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a. Tristesa. Quan algú que estimem 
se’n va, ens hem de donar permís per 
estar tristos. Hem d’acceptar aquesta 
emoció, que és, en el fons, una forma 
de seguir units a la persona que se 
n’ha anat. Aquesta tristesa, no ens 
equivoquem, és sinònim d’amor (hi 
ha altres tristeses que no ho són), i 
ens ajuda a contactar amb la persona 
que se n’ha anat. La qüestió és no 
recrear-s’hi, sinó ajudar a recol·locar 
les emocions negatives (especialment 
la tristesa), a recordar la persona 
que va marxar, transformant a poc 
a poc la tristesa lligada al record en 
un record lligat a l’agraïment, a allò 
compartit… Sempre a poc a poc, 
molt a poc a poc.

b. A vegades les pèrdues ens fan sentir 
emocions a les quals no estem 
acostumats, com per exemple la 
por. Por a allò que ve, por de morir, 
por de la buidor, por de reconèixer 
com ens sentim, por a l’oblit, por al 
futur… La por és lliure. El que al final 
en fem és a les nostres mans. Cal 
domesticar-la, aprendre a conviure-
hi, intentar minimitzar-la. Per això, 
fer aflorar pensaments positius, 
activar el control (a través de la 
respiració), visualitzar una situació 
millor portant-la al pensament…,  
tot això pot ajudar.

c. Ràbia cap a qui s’ha mort per 
haver-nos deixat, cap a un mateix 
per sentir el que sent. A vegades 
no és ràbia, sinó enuig La ràbia 
també ens parla de la nostra força 
interior, d’allò que ens mou, del que 
vam voler, del que temem, del que 
ens falta, del que ens satisfà, o ens 
fa por, o ens commou… Intentar 
comprendre el que s’amaga rere la 
ràbia és una manera d’enfocar-la 
positivament i de restringir un dels 
perills que comporta: l’explosió.

d. Sentiments ambivalents. 
«L’estimava, però sort que s’ha 
mort ell o ella i no jo», «Estic feliç 
d’haver-me alliberat, però no sóc 
capaç de reconèixer que puc tenir 
sentiments d’“alleujament” i a 
la vegada tristesa, i per això em 
sento malament»… Els sentiments 
ambivalents són molt comuns i 
convé entendre’ls i reubicar-los. 
L’important és el que fem amb el que 
sentim. Explorar, centrar, conèixer, 
aprofundir… ens ajuda a madurar.

Primera qüestió essencial: poder  
parlar i validar les nostres emocions.

Hem de poder comprendre, transmetre i acceptar el que sentim.  
Les emocions davant de situacions de mort i de dol 
acostumen a ser complexes, amb molts i diferents matisos. 
Convé, per poder-ne parlar, mirar-les des de punts de vista 
diferents i complementaris. Les més habituals són:
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L’experiència de l’aïllament té, en el cas 
de les morts per coronavirus o durant 
el temps que duri l’epidèmia, una 
particularitat important: la impossibilitat 
d’acomiadar-nos a causa de les 
mesures estrictes de confinament. 

Actes i rituals tan importants i 
significatius per a la persona que està 
de dol a l’entorn de la pèrdua com és 
ara disposar del suport social, o poder 
desenvolupar amb normalitat ritus, siguin 
religiosos o bé d’un altre tipus, propis 
de la nostra cultura o familiars (vetlles, 
cerimònies religioses, homenatges, rituals 
familiars…), fonamentals en molts casos 
per al procés de dol, es veuen truncats. 
Aquests rituals, que validen el dolor i fan 
més conscient la pèrdua, també faciliten 
el procés de dol, que pot, davant la 
impossibilitat de dur-los a terme, ser més 
llarg i/o complicar-se. 

En aquesta situació, s’ofereixen les 
recomanacions següents:

a. Fer rituals d’acomiadament personals 
(actes simbòlics que ens ajuden a 
expressar el dolor per la pèrdua, a 
posar en ordre les nostres emocions, 
a iniciar els processos de dol): escriure 
una carta, escoltar música… Es pot 
fer a casa, per Zoom o Skype… No 
és el mateix, però pot reemplaçar 
momentàniament l’acomiadament, 
fins al moment de poder-lo fer de la 
manera que es vulgui. En el cas de fer 
el comiat en línia, és recomanable un 
ritual de preparació i organització que 
confereixi profunditat a l’acte. Si no 
pot ser proper en termes socials, que 
sigui profund emocionalment parlant.

