num. 95

Els éssers estimats
que ja no hi són
Qui falta?
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Has viscut aquesta situació?

2

Estem preparats per parlar
sobre la mort? Continua sent
tabú?

3

Si parlem de la mort, què
diem?

Quins nervis! A casa del
Martí i la Jana comença
a fer olor de Nadal. La mare
ja ha comprat tot el
necessari per fer els
canelons, el menjar preferit
dels bessons i de tota la
família.
Enguany, l'avi Marcel no hi
serà, ja que va morir al
febrer a causa d'un càncer
de pulmó. En Xavi va
passar moltes hores a
l'hospital i els nens ho van
notar. Va ser un inici d'any
molt dur per a la família.
En Martí jugava molt amb el seu avi i els primers dies d'escola no parava de parlar-ne.
Que si l'avi està al Cel, que si la iaia i la mare ploren molt... En canvi la Jana no diu res,
com si no l'hagués afectat tant.
A vegades, el Martí veu que la mare té els ulls humits; però ella diu que és per culpa
de la ceba, que li fa plorar.
Quan han parat taula per als convidats, la Jana anava dient el nom de cadascun d'ells i
col·locant els coberts:
- Jo, la tieta, el tiet, la Mariona, el Lluc, la mare, el pare, el Martí, la iaia i l'avi! -diu tota
decidida.
- Jana! -diu la mare-. L'avi ja no hi és -li diu tot mirant-la als ulls.
- És igual! -diu cridant.
- D'acord -s'asseu la mare tota trista.
En arribar els convidats, s'han saludat, han cantat un parell de nadales davant el
Naixement i s'han assegut.
En seure, el Lluc s'ha adonat que quedava un seient lliure i ha preguntat:
- Qui falta?
Tots han abaixat el cap amb alguna llàgrima als ulls.

Parlem-ne tots plegats!
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num. 95

La por a la mort
Tu creus que la meva
àvia es pot morir?
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Com els podem parlar d'allò
que encara no hem viscut?

Aquests dies en Jofre arriba
a l'escola una mica trist. I
és estrany perquè la
Marta, la seva professora,
que ja el coneix de l'any
passat, sap que ell no és
així: li passa alguna cosa.
Com que és un nen més
aviat tímid, costa fer-li
preguntes
directament,
perquè segurament no les
contestarà.
Avui la Marta ha decidit
parar
l'orella
a
les
converses que en Jofre té amb el seu amic Nil. Quan han estat al pati, en Nil ha
preguntat a en Jofre:
- Tens ganes de venir aquesta tarda a jugar a casa?
En Jofre ha dit de seguida que sí, però s'ha quedat callat de cop. I ha continuat:
- No sé si podré venir perquè la mare i el pare van molt de bòlit aquests dies. Es
passen el dia a l'hospital, amb l'àvia, i potser no em podran venir a buscar.
- Fantàstic! -crida en Nil-, així t'hauràs de quedar a sopar i a dormir a casa.
En Jofre esbossa un somriure, li agrada molt la idea de l'amic. Però aleshores li pregunta:
- Nil, tu creus que la meva àvia es pot morir?
- Sí -li respon en Nil sense pensar-ho gaire. Com es va morir en "Bobby", el gos del meu
tiet; tenia 17 anys i ja era molt vellet.
- Ja, la meva àvia té 76 anys i també és molt vella, però a mi no m'agrada que es
mori, em fa una mica de pena i potser també de por.
- Va, Jofre no hi pensis que potser no es morirà. Si és a l'hospital, els metges la
curaran.
- No ho sé, Nil, ahir la mare va tornar de l'hospital tota plorosa i no em va voler explicar
per què...
- Doncs potser ho hauries de preguntar al pare. La Marta ha estat escoltant i no ha volgut
intervenir en la conversa dels dos companys. Però ara ja sap quin tema haurà de tractar
en una de les properes tutories amb la classe.

Parlem-ne tots plegats!
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num. 95

El dol
T'acompanyo en el
sentiment
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Alguna vegada heu viscut
aquesta situació a casa?

2

La nostra societat, ens prepara
per a la mort?

3

Ens fa por? Per què?

Parlem-ne tots plegats!

