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La vida ens parla de la mort. Sabem 
que la mort és inevitable, que és un 
fenomen universal, la gent mor cada 
dia al nostre voltant. Veiem la mort 
per tot arreu, als mitjans de comu-
nicació, al cinema, als hospitals. Es 
tracta d’un tema pel qual la nostra so-
cietat passa de puntetes, perquè ens 
costa assumir la vulnerabilitat i la fini-
tud humanes. Per això es tendeix a no 
pensar en la mort. D’alguna manera 
aquesta vivència social davant la mort 
dóna la raó al filòsof francès Blaise 
Pascal (1623-1662) quan afirmava que 
«no havent pogut trobar remei a la 
malaltia i a la mort, els homes per ser 
feliços han decidit de no pensar-hi». 
També hi ha qui va més lluny i pre-
fereix autoenganyar-se: pensar que 
tard o d’hora la mort serà vençuda pel 
poder biotecnològic. És el que es co-
neix com el transhumanisme, un nou 
moviment social que defensa que el 
desenvolupament tecnològic (la genè-
tica, la nanotecnologia i la robòtica), 
s’ha d’encaminar cap a la superació 
dels límits biològics de l’ésser humà. 
El transhumanisme somia a convertir 
l’ésser humà en immortal.

En una societat com la nostra, doncs, 
la mort d’un infant és un fenomen in-
acceptable i incomprensible. Aquest 
rebuig, i alhora aquest desconcert, 
davant la mort d’un infant és un fe-
nomen típicament occidental, perquè 
en els països en vies de desenvolupa-
ment, on la mortalitat infantil és molt 
elevada —igual com aquí fa unes dè-
cades—, en tenen una percepció i una 
vivència molt diferents a les nostres, 
perquè cada dia veuen com l’infortuni 
escapça la vida dels seus fills i filles. 
Segons dades de l’UNICEF, el 2015 
van morir arreu del món 5,9 milions 
de nens menors de 5 anys. Es tracta 

de 16.000 morts infantils cada dia. El 
80 % d’aquestes morts es concentren 
només en 24 països, majoritàriament 
de l’Àfrica subsahariana. A Espanya 
la taxa de mortalitat infantil (de me-
nors d’1 any) és mou al voltant del 3 
per mil. Aquesta diferència en les xi-
fres explica, i molt, la manera com 
s’afronta la mort d’un infant.

Encara que en les últimes dècades 
hem rebaixat moltíssim la mortalitat 
infantil, no podem passar per alt que 
la mort en edats molt primerenques és 
una realitat a la qual hem de voler i 
hem de saber fer-hi front. Per això en 
aquest número monogràfic a l’entorn 
de la mort dels més petits oferim un 
conjunt d’articles que ens ajuden a re-
flexionar com viu el nen la seva pròpia 
mort, en quines situacions de fi de vida 
està indicada una limitació de l’esforç 
terapèutic, en què consisteix l’atenció 
pal·liativa en pediatria i quines espe-
cificitats té el dol en els nens. En el 
fons es tracta d’un monogràfic que vol 
ajudar a trencar el tabú que envolta la 
mort dels infants perquè, si no el tren-
quem, més que protegir els infants el 
que fem és desprotegir-los. 

Infants davant la mort 

Editorial

En una societat 
com la nostra, 
doncs, la mort 

d'un infant és un 
fenomen inacceptable 
i incomprensible. 
Aquest rebuig, 
i alhora aquest 
desconcert, és un 
fenomen típicament 
occidental
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L’article presenta una anàlisi sobre la 
limitació de l’esforç terapèutic (LET) en 
pediatria. Quan la curació no és possible 
o quan si s’aconsegueix, parcialment o 
totalment, és a costa d’una supervivència 
amb molt poca qualitat de vida, s’ha de 
pensar què és beneficiós per al pacient i què 
no ho és, per tal d’evitar la prolongació del 
procés de morir o una supervivència amb 
greus seqüeles. La LET presenta diferents 
qüestions ètiques: la presa de decisions 
de les famílies, el distrès moral dels 
professionals, etc.

pediatria, limitació d’esforç terapèutic, 
proporcionalitat dels tractaments, presa de 
decisions

The article presents an analysis on the 
limitation of therapeutic effort (LTE) in 
paediatrics. If a cure is not possible, or if it 
is attained either partially or totally at the 
expense of quality of life, there is a need 
to weigh up what is beneficial or not to the 
patient; this is done to avoid a prolonged 
dying process or a survival with serious 
consequences. LTE poses different ethical 
questions: families having to make decisions, 
moral distress faced by professionals and 
other issues.

