectacular como morir follando o de una
sobredosis. Morir como… «Ja estic tip», como diríamos aquí, me
quedo frito y paso a la siguiente fase. Lo siento pero ya termino,
por mí ya está, me dormí, me fui, os amo, hasta otra vida,
queridos y queridas. Dormir sería una buena muerte, para mí.1

No m’agradaria morir sol. La sensació d’haver pogut
estar al costat i sentir fins l’últim alè de la mort de
la meva filla i de la meva mare ha sigut l’experiència
més intensa que hagi pogut tenir mai.

1, 2
Entrevistes recollides pels membres del grup de treball del projecte
«La bona mort».
3 María Die TRILL, «La muerte es temida, pero necesaria para la vida»,
El Periódico (27 febrer 2016).
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Morir no tiene que ser necesariamente un hecho desgraciado.
Aun cuando nuestros condicionamientos culturales sean
fuertes, es posible aprender a recibir la muerte con serenidad y
sin tantos miedos. Morir en paz puede ser algo difícil de definir,
pero fácil de detectar cuando una persona termina su vida en
unas circunstancias, como pueden ser las siguientes: morir
sin el estrépito frenético de una tecnología puesta en juego
para otorgar al moribundo algunas horas suplementarias de
vida biológica; morir sin dolores atroces que monopolicen toda
la energía y la conciencia del moribundo; morir en un entorno
digno del ser humano y propio de lo que podría ser vivir su
hora más hermosa; poder despedirse de familiares y amigos
y que le permitan partir; no morir solo; morir manteniendo
con las personas cercanas contactos humanos sencillos y
enriquecedores; morir como un acto consciente; morir con los
ojos abiertos, dando la cara valientemente y aceptando lo que
llega; morir con un espíritu abierto, aceptando que muchos
interrogantes que la vida ha abierto quedan sin respuesta;
morir con el corazón abierto, es decir, con la preocupación
del bienestar de los que quedan en vida; morir pensando en la
posibilidad de que su experiencia puede estar ayudando a otras
personas; morir con la conciencia tranquila; morir con humana y
serena nostalgia de los que dejamos (personas y cosas).3

LA BONA MORT
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¡No me quiero morir! Siempre pienso en el concepto de la última
mirada, que es lo que ven los ojos antes de morir… Siempre
pienso muchísimo, muchísimo en cuál va a ser mi última imagen,
y en qué es lo último que voy a escuchar, lo último que va a ser
tocado por mis sentidos.5

ALBERT POTRONY

QUICK DYING, SLOW DYING

The ars moriendi of the Middle Ages, in which dying people made their peace with
their Maker, presumed that the person concerned would die in a matter of days. Now,
however, modern medicine can diagnose early, but rarely cure definitely, major killers
such as cancer, heart disease, dementia, and HIV infection. A lot of us are walking
around knowing that we, or one we love, have a life threatening illness; and we may
have to live with this knowledge for decades. (…) So the question about how to die
well today is how to live for months, or even years, knowing that we are dying.1
En aquest tema sempre penso en mon padrí Jaumet: més enllà dels seus
problemes de salut, crec que el tio, i encara amb tota la consciència plena, va
decidir morir, era un gran currante i fins i tot va treballar per marxar, per marxar
ràpid i sense fer patir, i ni ell patir gaire.2
Doctors have been trained to prioritise a biomedical view of dying, in which
‘‘fighting back’’ at death, rather than acceptance, may be valorised by
professionals.3
Pues… una muerte inesperada, pero te explico, me gustaría poder salir un día a
pasear por el bosque y de repente pues sí, sentir cansancio, saber que llega mi
momento, poder sentarme y morirme. Tranquila y apaciblemente. Eso sería una
buena muerte para mí.4
Death is inevitable, but dying well is not. Despite the role of medical professionals
as overseers of dying in contemporary society, there is comparatively little
discourse among doctors about the constituents of a good death.5
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Si pogués escollir la meva mort, voldria que
fos en un dia assolellat. M’imagino en un
balancí, amb els cabells blancs, la pell suau
i arrugada, sentint l’escalfor del Sol sobre la
pell i una lleu brisa que em dona molt de plaer.
De tant en tant, em ve olor d’espígol que vaig
plantar a la primavera. Sento nens que riuen
lluny i una pau molt gran en el meu interior.
La meva respiració es va fent pausada fins
que s’apaga, com el cant d’aquella cigonya que
cada cop vola més lluny.

