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VIDA DE LA COMUNITAT

EL DOL EN TEMPS DE PANDÈMIA
RESUM DE LA CONFERÈNCIA DE FRANCESC TORRALBA
A LA CASA DURAN
Joan Tarruell
Veient i escoltant aquest vídeo penjat a la pàgina
web de la parròquia i sent conscient de la càrrega il·lustrativa del tema del dol, del consol i dels
bàlsams per pal·liar-lo, penso que és bo fer-ne
un resum i així divulgar-lo per donar-lo a conèixer a totes les persones que no tenen accés a
Internet.
Torralba comença agraint que se l´hagi convidat
per parlar sobre aquest tema i també fa esment
que el lloc, l´antiga casa Duran, del que en desconeixia l´existència a Sabadell, és extraordinàriament bonic.
Fa un pròleg molt encertat dient que aquesta
pandèmia del COVID-19 ens ha comportat un
temps ben llarg d´incerteses com les econòmiques, perdre el treball, risc d´estar malalt i els
grans entrebancs i restriccions per moure´ns.
Però que per altra banda ens fa reflexionar sobre la seguretat de la nostra mort individual;
d’aquesta si que no hi cap incertesa, malgrat el
tabú que l´encercla i del que no se´n vol parlar.
Exposa el que ha representat per molts els decessos sense acompanyament dels rituals a que
estem acostumats. Aleshores entra per mi en el
tema central de la xerrada: que és l´art de consolar; un art que costa molt, costa tant saber-lo
donar com demanar.
Consolar, diu, és saber alliberar al desconsolat
dels sentiments i emocions que porta al pap.
Una bona part de la teràpia del consol és precisament FER DE RECIPIENT dels neguits; això
sol, ja garanteix un alleujament.
També podem trobar serenitat en el dolor que

representa un traspàs, rememorant tots els bens
rebuts d´aquella persona; que els records d’haver-hi conviscut PRIMIN. Cita unes tribus africanes que quan se’ls mort algú fan un agraïment
col·lectiu, mostrant-lo amb gran èmfasi.
Torralba parla de que avui donem una gran importància als fàrmacs que semblen els únics per
fer recuperar la serenor d´esperit, quan hauríem
de recórrer a relacions de qualitat, gent de bon
seny i amb molta humanitat, que ens facin entrar
en una fase d’acceptació del decés, sobretot si
el vincle amb aquell ésser ha estat molt fort.
Com a final entra a detallar quin tipus de bàlsams tenim remarcant el tipus de decés; no és
el mateix perdre els pares que perdre fills, també
es viu amb molta pena la mort d’un amic íntim o
la d’un professor que ens va impactar.
Apunta que per a molts creients, siguin de la religió que siguin, l´oració i el prec generen pau,
serenitat i sobretot esperança.
També pot ser balsàmic el fet de crear: escriure,
(Continua al darrera)

dibuixar, pintar, tocar o escoltar música. Afegeix
que altres bàlsams poden ser l´art de la conversa, l´anar i venir de paraules, però guardant
aquests requisits: equilibri, alternança de paraules i silencis, parlar i escoltar. Finalment apunta com a bàlsam fort: la lectura dels clàssics,
aquests ens han regalat màximes, pensaments,

tot això avui està a les xarxes, són textos clars,
concisos que nodreixen molt. Prosa, també poesia i música.
Penso que el que va dir és tan evident i ric que
qualsevol de nosaltres en pot fer cas i posar-ho
en pràctica; segur que beneficiarà a algú i a un
mateix.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE SOLEMNITAT DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT. Missa de vigília, dissabte a les
8 del vespre. Diumenge, missa a 2/4 de 10 del
matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 8 del vespre.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. El grup Sant
Marc es reunirà dilluns 31 de maig a les 8 del
vespre i el grup Sant Joan dimarts dia 1 de juny
a 2/4 de 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.

COMISSIÓ D’ECONOMIA. Es reunirà dimecres
dia 2 de juny, a les 7 de la tarda, als locals parroquials.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR 0-7. Cada mes, pregària
familiar amb els més menuts. Atesa la situació
de pandèmia, s’ha iniciat aquest curs 20202021 fent una tramesa mensual d’un guió de
pregària per fer-la a casa en família. Els interessats podeu sol·licitar aquest enviament a
pregaria07@purissimasabadell.org

CORPUS. Diumenge dia 6 de juny celebrarem
la festivitat del Corpus, dia en que es fa la segona col·lecta per Càritas Diocesana.
MEDICAMENTS PER VENEÇUELA. Continua la recollida de medicaments per Veneçuela. Necessiten sobretot antibiòtics, analgèsics,
antipirètics, metformina per la diabetis, medicaments pel cor i per la depressió. Podeu fer les
vostres donacions al despatx parroquial en les
caixes que hi ha destinades per la recollida.
CÀRITAS PARROQUIAL. A causa dels efectes
de la pandèmia ens han enviat des de Càritas
Sabadell 12 famílies més de les que ja ateníem
habitualment; en aquests moments el Rebost
ajuda a 20 famílies. És per aquest motiu que demanem la vostra col·laboració amb el Rebost.
Gràcies per endavant.
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Aneu a convertir tots els pobles,
bategeu-los en nom del Pare,
del Fill i de l’Esperit Sant.
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