Keywords

pediatrics, limitation of therapeutic effort, 
proportionality of treatment, making 
decisions

L’exercici de la medicina pediàtrica 
pretén preservar la vida dels pacients 
aconseguint la curació de les malalti-
es sempre que sigui possible. En els 
últims anys l’adquisició de nous co-
neixements ha suposat un increment 
notable de la capacitat per curar.

No obstant això, en diferents marcs 
assistencials (cures intensives, neona-
tologia, oncologia, neurologia, etc.) 
algunes vegades la curació no és pos-
sible o si s’aconsegueix, parcialment o 
totalment, és en detriment d’una su-
pervivència amb una disminució molt 
important de la qualitat de vida. En 
aquests casos s’ha de ponderar acu-
radament què ocasiona un benefici 

del pacient i què no, i considerar així 
que han de retirar-se o no instau-
rar-se aquelles mesures amb l’objec-
tiu de la curació o la millora del nen 
si aquestes ja no són possibles, i que 
s’han d’aplicar aquelles altres me-
sures destinades a aconseguir el seu 
màxim benestar, tot i que malgrat el 
seu correcte ús se’n pogués derivar 
un escurçament de la vida. D’aquesta 

manera s’evita allargar el procés de 
morir o la supervivència amb gravíssi-
mes seqüeles. Aquesta forma d’actuar 
s’ha definit tradicionalment com a li-
mitació de l’esforç terapèutic, encara 
que actualment altres denominacions, 
com adequació de l’esforç terapèutic, 
són també acceptades, ja que sembla 
que transmeten millor la idea que cal 
fer en tot moment el més idoni, triant 
les mesures que en aquestes circums-
tàncies estarien encaminades no pas a 
intentar una curació impossible, sinó 
a proporcionar el major benestar pos-
sible al malalt.

Concepte de futilitat. Proporcionali-
tat dels tractaments 

Amb el naixement de les cures inten-
sives s’adquireix una dinàmica en què 
sembla necessària l’obligació tècnica 
de fer tot el possible. Posteriorment 
comença a analitzar-se el fet que po-
den dur-se a terme tractaments que 
generen patiment al nen malalt i que 
allarguen el procés de morir sense que 
el seu pronòstic es vegi afavorit, de-
finint aquesta forma d’actuar com a 
obstinació terapèutica. Cal reconèi-
xer que no tots els tractaments que 
allarguen la vida biològica resulten 
beneficiosos per al nen malalt com a 
persona. Resulta fonamental valorar 
allò que és indicat en cada moment 
de l’evolució clínica, respectant la 
voluntat del pacient capaç i compe-
tent o la dels seus pares, en lloc de 
fer sempre allò tècnicament possible. 
Es tracta d’avaluar en tot moment 
la proporcionalitat del tractament 
a aplicar amb l’objectiu que es vol 
aconseguir, essent preferible parlar 
de tractaments proporcionats o des-
proporcionats, més que d’ordinaris o 
d’extraordinaris, ja que de vegades 

C al reconèixer 
que no tots els 
tractaments 

que allarguen la vida 
biològica resulten 
beneficiosos per al 
nen malalt com a 
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fonamental valorar 
allò que és indicat 
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es pot considerar desproporcionat ad-
ministrar a un pacient un tractament 
antibiòtic o la nutrició mitjançant una 
sonda i, en canvi, és més difícil consi-
derar aquestes mesures com a extra-
ordinàries. D’aquesta manera se situa 
el nen malalt en el centre del debat i 
les mesures a prendre seran proporci-
onades o desproporcionades en funció 
de la situació de l’infant.