Com a biòleg crec que la mort és la pèrdua de les funcions biològiques d’un
ésser viu, és el final de la vida d’un organisme. Com a cristià, crec en l’existència
de l’ànima i una altra vida després de la mort, però em resulta molt complicat
(com a Tomàs d’Aquino) justificar la seva existència i immortalitat sense un cos.6
Although doctors are often the overseers of dying in the West, studies suggest
that they may misunderstand the real wishes of the dying while focusing on the
physiological aspects of death.7
One popular understanding of the good death in the 21st century is one in which a
person dies at home surrounded by family and their community at the end of a long
and fulfilled life. Far from detaching from family and friends, the good death is often
one in which the person remains connected to family through the time of dying.8

1 Tony WALTER, «Historical and cultural variants on the good death», BMJ,
vol. 327 (26 juliol 2003).

3 J. T. LOW i S. PAYNE, «The good and bad death perceptions of health professionals
working in palliative care», European Journal of Cancer Care, 5 (1996), p. 237-241.
4, 5 Entrevistes recollides pels membres del grup de treball del projecte
«La bona mort».

5, 7, 8 C. SEALE i S. van der GEEST, «Good and bad death: introduction»,
Social Science and Medicine, 58 (2004), p. 883-885.

LA BONA MORT

LA BONA MORT

2, 4, 6 Entrevistes recollides pels membres del grup de treball del projecte
«La bona mort».
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1
C. SEALE i S. van der GEEST, «Good and bad death: introduction»,
Social Science and Medicine, 58 (2004), p. 883-885.
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‘Making’ a death
good or bad is an
active process in
which both dying
people and those
around them
participate.1

LA BONA MORT

LA BONA MORT
4O

LA BONA MORT

La mort com
a experiència
de continuïtat
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QUÈ T’AJUDARIA A MORIR EN PAU?
A: Poder sentir-me a prop, comunicar-me i estrènyer els vincles
afectius amb les meves persones estimades.
B: Pensar que la meva vida ha tingut algun sentit.
— Pensar que els metges poden controlar el meu dolor
i altres símptomes generadors de malestar.
— Pensar que la meva mort no suposarà una càrrega
insuportable per a les meves persones estimades.
C: Pensar que podré controlar fins al final els meus pensaments
i les meves funcions fisiològiques.
D: Pensar que no es perllongarà artificialment la meva vida.
— Pensar que podré disposar d’ajuda per morir amb rapidesa.
— No sentir-me culpable.
E: Creure en una altra vida després de la mort.
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— Pensar que podré morir a casa.
Enquesta: Aspectes que ajudarien els profesisonals sanitaris espanyols a morir en pau, 2020

En les societats occidentals l’esperança de vida en les dones
és de 86 anys.
L’esperança de vida en els homes és de 80 anys.

Si esta línea recta fuese su trayectoria de vida,
en donde el extremo izquierdo representa el
momento de su nacimiento y el otro extremo
(derecho) representase el momento de su muerte,
marque en qué punto de esta línea se situaría
usted en la actualidad.

N

43

— Pensar que el meu procés de morir serà curt.

M

Aquest exercici està inspirat en l’E.V.A. (Escala Visual Anàloga) de la vida,
desenvolupat per Vanesa Aresté Vilanova
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Amb un metre, regle o el palmell de la mà, mesura quanta vida
et queda. Per què no fas una llista de les coses que no vols deixar
de fer abans de morir?

S’administra per via intravenosa un
somnífer molt potent que adorm
profundament. Al cap de dos o tres minuts
s’apliquen els productes que aturaran la
respiració i el cor i, en deu o quinze minuts,
la persona se’n va de manera molt serena.
Sense dolor, ni agressivitat, ni violència.
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Although palliative care is publicly against active, voluntary
euthanasia, the two actually have one thing in common. Both
find support in individualistic societies that promote personal
autonomy—the right of individuals to make their own choices
about how they should live and die. For advocates of both
palliative care and euthanasia, the good death is one in which
I make my own choices about my last days and months. In
individualistic societies, the bad death is that of the person with
no autonomy: the patient with stroke or Alzheimer’s disease,
who cannot communicate his or her wishes or whose brain has
so deteriorated that there are no wishes left.2

3

1
U. SCHMIDT, «Euthanasia, autonomy and beneficence». Nordic Journal
of Theology, 56 (2002), p. 132-151.
2 Tony WALTER, «Historical and cultural variants on the good death».
BMJ, vol. 327 (26 juliol 2003).

