
El metge nefròleg Dr. Màrius Morlans, expert en 
Bioètica va compartir unes interessants refl exi-
ons sobre el tema. Ens va fer veure que la mort 
actualment està present, no tant a casa com 
abans, sinó sobretot en hospitals, residències , 
tanatoris, etc.

Esmentà tres motius per poder morir a casa: 
que el malalt accepti que és el fi nal, que és de-
pendent i que necessita cuidador i suport de 
l’equip mèdic.

Assenyalà que amb la pandèmia i la Covid ha 
imperat la institucionalització i moltes persones 
s’han hagut d’acomiadar sense contacte físic. 
Les restriccions als cementiris, a l’aire lliure, no 
van ser encertades. I tot plegat va fer que l’ela-
boració del dol deixés cicatriu.

També va fer una refl exió sobre les decisions que 
es poden prendre al fi nal de la vida i va comen-
tar una enquesta que es va fer a quasi trenta 
mil metges europeus. En un 30% dels casos, el 
metge no podia prendre decisions perquè eren 
morts sobtades. Un 20% decidien fer sedació 
(la sedació no escurça la vida) i en aquest cas és 
bo que la persona que està a punt de morir es 
pugui acomiadar dels seus. I en un percentatge 
menor hi havia la retirada de tractaments de su-
port vital quan passen dies i no hi ha resposta. 
Finalment, el suïcidi assistit, que no és legal a tot 
arreu.

Al fi nal de la vida un no pot prendre gaires decisi-

ons, perquè no està prou lúcid, despert o atinat, 
per això hi ha uns documents (testament vital) i 
es pot delegar algú que prengui decisions per tu 
i vetlli per fer realitat aquest testament.

Clogué la seva intervenció compartint un estudi 
de fi nals del segle passat, elaborat per un metge 
encarregat de Pastoral del Bisbat de Barcelo-
na fet amb professionals i voluntaris que cuiden 
persones al fi nal de la vida. El 40% demanaven 
poder-se comunicar i relacionar, el 14% valora-
ven l’atenció espiritual i el 4% valorava l’atenció 
mèdica. Ara les coses han canviat.

Els consells que donà per les persones que vul-
guin o hagin d’acompanyar en el fi nal de la vida 
van ser: saber estar, comunicació i fer costat.

El Dr. Germà Morlans va parlar de les cures pal·li-
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atives, fent un resum del model de cures pal·lia-
tives, l’objectiu de les quals és assolir una bona 
mort en malalts de malaltia terminal, i atendre la 
família.

Bona mort és per molts, morir sense patiment o 
garantir una mort digna, que vol dir respectar les 
voluntats o desitjos del malalt, i ser compassius 
en el camí de compartir.

L’atenció de les cures pal·liatives és integral.

Va comentar quin ha estat l’impacte de la Covid 
en el tema del dol. Va dir que la primera víctima 
durant la pandèmia va ser la “dignitat humana”, 
ja que els pacients es morien sols o amb l’únic 
contacte de professionals vestits amb EPIS 
(Equips de Protecció Individual), que ho difi cul-
tava tot molt.

Un estudi fet per un equip de psicòlegs de l’Hos-
pital de Granollers, previ a la pandèmia, eviden-
ciava que els malalts aïllats als hospitals tenen 
més possibilitats d’experimentar depressió, an-
sietat, ira, etc.

L’atenció durant la Covid va condicionar un can-
vi a tot el sistema sanitari. Un 6% de familiars per 
mort de Covid de la primera onada, van fer un 
dol patològic. Des de l’administració es va mirar 
de posar-hi remei.

Finalment va explicar experiències viscudes que 
em fan pensar amb el tema de la transcendèn-
cia.

El Teòleg Mn. Xavier Morlans inicià la conferèn-
cia dient que, el dret a morir dignament, en el 
pensament hegemònic dominant, és morir sen-
se dolor, sense angoixa, i no donar massa feina.

La Covid ens ha ensenyat que si hi ha professio-
nals preparats, el dolor està controlat i no avan-
ça la mort, sinó que evita l’angoixa. No estar 
acompanyat angoixa, i va referir-se a un text del 
Dr. Puigverd on relata que la mort digna és no 
només la dignitat de la persona que es mor, sinó 
que també és la que dignifi ca els altres.

Va parlar de les conviccions últimes de les per-
sones, que les tenim tots, ateus, agnòstics i cre-
ients.