En relació amb la supressió o el no 
inici de diverses mesures terapèuti-
ques pot considerar-se menys conflic-
tiu prendre la decisió de no iniciar un 
tractament que la de retirar-lo si ja 
s’havia instaurat. Actualment no s’ha 
de mantenir cap tipus de distinció en-
tre la supressió i la no instauració, ja 
que la finalitat de no iniciar o de re-
tirar un tractament és la mateixa; si 
des del punt de vista moral es conclou 
que un determinat tractament no està 
indicat, és exactament igual el fet de 
retirar-lo o el de no iniciar-lo. No obs-
tant això, des del punt de vista emoci-
onal sí que hi ha diferències. Tant per 
a les famílies com per als professio-
nals sanitaris pot ser més costós el fet 

de retirar mesures terapèutiques que 
no pas el de no iniciar-les. És impor-
tant assenyalar que pot ser més fàcil 
iniciar mesures terapèutiques amb el 
dubte de la seva utilitat posterior si 
es pensa que en el moment en què es 
constati la seva inutilitat es poden re-
tirar. D’aquesta manera es disminueix 
el dramatisme inherent a la decisió de 
si és correcte o no iniciar segons qui-
nes mesures terapèutiques en situaci-
ons crítiques.

Té gran transcendència definir si la 
nutrició i la hidratació es consideren 
tractaments de suport vital, i per tant 
podrien suprimir-se en determinades 
situacions, o si per contra es conside-
ren com una cura bàsica i haurien de 
mantenir-se tot i retirar totalment o 
parcialment altres mesures terapèuti-
ques.

Encara que per a tots pot resultar vio-
lenta la supressió d’unes mesures con-
siderades habitualment bàsiques, s’ha 
de considerar acuradament que en els 
casos en què es plantejaria la seva 
possible supressió, la nutrició s’admi-
nistra mitjançant una sonda gàstrica o 
altres accessos enterals com gastros-
tomia o jejunostomia, així com mit-
jançant la utilització d’uns preparats 
nutricionals. Per a la hidratació també 
calen unes solucions preparades espe-
cíficament per a la seva administració 
enteral o endovenosa. Des d’aquest 
punt de vista, tant la nutrició com 
la hidratació podrien equiparar-se a 
qualsevol altra forma de tractament 
i, consegüentment, s’hi podria re-
nunciar, tant per part dels pares o del 
mateix pacient (si fos capaç de deci-
dir) com per part dels professionals 
sanitaris. En conseqüència, no sembla 
correcte mantenir la hidratació i la 
nutrició en determinades circumstàn-
cies, fonamentalment quan s’ha d’ad-
ministrar per via parenteral o mitjan-
çant sonda gàstrica o altres disposi-
tius d’accés al tub digestiu, si amb 
això només s’aconsegueix perllongar 

una situació irreversible. Existeixen, 
a més, possibilitats terapèutiques per 
controlar les hipotètiques sensacions 
de fam o de set a les quals es pot re-
córrer per justificar el manteniment 
de la hidratació i de la nutrició. S’ha 
d’oferir el suport emocional adequat, 
si cal, tant als professionals sanita-
ris com als pares que s’enfronten a 
una situació de supressió terapèutica 
d’aquestes característiques.

Des d’un punt de vista purament tèc-
nic es pot etiquetar com a tractament 
fútil aquell amb el qual no s’espera 
obtenir l’objectiu fisiològic desitjat; 
seria sinònim d’inútil. S’hi pot afegir 
una altra dimensió, aquesta vegada 
subjectiva, si es valora la proporcio-
nalitat entre els beneficis que es po-
den obtenir i la càrrega que el tracta-
ment imposa al malalt i a la seva fa-
mília. Des d’aquest vessant qualitatiu 
haurien de ser els pares o el mateix 
pacient, si fos considerat capaç, els 
qui prendrien la decisió del seu inici i 
continuïtat o de la seva supressió.