L’experiència d’aïllament quan 
estem de dol és múltiple, diferent 
segons les persones, molt variada. 
Hi ha persones que tenen por de 
carregar massa la seva xarxa de 
suport (explicar que estem tristos, 
que no tenim ganes de fer res…), 
que no volen passar el seu «rotllo 
negatiu» a ningú («Ja en té prou 
cadascú amb les seves coses»)… 

A vegades ens adonem que, un cop 
passada la fase aguda de la pèrdua, 
el suport social va disminuint amb 
el temps, la gent s’habitua i deixa 
de comptar amb nosaltres. 

Davant l’aïllament, hem d’estar 
atents als sentiments d’incertesa, 
confusió, vulnerabilitat, indefensió, 
etc. Ens cal reduir aquests 
sentiments i fomentar emocions 
positives. Entendre el que passa, 
organitzar el dia i l’aïllament, i 
centrar-se en el present (gaudir 
de coses) pot ajudar, com també 
disminuir la distància emocional i 
sentir-nos acompanyats. L’aïllament 
objectiu (estar sols) no és el mateix 
que l’aïllament subjectiu (sentir-se 
sols). Incidim en aquest últim.

Hem d’acompanyar les persones per facilitar 
que acceptin o entenguin el seu patiment i les 
reaccions dels altres:
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Ens podem sentir abandonats:  
la nostra xarxa no respon,  
no ens cuida de la manera que esperàvem. 
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A més de la pèrdua inicial, podem 
sentir una altra pèrdua secundària: 
«La família, els amics… les persones 
que esperava que estarien a prop, 
desapareixen perquè continuen fent la 
seva vida». Ens cal buscar un equilibri 
davant d’aquests sentiments, acceptar-
los passant-los per un «filtre» que ens 
ajudi a entendre el nostre dolor i el 
comportament dels altres (a vegades 
mirant el nostre propi comportament).

Davant d’un problema greu o 
dolorós, a vegades ens fa l’efecte 
que només som nosaltres els qui 
vivim aquesta situació, que només 
som nosaltres (els de la pèrdua) els 
qui la podem entendre. Adonar-
nos que hi ha altres persones que 
estan igual que nosaltres (de dol) 
afavoreix que ens donem permís per 
sentir el nostre propi dolor. Facilitem 
compartir el dolor.

b. Una altra possibilitat, per a la qual 
es recomana un temps màxim de 
preparació (determinat en el temps), 
és anar organitzant l’acomiadament 
futur: escriure alguna cosa per ser 
llegida posteriorment, compartir-
ho amb altres persones i anar-ho 
treballant entre tots, buscar o 
escriure poemes, redactar un diari 
sobre com està sent el dol per 
explicar-lo a posteriori, confeccionar 
un àlbum de fotos, fer un vídeo 
que expliqui el llegat o la vida de la 
persona que ha marxat, i publicar tot 
això a Facebook, Instagram, etc. per 
socialitzar la pèrdua i obrir-la al món.

c. En el cas que hi hagi infants, 
adolescents o persones grans a 
la família, és desitjable incloure’ls 
i afavorir la seva implicació, en 
funció de l’edat i de les seves 
possibilitats, en l’acomiadament 
a la persona que ha marxat: des 
d’incorporar dibuixos (infants) o 
cantar una cançó (adolescents), fins 
a gravar records (persones grans) 
en qualsevol de les diferents formes 
exposades al punt anterior.
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4 Idees que cal transmetre o aplicar. 
Rutines importants:

a. Menjar encara que es tingui 
menys gana.

b. Buscar una bona higiene de la 
son: no fer migdiades, no prendre 
cafè, tenir regularitat a l’hora 
d’anar al llit i aixecar-se, encara 
que no se’n tingui ganes (fer 
d’això una mena de ritual).