El creient es decanta per creure que té més sen-
tit creure en Déu, malgrat tot. L’ateu és un cre-
ient a qui cada matí li pesa més la violació des-
pietada d’una nena a Igualada que creure que hi 
ha un Déu bondadós.

Davant això ens hem de respectar; les qüestions 
últimes no es poden imposar.

La convicció última generalitzada és que la mort 
és llei de vida, que no patirem físicament i que 
si ens hem envoltat de les persones estimades 
i estem entrenats per suportar l’adversitat, po-
drem passar el tràngol una mica millor. Que se-
rem recordats mentre es parli de nosaltres.

Xavier Morlans diu que aquesta convicció és ter-
rible i reivindica la convicció del dret a desitjar 
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viure per sempre una vida plena de felicitat (no 
dret a viure eternament).

Ens comenta que hi ha el perill que si la societat 
aïlla la mort, ens anestesiï. Tot seguit cita un ver-
set del Cant Espiritual de Maragall,

Senyor; jo que voldria aturar
                            a tants moments de cada dia
Per fe’ls eterns a dintre del meu cor!
O és que aquest “fer etern és ja la mort?

I durant uns minuts va endinsar-se en aquests 
moments de vida que donen la sensació que 
són un tast d’aquesta eternitat. Va anomenar 
el naixement d’un infant, l’amor de parella, els 
moments agradables viscuts en comunitat, el 
vincle de moments durs viscuts amb amics, o 
moments culminants d’uns minuts de gràcia.

Per cloure va parlar del tema de l’imaginari. La 
tradicional concepció del bé i el mal, del cel i 
l’infern refl ectits en la Divina Comèdia de Dante 
o més properament en els Pastores de Folch i 
Torres, va quedar superada pel Concili Vaticà II 
que va ser un canvi i posada al dia. Però molts 
van desconnectar, i capellans i catequistes pot-
ser no han sabut posar-se al dia per actualitzar 
el marc tradicional. 

El fi nal del credo diu “espero la resurrecció de la 
carn”, i la teologia ajuda en cada context cultu-
ral, modestament, a parlar de l’ànima. Evoluti-
vament s’ha parlat de l’essència, després de les 
energies, ara es parla dels xips. En un xip peti-
tíssim hi caben milions d’informació, el Dr. Jou 
diu que potser l’ànima és com aquest xip que té 
tota la informació nostra.

Quan traspassem la mort i arribem a la dimensió 
de Déu, l’amor i la gràcia, fa que aquesta infor-
mació nostra es plasmi, no en una ànima, sinó 
que experimentarem una transformació que 
l’expliquem amb metàfores, com el cuc que es 
transforma en papallona.

Aquest és a grans trets el resum de la conferèn-
cia. Al fi nal hi hagué un torn de preguntes ober-
tes.

La comissió fa una bona valoració de la resposta 
del públic així com de la ponència dels germans 
Morlans.



CONCERT DE NADAL DE LA CORAL RESSÒ. 
Amb repertori nadalenc d’estils variats i d’èpo-
ques diverses, us oferirem aquest diumenge 
19 de desembre, a les 6 de la tarda, cançons 
amb arrels gregorianes, cançons d’amor o hu-
manitàries d’arreu que han esdevingut himnes 
nadalencs i nadales tradicionals catalanes. Serà 
un dels actes solidaris en col·laboració amb la 
Marató. Amb els fons que es recullin a la sortida, 
amb la fórmula “taquilla inversa” farem la nostra 
aportació.
REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 20, a 
¼ de 7 de la tarda, reunió amb el grup Sant Pau. 
I el mateix dia a 2/4 de 8 del vespre amb el grup 
Sant Lluc.
CELEBRACIÓ DEL PERDÓ. Dimarts dia 21, a 
2/4 de 8 del vespre,celebració del perdó, segui-
dament celebració de l’eucaristia.
VIDA CREIXENT. La trobada del mes de de-
sembre serà el proper dimarts dia 21 a les 6.
MISSA DEL GALL. Divendres dia 24, a les 12 
de la nit.
NADAL. Les misses seguiran l’horari habitual 
dels diumenges i festius. Queda suprimida la 
missa de les 8 del vespre.
DIA DE SANT ESTEVE. Aquest any s’escau en 
diumenge i per tant l’horari de missa serà igual 
que el dels diumenges. Se celebra la festa de la 
Sagrada Família.
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CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE IV D’ADVENT. Missa de vigília, dis-
sabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa a 2/4 
de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 8 
del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més 
petits.

Lc. 1,3 9-45

Ets beneïda entre totes les dones
i beneït és el fruit

de les teves entranyes.