Presa de decisions. Qualitat de vida

Es poden definir dos tipus d’actituds, 
tots dos incorrectes, com a extrems 
d’un espectre de decisió. D’una ban-
da es poden proposar actituds vitalis-
tes, en les quals preval una concepció 
purament biologista de la vida, sense 
valorar-ne la seva qualitat, i davant 
de les quals podria ser més raonable 
delimitar acuradament les accions te-
rapèutiques a seguir; i, d’altra banda, 
en una societat competitiva i perfecci-
onista, com aquella en la qual ens tro-
bem immersos, de vegades es poden 
defensar posicions abstencionistes des 
del punt de vista terapèutic per evitar 
supervivències amb discapacitats. En-
tre aquestes dues actituds extremes 
es trobaran les opcions considerades 
correctes i adequades en funció de les 
característiques de la situació.

És important tenir en compte actual-
ment que els corrents migratoris es-

T é una gran 
transcendència 
definir si la 
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tableixen societats pluriculturals que 
faran que la presa de decisions i la 
resolució de conflictes exigeixin més 
receptivitat i creativitat pedagògica.

En la valoració de situacions conflic-
tives és decisiu calibrar quina seria 
la mínima qualitat de vida admissible 
per poder prendre la posició més idò-
nia. Es podria situar en el potencial 
de relació psicològica i humana, fet 
que suposa posseir una mínima capa-
citat per establir una relació afectiva 
i intel·lectual amb els altres; el bé del 
nen dependrà de les seves possibili-
tats de relació amb l’entorn, amb els 
altres éssers humans que l’envolten.

Definir aquesta mínima qualitat de 
vida produeix un gran neguit tant en 
el professional sanitari com en els 
pares, i no es pot oblidar que seran 
aquests els que assumiran el càrrec de 
cuidar-se del nen al llarg de la seva 
vida. Cal tenir en compte la importàn-
cia fonamental del clima d’amor que 

ha de trobar un nen al si de la seva fa-
mília, en qualsevol situació, però molt 
més si presenta limitacions en la seva 
qualitat de vida. D’altra banda, l’as-
sumpció de segons quins problemes 
en relació amb l’assistència requerida 
pel nen necessitaria un suport de la 
societat a les famílies que moltes ve-
gades no es dóna.

És de gran importància subratllar els 
components objectius i els compo-

nents subjectius que existeixen en 
definir la qualitat de vida assumible 
pel nen i per la seva família, ja que 
pot portar, d’una forma aparentment 
paradoxal, a prendre decisions total-
ment diferents, igualment correctes 
des del punt de vista moral, en cas de 
patologies similars, cosa que pot re-
sultar desconcertant per al personal 
sanitari que viu aquestes situacions.

Quan s’aborda la possibilitat d’una 

limitació terapèutica és fonamental 
conèixer realment el moment en què 
s’ha de decidir. Habitualment es bus-
ca una certesa absoluta impossible 
d’assolir en l’exercici de la medicina, 
ja que totes les decisions s’han de 
prendre en un marc d’incertesa, i no 
es pot emetre amb exactitud un pro-
nòstic d’irreversibilitat, sinó que s’ha 
d’aspirar a una certesa raonable.

Aquesta qüestió, juntament amb els 
diferents aspectes relacionats amb la 
limitació de l’esforç terapèutic, su-
posa una sobrecàrrega emocional per 
a molts professionals que és una de 
les principals causes de l’actualment 
denominat per alguns autors distrès 
moral, entès com l’angoixa que pot 
generar en el professional l’assump-
ció d’opcions amb les quals no estaria 
totalment d’acord, una situació que 
es pot donar quan en el si d’un equip 
es pren l’opció de continuar un trac-
tament o de suprimir-lo sense que hi 
hagi un acord total. Els professionals 

Q uan s'aborda la possibilitat d’una limitació 
terapèutica és fonamental conèixer 
realment el moment en què s’ha de decidir. 