c. No estar tot el dia de dol. 
Necessitem distreure’ns i deixar 
de «rumiar». La quotidianitat s’ha 
d’obrir pas.

d. Mantenir rutines com les 
comentades anteriorment.

e. Expressar emocions, plorant si 
se’n té ganes. Però no recrear-se 
en la tristesa, procurar canviar 
els sentiments, la manera d’estar 
emocionalment.

f. Buscar moments de soledat per 
recordar (sense estar tot el dia 
recordant). Rememorar moments 
viscuts amb la persona que se 
n’ha anat que siguin agradables, 
bonics, rics… Recordar els 
riures compartits i del que s’ha 
gaudit en comú. Reviure aquests 
moments de tant en tant, sense 
sentir-se malament.

g. Buscar entre els amics algú amb 
qui parlar; si no, un voluntari o un 
professional. Demanar ajuda és 
un signe de maduresa.

h. Ser compassiu amb un mateix. 
Animar-se. Donar-se permís per 
experimentar.

i. Encara que la tristesa torni, es va 
millorant. El dol és un procés que 
demana temps.

j. Intentar meditar, llegir o 
escriure. No s’ha d’oblidar de 
tenir cura de l’«ànima». És 
interessant buscar consol i altres 
perspectives, sense canviar els 
fonaments de la nostra vida.

k. A vegades no tenim respostes: 
«per què va morir?», la injustícia 
de la mort… No les busquis!
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Atendre el dol  
i els afers espirituals:
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a. Les persones religioses, davant la mort d’una persona 

estimada, s’aferren a les seves creences o pràctiques 
religioses i espirituals com una forma d’afrontar-la. 
No cal que compartim aquestes creences per ajudar 
aquestes persones. Sovint, simplement n’hi ha prou 
que les escoltem amb atenció. 

b. Podem preguntar a la persona si és religiosa, si vol 
resar, si li agradaria llegir un passatge d’algun text… 
No s’ha de qüestionar mai, ni contradir, ni «corregir»  
el que la persona creu.

c. Qüestions rellevants: 

d. Davant d’una mort, les persones que pateixen necessiten 
estar segures que estem intentant d’entendre com se 
senten elles (empatia). Aquesta és la clau. 

» No hem respondre a preguntes de tipus 
religiós com ara «Per què Déu va permetre 
que passés això?». Aquestes preguntes 
expressen emocions, no demanen una 
resposta real. Hem d’atendre les emocions 
i abandonar la literalitat. 

» Alguns objectes (crucifix, estampa, 
medalla…) poden ajudar a fomentar la 
tranquil·litat i la seguretat, i augmentar 
així la percepció de control.

» Es poden organitzar celebracions o 
oracions per telèfon, per WhatsApp…  
Per a la fe musulmana, és important  
mirar en la direcció adequada.

» Si el professional no és religiós o ho és 
però d’una altra fe, es pot negar a fer 
aquest acompanyament, però és millor 
tenir en compte que unir-se a l’oració 
només implica estar en silenci mentre 
algú resa. No és una qüestió personal. Dir 
«amén» pot facilitar la unió afectiva amb 
la persona que està en procés de dol i 
tranquil·litzar-la. 

» Davant l’esperança d’un miracle, no 
s’ha d’interpretar que la persona ha 
perdut el contacte amb la realitat, o 
que es tracta d’alguna cosa patològica. 
Moltes vegades, és una «fórmula» 
que ajuda a suportar una situació 
devastadora per a la persona, un fil 
d’esperança que la persona en dol sap, 
en la immensa majoria de casos, que 
és una cosa il·lusòria. És important no 
animar ni desanimar aquesta esperança. 
Deixar-la aquí farà que es vagi 
elaborant. 

» A vegades, les expressions de dolor poden 
ser molt intenses. Calma i tranquil·litat. 

» Les expressions d’ira contra Déu, la 
religió, la injustícia d’una mort, l’absurd… 
són relativament habituals, i fruit del 
dolor i el sofriment. No s’han de jutjar 
ni discutir mai. La majoria de persones 
no busquen una «resposta», sinó una 
persona disposada a escoltar sense jutjar.
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