CONVERSES
Manel (44 anys, pare d'en
Jan, de 12 anys)
- En Jan està una mica
obsessionat amb la mort.
Fa uns dies que ens
pregunta si ens morirem el
papa i la mama i diu que ell
no vol que ens morim. Quan
va morir el seu avi fa un
parell d'anys, ens va
semblar que no ho entenia
gaire.
Com
que
no
preguntava, tampoc no li
vam
donar
més
explicacions. Però fa uns
dies la meva mare, que és
molt gran, li va dir que es
morirà aviat perquè és el que toca. I des d'aleshores que no para de preguntar i parlar
del tema.
Roser (42 anys, mare de la Carla, de 13 anys)
- La mort és un tema habitual en aquestes edats. Trobo que és normal que vulguin
saber i preguntin. Potser el Jan està angoixat per saber qui cuidarà d'ell si vosaltres
moriu. Jo crec que cal tranquil·litzar-lo i parlar del tema amb naturalitat. Amb la Carla
vam parlar molt d'això l'any passat, perquè va morir la mare d'una amiga seva de classe.
Com pots imaginar, tots necessitaven saber com, per què, quan... Nosaltres no sabíem
ben bé com explicar-li-ho, però la tutora ens va recomanar una sèrie de llibres i
pel·lícules que reforçaven el que estaven fent a l'escola i van ser de molta ajuda.
Maria (46 anys, mare de l'Anabel, de 14 anys)
- Estem fets un embolic. Resulta que ha mort una tieta amb qui l'Anabel tenia molta
relació. De fet, fa temps que estava malalta i ja ens ho imaginàvem. Ja li hem dit i s'ho
ha pres prou bé, però el que no sabem ara és si fer-la participar en els rituals de
comiat, si demanar-li que ens acompanyi al tanatori... Hem sentit tantes coses que no
sabem què fer! Alguns diuen que no hi han d'anar mai, d'altres que sí... Ella pregunta si
cal dir: t'acompanyo en el sentiment, perquè se li fa molt estrany. Potser amb una
abraçada n'hi ha prou. Tu què en penses?
Santi (55 anys, pare de la Rocío, de 13 anys)
- La meva opinió és que n'heu de parlar, amb ella. La podeu convidar i, sobretot,
demanar-li si hi vol participar. Si us diu que no, no us quedeu amb la primera negativa,
expliqueu-li la importància del comiat i d'anar-hi junts. En qualsevol cas, li hauríeu de dir
què és el que passa en els funerals, com són els rituals, què pot esperar, quines
persones solen anar-hi... per tal que li sigui més fàcil decidir. A més, li podríeu oferir
alternatives per dir-li adeu a la seva tieta, com escriure-li una carta, fer un dibuix o collage
amb imatges que li recordin la seva relació. I, per què no, una abraçada. A vegades no
calen paraules.
Extret i adaptat de Família i Escola.
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num. 95

Pèrdua. Qui falta?
Jesús s’apareix als
deixebles
QÃ¼estions
per al diÃ leg:
1

Els deixebles tenien les portes
tancades... Davant la pèrdua
ens pot més la por i l'enuig o
la fe en Jesús ressuscitat?

2

De quina manera ens pot
ajudar la fe en Jesús a
acceptar la pèrdua dels
éssers estimats i superar el
dol amb major facilitat?

3

Tomàs no creia perquè no
veia... Per què ens costa tant
acceptar els plans eterns de
Déu per a nosaltres
centrant-nos, la majoria de
vegades, en la nostra
existència terrenal?

Al
capvespre
d'aquell
mateix
dia,
que
era
diumenge, els deixebles,
per por dels jueus, tenien
tancades les portes del lloc
on es trobaven. Jesús va
arribar, es posà al mig i els
digué:
--Pau a vosaltres. Dit això,
els va mostrar les mans i el
costat.
Els
deixebles
s'alegraren de veure el
Senyor. Ell els tornà a dir:
--Pau a vosaltres. Com el
Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres. Llavors va alenar damunt d'ells i
els digué:
--Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats; a qui no els
perdoneu, li quedaran sense perdó. Quan vingué Jesús, Tomàs, un dels Dotze,
l'anomenat Bessó, no era allà amb els altres deixebles. Ells li van dir:
--Hem vist el Senyor.
Però ell els contestà:
--Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no fico el dit a la ferida dels claus i no li
poso la mà dins el costat, jo no creuré pas! Al cap de vuit dies, els deixebles es
trobaven altra vegada en aquell mateix lloc, i Tomàs també hi era.
Estant tancades les portes, Jesús va arribar, es posà al mig i els digué: --Pau a
vosaltres. Després diu a Tomàs:
--Porta el dit aquí i mira'm les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis
incrèdul, sigues creient. Tomàs li va respondre:
--Senyor meu i Déu meu! Jesús li diu:
--Perquè m'has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist!

Parlem-ne tots plegats!
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