Habitualment es busca una certesa absoluta 
impossible d’assolir en l’exercici de la medicina, ja 
que totes les decisions s’han de prendre en un marc 
d’incertesa, i no es pot emetre amb exactitud un 
pronòstic d’irreversibilitat, sinó que s’ha d’aspirar 
a una certesa raonable



bioètica & debat · 2015; 21(76): 3-76

Biodebat

Limitació de l'esforç terapèutic a pediatria

sanitaris que admetin per consens una 
determinada posició diferent de la que 
ells haurien seguit es poden sentir an-
goixats i sentir aquest distrès moral.

Per prendre decisions cal basar-se 
en el judici clínic i en les experièn-
cies prèvies, a més de buscar suport 
en la utilització de sistemes de valo-
ració que ajudaran a definir grups de 
pacients d’acord amb determinades 
característiques. D’aquesta manera 
s’intenta objectivar el risc dels ma-
lalts i es pot albirar a partir de quin 
moment els esforços terapèutics se-
ran en va. En l’àmbit de les cures in-
tensives neonatals són paradigmàtics 
els criteris de reanimació dels nounats 
prematurs segons el pes, l’edat gesta-
cional i l’estat clínic en el moment del 
naixement.

En qualsevol cas, sempre és conveni-
ent individualitzar cada situació i in-
vertir el temps necessari per aclarir 
l’actuació, i és desitjable en aquests 
moments la coincidència d’opinió 
de tot l’equip assistencial. S’ha de 
consensuar la decisió amb la famí-
lia, que de vegades pot proposar la 
limitació terapèutica en comprendre 
la situació. Altres vegades, tot i que 
entenguin bé el problema necessiten 
temps per poder assimilar la conduc-
ta a seguir. Es donarà sempre suport 
a la família, que no s’ha de sentir 
desemparada, i és fonamental evitar 
que se sentin com a únics responsa-
bles de la decisió de limitar el trac-

tament del seu fill, explicant-los que 
es tracta d’una decisió que es pren 
entre tots, pares i professionals sa-
nitaris, pel bé del seu fill. En altres 
casos pot existir una negativa per 
part dels pares a qualsevol restricció 
terapèutica; en aquest cas és acon-
sellable continuar amb el tractament 
donant més temps a la família per 
assumir la situació. De vegades es 
tracta d’un problema de difícil solu-
ció i s’ha de replantejar la qüestió de 
forma periòdica. (Vegeu l'algoritme 
d'actuació. Figura 1).

Lògicament l’aparició d’aquest con-
flicte i la seva gravetat pot rebre la 
influència de factors socioculturals. És 
important tenir molt en compte aquest 
fet avui dia, quan els corrents migra-
toris han establert societats pluricultu-
rals que per a la solució de situacions 
conflictives requereixen una gran re-
ceptivitat i creativitat pedagògica.

Quan es decideix limitar l’esforç te-
rapèutic s’ha d’oferir suport total a 
la família, donant-li una informació 
clara i adequada, i valorar-ne les ne-
cessitats espirituals. I, si s’opta per 
la no utilització o per la supressió de 
certes mesures terapèutiques, ha de 
quedar clar que aquest fet no suposa 
la limitació de la cura del nen, ja que 
s’asseguraran totes les cures encami-
nades a obtenir el màxim benestar 
físic i psíquic del nen, amb la utilit-
zació de totes les terapèutiques ne-
cessàries. Aclarir i subratllar aquests 
aspectes serà reconfortant per a la 
família.

Pot ser dificultós definir l’estratègia 
terapèutica a seguir un cop s’ha de-
cidit no aplicar teràpies que puguin 
allargar la supervivència d’una forma 
inútil. La frontera entre un tracta-
ment que pugui facilitar una sedoa-
nalgèsia que garanteixi el benestar o 