Jaume Ramon Torné Giralt, membre del grup de treball del projecte «La bona mort»
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Adrián CONESA, Ara.cat (17 desembre 2020).
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EUTANÀSIA

Vull morir sol
i havent-me
acomiadat de
les persones
que aprecio
i/o estimo;
no vull veure
com pateixen.
M’agradaria
morir-me quan
jo ho decideixi.
Vull morir en
silenci.

As has been demonstrated in the
contemporary euthanasia debate,
autonomy and control over one’s destiny
are, for some, integral to the good death.
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4

Adrián CONESA, Ara.cat (17 desembre 2020).

5

Adrián CONESA, Ara.cat (17 desembre 2020).
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És un acte
d’amor.

Jo tenia el costum
de retirar-me a
la cantonada de
l’habitació mentre
els familiars
es parlaven i
s’abraçaven fins
que el pacient
moria. Són
moments de molta
emoció. Clarament
hi ha tristesa, però
alhora una sensació
de carinyo, de
serenitat, de
descans. És una
mort molt dolça
i tranquil·la, molt
humana.5

La pèrdua d’un ésser estimat és
psicològicament tan traumàtica
com ferir-se o cremar-se greument
ho és en el pla fisiològic.

EL DOL
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La muerte es un ingrediente básico de la vida desde el momento en el
que nacemos y decimos adiós a la protección y calidez que encontramos
en el útero materno. Sin embargo, esta pérdida de protección aporta
respiración autónoma (libertad) y un desarrollo acelerado de los sentidos.
Lo mismo pasa en otras fases del desarrollo: en el destete se utiliza
el chupete como defensa contra el dolor que genera la ausencia de
la madre, pero dicho dolor facilita que el bebé se pueda fijar en otros
rostros y ampliar su mundo afectivo e intelectual. Es por ello, entonces,
que para vivir con autonomía sea imprescindible celebrar duelos.2

No one ever told me that grief felt so like fear. I am not afraid, but the
sensation is like being afraid. The same fluttering in the stomach, the
same restlessness, the yawning. I keep on swallowing. At other times
it feels like being mildly drunk, or concussed. There is a sort of invisible
blanket between the world and me. I find it hard to take in what anyone
says. Or perhaps, hard to want to take it in. It is so uninteresting. Yet I
want the others to be about me. I dread the moments when the house is
empty. If only they would talk to one another and not to me.3

1
Entrevistes recollides pels membres del grup de treball del projecte
«La bona mort».
2
María Die TRILL, «La muerte es temida, pero necesaria para la vida».
El Periódico (27 febrer 2016).
Montserrat Esquerda, pediatra i coautora del llibre El niño ante la muerte, Editorial Milenio, 2012
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C. S. LEWIS, A Grief Observed, 1961.
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Tots
portem un
mort a les
nostres
espatlles

Darrerament ho he estat trobant tot una
mica més difícil que al principi, suposo
que ara estic anant més enllà del xoc
i de la incredulitat, cap a l’acceptació i
la pena que comporta. M’esforço a
sentir-me ancorada al món, ja que em
sento força buida i sola amb el meu dol
la major part del temps.

—Saps, l’altre dia que es van retrobar els nens de l’esplai
en línia, els van explicar una sèrie de coses i els van
desitjar unes bones festes. En acabar, la monitora els
demana si volen fer alguna aportació. El menut, respon
ràpidament: «A mi m’agradaria parlar del meu pare».
La mare m’explicà que es va fer un silenci que no va ser
acomplert amb cap paraula.
Què necessitava el petit Daniel? Desitjava fer present davant
dels seus companys que havia tingut un pare i, com que s’havia
mort, ara no el podia abraçar, no el podia acaronar, tampoc no el
podia acompanyar i molt menys jugar-hi a pilota. Volia ser com
els altres nens i freturava per dir-los com recordava el seu pare:
alt, guapo, el que tot ho sabia i el que tenia solucions per a tot. El
que en Daniel vivia en el seu dedins requeria posar-hi paraules.
Paraules que expressessin l’enyorament, les pors, les angoixes,
les nits d’insomni, i també tot allò que amb la seva mare, quan
en parlava, implicava veure com les llàgrimes afloraven als seus
ulls i, clar, no volia inquietar-la. Quant de patiment! El seu i el
de la seva mare, i, a sobre, no pot dir res perquè els grans es
queden sense paraules. Aquesta realitat li posa al davant que
més val callar, perquè incomoda.
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Em trobo amb la Maria, a qui fa dos anys que se li ha mort el
marit. Té dos fills petits. Contenta de la retrobada, m’explica
delerosa que el fill de 7 anys té present el seu pare:

El dol és
una pèrdua
d’una part
de nosaltres
mateixos.