Q uan es decideix 
limitar l’esforç 
terapèutic s’ha 
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Algoritme d'actuació
Figura 1.
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l’absència de patiment del nen i un 
altre que pugui produir més depressió 
respiratòria, i per tant accelerar el 
desenllaç, pot ser una línia extrema-
dament prima. Una argumentació po-
dria portar-nos al convenciment que, 
un cop acceptada la conveniència de 
no allargar de forma innecessària una 
vida i de no prendre mesures en aques-
ta direcció, el raonable seria afrontar 
com més aviat aquest final. Així es pot 
veure des de l’òptica dels pares, que 
poden albirar amb desesperació les 
hores o dies restants i poden dema-
nar-nos que disminuïm tant com sigui 
possible aquesta espera, i també des 
de la visió del personal sanitari, que 
pot viure amb gran ansietat tot el pro-
cés i pot desitjar una evolució similar. 
D’altra banda pot ser extremadament 
violent per a metges i personal d’in-
fermeria instaurar mesures destinades 
a salvaguardar el benestar de l’infant 
i que d’aquestes es pugui derivar en 
un termini relativament immediat 
la seva mort. També podria ser molt 
dolorós per a la família interpretar 
que aquesta immediatesa estigui re-
lacionada amb el seu desig d’escurçar 
l’evolució.

Es tracta d’un problema de difícil 
solució en el qual s’integraran con-
viccions morals del personal sanitari 
i de la família, de les seves diferents 
concepcions ètiques, i que caldrà 
analitzar amb cura. En qualsevol cas, 
es pensarà sempre en el bé del nen 
abans de res, sense oblidar els sen-
timents de la família i la seva forma 
d’abordar la situació perquè es pugui 
cenyir a la seva visió de la qüestió, 
ja que els sentiments del personal 
sanitari, tot i ser extremadament 
importants, haurien de quedar en un 
pla immediatament inferior als de la 
família.

En el maneig d’aquestes situacions és 
fonamental assenyalar la importància 
del treball comú de professionals in-
fermers i facultatius pediàtrics, així 

com de l’anàlisi conjunta dels punts 
conflictius. El Comitè d’Ètica Assisten-
cial serà d’inestimable ajuda quan no 
quedi clar el camí a seguir.

En el concepte de limitació de l’es-
forç terapèutic hi resideix l’objectiu 
de preservar el procés de mort d’una 
medicina sofisticada que desenvolupi 
tots els mitjans al seu abast per per-
llongar una vida biològica, interpreta-
da com un valor absolut.

L’actuació del professional sanitari ha 
de ser científicament correcta i a més 
ha d’estar imbuïda de comprensió i 
responsabilitat cap als petits pacients 
i les seves famílies, decidint en cada 
moment allò més adequat en benefici 
seu.
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Resum

La progressiva disminució de la mortalitat 
a pediatria condiciona un augment de la 
morbiditat d’aquells pacients que abans 
morien i ara queden en una situació de 
fragilitat. En l’atenció pal·liativa d’aquests 
nens i de les seves famílies els problemes 
ètics més habituals estan relacionats amb 
la presa de decisions al final de la vida. 
També suposen un repte i una oportunitat 
la millora en la comunicació de males 
notícies i la justa distribució de recursos 
—limitats— que es dediquen a les cures 
pal·liatives pediàtriques. 

Paraules clau

pediatria, atenció pal·liativa, presa de 

decisions, sedació pal·liativa

Abstract

The progressive reduction in mortality in 

paediatrics conditions poses an increased 

morbidity in patients who would formerly 

die but who now may survive in a fragile 

state. The palliative care of these children 

and concerns raised by families are the 

most common ethical problems that 

appear when decisions need to be made at 

the end of their life. This approach poses 

both a challenge and an opportunity in 

improving the reporting of bad news as 

well as addressing the fair and appropriate 

distribution of resources —often limited— 

for palliative care in paediatrics.

Keywords

pediatrics, palliative care, decision-

making, palliative sedation

Biodebat

En els últims anys les Cures Pal-
liatives (CP) han experimentat una 
transició conceptual que s’ha traduït 
en dos aspectes: l’avançament de la 
seva introducció i la seva ampliació a 
pacients amb malaltia no oncològica. 
A pediatria també s’ha produït aques-
ta transició conceptual.

A Catalunya cada any moren entre 
400 i 500 pacients menors de 20 anys. 
S’estima que més del 60 % d’aquests 
moren a conseqüència d’una ma-
laltia que fa de la mort quelcom 
més o menys previsible. La majoria 
d’aquestes morts s’esdevenen als 
hospitals, en unitats de cures inten-
sives neonatals i pediàtriques i a les 
plantes d’hospitalització. Són relati-
vament pocs els casos en els quals la 
mort es produeix a casa, tot i que, 
paradoxalment, aquest acostuma a 
ser el lloc més desitjat per les fa-
mílies. Tanmateix, és cert que cada 
vegada més nens poden morir a casa 
gràcies a la demanda social i al su-
port dels professionals. A casa nostra 
això seria més freqüent si hi hagués 
una adequació dels recursos a les ne-
cessitats. 

L’augment exponencial de coneixe-
ments i l’avenç tecnològic han per-
mès disminuir la mortalitat, sobretot 
als països desenvolupats, però aug-
menten la morbiditat i, consegüent-
ment, les situacions de fragilitat. 
Malauradament, continua havent-hi 
malalties que amenacen o que limi-
ten la vida del nen i que fan que, 
en alguns casos, aquest no pugui 
arribar a l’edat adulta. Els pacients 
amb aquestes malalties són tributa-
ris d’atenció pal·liativa pediàtrica. A 
Catalunya s’estima que fins a 1.000 

Sergi Navarro Vilarrubí
nens tindrien necessitat d’atenció 
pal·liativa especialitzada.

Les cures pal·liatives pediàtriques 
presten una atenció centrada en les 
persones: el pacient, la seva família 
i els professionals que l’atenen. La 
definició més acceptada és la de l’As-
sociation for Children’s Palliative Care 
(ACT): «Les CP per a infants i adults 
joves amb malalties que limiten la 
vida són un enfocament actiu i holístic 
per cuidar, des del diagnòstic, durant 
la vida i el procés de mort, el nen i la 
seva família. Tenen en compte les ne-
cessitats físiques, emocionals, socials 
i espirituals i es proposen optimitzar 
la qualitat de vida. Inclouen el control 
de símptomes, el descans familiar i el 
cuidar durant tot el procés de mort, i 
fins i tot el dol de la família».

El nivell d’atenció requerida pot vari-
ar segons la malaltia i el seu moment 
evolutiu; en alguns casos n’hi ha prou 
amb un enfocament pal·liatiu i en 
d’altres pot ser necessària l’atenció 
en una unitat especialitzada.

En l’atenció pal·liativa pediàtrica 
els problemes ètics més freqüents 
solen estar relacionats amb la pre-

L es cures 
pal·liatives 
pediàtriques 

presten una atenció 
centrada en les 
persones: el pacient, 
la seva família i els 
professionals que 
l'atenen
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sa de decisions al final de la vida. 
Es tracta d’un aspecte complex per-
què en la pràctica pediàtrica sovint 
ens trobem davant la incapacitat del 
nen per actuar de manera autòno-
ma, i en aquests casos els pares es-
devenen els representants per subs-
titució. També cal tenir en compte 
altres qüestions ètiques relaciona-
des amb la comunicació de males 
notícies i la correcta distribució dels 
recursos limitats en CP pediàtriques. 
A continuació analitzem breument 
aquestes qüestions.

Presa de decisions al final de la vida

En cures pal·liatives pediàtriques, per 
tal que el nen pugui prendre decisions 
és important que tingui, o adquireixi, 
les capacitats següents:

• La capacitat d’entendre la pròpia 
malaltia en termes psicoemocio-
nals (entén la informació donada 
en la situació en què es troba) i 
haver madurat el concepte de 
mort com a fenomen irreversible, 
universal i permanent. 

• La capacitat de raonament de les 
futures implicacions de la decisió i 
ponderació dels riscos i beneficis. 

• La capacitat d’actuar de forma 
autònoma sense dependre exclu-
sivament de l’autoritat dels pares 
i/o dels metges.