És així com anem transmetent el tabú de la mort i de tot el que
aquesta comporta. Què n’hem fet del que deia Shakespeare?
«Poseu paraules al dolor. El dolor que no parla gemega en el cor
fins que l’esquinça».

1
Montserrat ESQUERDA, entrevista de Patricio Rocco per a Elplural.com
(26 novembre 2020).
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ANNA MARIA AGUSTÍ FARRENY, especialista en grups d’acompanyament del dol i membre del grup motor del projecte LBM

A MI M’AGRADARIA PARLAR DEL MEU PARE

Els nens als quals es mort una persona significativa pateixen?
La troben a faltar? S’assabenten del que la família està passant?
Miraré d’explicar-ho d’una manera diferent.
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Els estadis del dol

M’havia llevat feliç. Notava que el meu cor bombejava una
felicitat plena de colors. Hi ha dies en què aquesta felicitat és
apagada, grisa. Però la d’avui era especial, màgica. Cal dir que,
des d’aquell novembre, cap dia és igual. La meva felicitat és
inestable, intermitent.
De sobte, tot ha canviat. Els colors s’han començat ha apagar, el
matí assolellat s’ha convertit en un matí de tempesta i he hagut
de canviar el vestit i les sandàlies per una jaqueta de llana que
m’escalfés i em protegís del fred i unes sabates tancades.

Acceptació

Has estat tu, sí, tu. Ha estat veure’t i tornar a recordar el dolor
que vaig sentir en haver-te de posar aquí per omplir-te de pols.
Recordo amb quina il·lusió et vam comprar. No ens hauríem
imaginat mai que nosaltres també en tindríem un. Quan et vam
tenir a casa, et miràvem i ens preguntàvem si sabríem passejar
amb tu. Eres tan gran! Ens vas regalar moments inoblidables.

Recordo el primer matí que ja no et vam poder treure. Tot era
gris. Passejar sense tu em trencava l’ànima perquè volia dir que
ella ja no tornaria, que ja no la podríem passejar mai més. No
tenir-te al rebedor a l’hora de sortir a fer un volt significava que
ella havia mort.
Et miro i les llàgrimes s’esmunyen entre els meus dits, que
toquen cadascun dels teus racons. Per a molts només series
un simple cotxet de bessonada, una andròmina més del traster.
Però per a mi ets un petit cau de màgia, ple d’històries entre
germanes, un espai de confidències i de baralles.

Establiment d’un nou pla
Progressió endavant

Negació
Evitació
Confusió

Ràbia

Negociació

Elació

Frustració

Lluita per trobar sentit

Xoc

Irritació

Apropar-se als altres

Por

Ansietat

Explicar la pròpia història
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Però ara, mirar-te em fa mal. Tenir-te aquí plegat vol dir que ella
ja no hi és. Veure’t aquí significa que et vam haver de canviar
per un de més petit. Tancar-te aquí per sempre va ser un dels
moments més dolorosos de la meva vida.

Exploració d’opcions

Depressió
Aclaparament
Impotència
Hostilitat
Fugida

Potser demà tornaré a ser una mica més feliç. Podré posar-me
el vestit sense mànigues i nuar-me les sandàlies als turmells per
sortir a passejar i assaborir l’olor de primavera.
O potser se’m torna a apagar el dia, perquè et torno a veure o
algú em pregunta quants fills tinc o, simplement, perquè, en lloc
de posar sis plats a taula, n’he de posar cinc.

Estadis del dol segons Elisabeth Kübler-Ross, que va ser una psiquiatra pionera
en estudis sobre la mort i autora del llibre On Death and Dying (1969), on va parlar
per primera vegada de la seva teoria de les cinc etapes del dol, també coneguda
com el «Model Kübler-Ross». Aquest model ha estat qüestionat per massa rígid.
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NATÀLIA RAMOS PLA, mare, educadora, voluntària de grups d’acompanyament del dol de Lleida i membre del grup de treball del projecte LBM

I DE SOBTE, TOT ESDEVÉ GRIS

Aquest matí feia sol i només desitjava posar-me aquell vestit
lleuger sense mànigues, nuar-me els cordills de les sandàlies als
turmells i sortir a passejar per assaborir l’olor de primavera.

Respiró por última vez

Cerró los ojos

Se fue

				Partió

				Salió de este mundo

Desapareció

		

		

						Se escapó

Dobló el petate
							

Perdió su batalla

		

Está en un lugar mejor

Colgó los tenis

Dejó este mundo
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No está entre nosotros

		

Pasó la carrera

					

Pasó a mejor vida

						Descansa en paz

Se enfrió

Pasó el páramo

			Hincó el pico
Torció la cabeza

Cría malvas

						Entregó el equipo

		

Soltó el pellejo
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			Se quedó tieso
Estiró la pata

							La diñó

					Entregó la piel

			La espichó

		

EUFEMISMOS SOBRE LA MUERTE

La palmó 					La cascó
					

Se extinguió

		Sucumbió
Expiró

Peló el gallo

			Se piró
							Se torció
				Reventó
Se fue al otro barrio

				Pereció

						Subió al cielo

						Desapareció

Se fue para estar con el Señor

			Se durmió

				Encontró a su Hacedor

Se apagó

					Duerme en el Señor

				Pateó el balde

		

Está viviendo en el Reino de la Gloria
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					Falta
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1

1
Montserrat ESQUERDA, entrevista de Patricio Rocco per a Elplural.com
(26 novembre 2020).
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EL LLEGAT

Ir por
la vida
con los
deberes
hechos

Tener una enfermedad que te permita
resolver tus deberes es, en cierta
manera, un regalo, porque hay personas
a las que la muerte llega de forma
abrupta. Por eso, hay que ir por la vida
con los deberes hechos, dar gracias
a quien nos toque, saber perdonar,
hablar con gente con la que dejamos
de hablarnos y ya ni nos acordamos
del porqué, perdonarnos los errores
a nosotros mismos, saber decir adiós,
saber decir «te quiero», saber decir
«has sido importante en mi vida»,
a quien toca.

Penso que seria bonic poder guardar els records al buit, guardar
les olors, que són tan característiques de les persones; poder
recordar el tacte; l’escalf de la seva presència. També m’agrada
el fet de conservar alguna cosa material que s’hi relacioni:
un bocinet de tela de la camisa que sempre portava, el seu
pintallavis, la navalla que feia servir per anar a buscar bolets…
A vegades, em pregunto què m’identifica i què voldria que
conservessin, si és que algú vol conservar alguna cosa meva
un cop em mori.

Hi ha persones que, per exemple, són llocs.
La meva parella és muntanya, és un indret
particular, el pla de la Font, al Pallars Sobirà.
Ell és aquest lloc. La meva iaia era camp, era
esforç i treball, un hort ben cuidat, una terra
treballada. Jo crec que sóc mar. Així, crec que
tots nosaltres tenim un espai dins nostre, un
territori. M’agrada imaginar les persones com
a paisatges. Uns paisatges que ens modelen
i ens fan singulars.

AIDA LESAN GRIÑÓ, creadora, docent i membre del grup de treball del projecte LBM

Hi he pensat molt en el record. De fet, a casa, la padrina guarda
un floc de cabells de la seva padrina dins una caixeta negra
folrada per dins de vellut vermell. Sempre em va impressionar,
això. Ara, però, ho trobo d’allò més bonic. Ella deia que tenia una
cabellera llarga, negra, sense cap cabell blanc, ufanosa. I quan
va morir, van tallar-n’hi un floc i van guardar allò que la feia tan
particular, la seva cabellera. I allí està, dins la capseta. Sempre
dic a la padrina que la vull jo aquella capsa; jo, que no sé ni com
era la meva rebesàvia, que no n’he vist cap foto, però em sembla
un detall preciós guardar un trosset dels meus avantpassats,
com una relíquia.

També és una pregunta que em faig sovint. Em recordaran per
tot allò que he fet? O per allò que els he fet sentir? Recordaran
la suavitat de la meva pell? El to de la meva veu? Penso que és
bonic que et recordin. Com hem de recordar?
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Llavors, per a mi, els records també són volàtils. Poden durar per
sempre els records? El recordaré sempre? Com? Gràcies a quin
suport se’m farà present? Em ve al cap com era la padrina per
una fotografia que hi ha al menjador de casa dels meus pares
i, ara, la recordo així, sempre amb aquell vestit lila. Penso en el
padrí i també el veig com a la fotografia de la «messita» de la
padrina, amb l’armilla del «traje».

COM VOLEM SER RECORDATS?

AIDA LESAN GRIÑÓ, membre del grup de treball del projecte LBM

UNA PERSONA NO MOR MENTRE SIGUI RECORDADA

He donat moltes voltes a aquesta frase i també m’acaba
resultant efímera, perquè el record s’esvaeix. La seva cara, la
seva olor, el seu tacte, acaben sent quelcom difús. Com queda
el record? On és present? El recordo a través de les fotografies
i és perquè les tinc que el seu record és viu, perquè al meu cap
ja no hi és. A vegades sento el tacte, però ja no sé si és la meva
imaginació que vol de totes totes recordar-lo encara.

Aquesta és la pregunta clau, oi? L’art té un poder
tremend, tant si és amb persones que no estan bé
—sobretot amb aquestes— com amb les que sí que
ho estan. L’art, jo sempre deia… i dic, és la salvació
de la dura realitat, repetitiva realitat, i crec que
és importantíssim entendre que l’art no és només
quelcom bonic, ben fet; és més que això. És la
persona tota ella recollida en un instant, no sé com
dir-t’ho, de tal manera que aquella persona viu vora
l’art; l’art serveix per a moltes coses i cura a l’home
les seves… no malalties físiques, sinó… L’home, en
realitat, està malalt i l’art és allò que el salva. L’art
salva l’home.
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oriol

vanesa

I a tu què t’ha permès l’art?
oriol

Expressar-me. Expressar-me com vull i peti qui peti,
això segur.
vanesa
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L’art
salva
l’home

vanesa

Què ens diries sobre l’art i els processos de malaltia? Com has
viscut l’art en aquest confinament? Quin poder té l’art?

I en aquest temps de confinament podries posar-nos algun
exemple de com l’art t’ha permès expressar-te? Per exemple,
amb la Sissi, oi?
oriol

A bé, també, sí…
vanesa

La música…
Ui, mare de Déu, la música! La música… Hem tingut
sort ella i jo que coincidim amb un músic, Johann
Sebastian Bach, i ens adonem que això de Bach sí
que és art, perquè és allò que sent i que toca, no per
quedar bé; tant és així, que en l’època en què Bach
tocava l’orgue i feia cantar el cor, alguns capellans,
l’Església, el van avisar «Aquestes coses són una
miqueta dissonants, i no és gaire religiós». Bach els
va dir: «Si Déu no és dissonant, no crec que valgui
la pena». I realment és així, no? És el que et surt de
l’ànima en aquell moment, peti qui peti.
Conversa entre Vanesa Aresté Vilanova, psicòloga de l’equip d’atenció psicosocial del departament de cures
pal·liatives de l’hospital Nadal Meroles, i Oriol Moragas Maragall, artista i pacient a l’hospital (Lleida, juny 2020)
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COMIAT

oriol

oriol

Enorme, és enorme. Mira, et posaré un exemple
sobre la teoria de l’art. Nietzsche deia que hi ha
realitats sublims que no pot ser que siguin d’aquest
món; han de ser, i això que ell era ateu, d’un Déu
amagat, per donar a l’art la importància que tenia.
I realment no és d’aquest món. Jo crec que això és
molt, molt important. «L’art no és un espill on queda
reflectida la realitat, sinó més aviat un martell que
transforma la realitat».

ALBERT POTRONY

ALBERT POTRONY

vanesa

Abans em parlaves del paper transformador que té l’art.

vanesa

Qui ho diu això?
oriol
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Ah, això ho diu precisament Bertolt Brecht.
Comunista.

Aida Lesan Griñó
Alba Monràs Álvarez
Aloma Charles
Albert Potrony
Amadeu Bonet i Boldú
Anna Maria Agustí Farreny
Anna Soldevila Benet
David Martínez Sánchez
Eva Tresànchez i Monclús
Gemma Torrens i Vives
Íngrid Simó Cunillera
Jaume Ramon Torne Giralt
Khadija Bouiri
Laia Requesens Fernández
Mar Pérez Moreno
M. Àngels Aixalà Calderó
M. Carme Capdevila Peralta
Marta Bisbal Torres
Mikel R. Nieto
Nàdia Puig Asensio
Natàlia Ramos i Pla
Rosa Maria Gil Iranzo
Roser Sanjuan
Sílvia Barrachina Martorell
Vanesa Aresté Vilanova

ALBERT POTRONY

Anna Soldevila
Anna Maria Agustí
Vanesa Aresté
Roser Sanjuan
Albert Potrony

Grup de treball
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Grup motor
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El grup motor i el grup
de treball del projecte
«La bona mort»
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