La presa de decisions al final de la vida 
ha de ser més que mai un procés de 
col·laboració entre els diferents pro-
fessionals, però fonamentalment entre 
el nen, la seva família i els professio-
nals que els atenen. Els professionals, 
a través d’un procés de comunicació 
obert, honest i veraç, han de generar 
confiança tant al pacient com a la seva 
família, perquè s’adonin que l’atenció 
pal·liativa, exercida des de la interdis-
ciplinarietat, pot aportar molts bene-
ficis si es prenen bones decisions.

A Catalunya el model de planificació 
de decisions anticipades contempla 
que els menors tinguin reconegut el 
dret a decidir per ells mateixos en 

l’àmbit sanitari a partir dels 16 anys 
(majoria d’edat sanitària), tret d’al-
gunes excepcions, i també es reconeix 
aquest dret a decidir autònomament 
(donar el consentiment per si matei-
xos) en el cas dels menors d’entre 12 
i 15 anys (menor madur) que tinguin 
prou maduresa intel·lectual i emo-
cional per comprendre l’abast de la 
intervenció sobre la seva salut, llevat 
dels casos en què la legislació sanità-
ria disposi altrament. Hi ha situacions 
en les quals el dret a prendre decisions 
no es respecta prou, i per aquest mo-
tiu és necessari apostar per una major 
formació dels professionals i donar-los 
les eines necessàries per poder dur a 
terme aquesta planificació.

Els pares tenen un paper fonamental 
en la presa de decisions però no són 
els únics protagonistes, el nen és el 
centre de totes les decisions i l’ob-
jectiu és prendre les decisions en 

benefici seu. Atès el procés dinàmic 
d’adquisició d’autonomia, existeix un 
contínuum entre la cura que exercei-
xen els pares sobre el nen i la seva 
pròpia cura. Això fa que se l’hagi de 
tenir en compte en la presa de deci-
sions, en la mesura del seu grau de 
maduresa, i per això se l’ha d’anar 
informant adequadament. Hi ha casos 
en què la malaltia produeix una greu 
afectació neurològica i la capacitat 
de decidir es veu pràcticament abo-
lida. En aquest casos els pares o tu-
tors actuaran sempre com a represen-
tants, independentment de l’edat. En 
aquestes situacions els professionals 
han d’actuar com a garants del millor 
interès del nen.

L a presa e decisions al final de la vida ha de 
ser més que mai un procés de col·laboració 
entre els diferents professionals, però 

fonamentalment entre el nen, la seva família i els 
professionals que els atenen
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La família i el professional tenen un 
paper clau en l’apoderament del nen 
pel que fa a capacitar el menor per 
fer-lo màximament participatiu en les 
decisions que l’afecten, a mesura que 
aquest creix i madura.

Independentment del grau de madu-
resa del pacient, s’ha de perseguir 
un equilibri entre la indicació mèdica 
que fan els professionals i els desitjos 
del nen i de la família. Els professio-
nals han de disposar de la major evi-
dència possible dels motius i les con-
seqüències d’una decisió, i la família 
hi ha d’aportar els seus valors, desit-
jos i biografia. El conflicte pot aparèi-
xer quan la família i l’equip estan en 
desacord en quina és o quines són les 
mesures adequades pel «millor inte-
rès del nen», i si bé aquest és el més 
important, en alguns casos cal donar 
temps a les famílies per ajustar les 
expectatives a la realitat. D’aquesta 
manera, i amb una òptima comuni-
cació, solen resoldre’s la majoria de 
desacords.

Parlar de presa de decisions implica 
que el professional busqui la millor 
adequació de les mesures diagnòsti-
ques i terapèutiques. En aquest as-
pecte, al final de la vida en pediatria 

és pertinent parlar de dos conceptes 
o situacions, com són la sedació pal-
liativa i la retirada de la nutrició i la 
hidratació, com a paradigmes de la 
presa de decisions. Tal i com és ha-
bitual, en ambdues situacions, si bé 
és acceptable que el consentiment 
informat sigui verbal, cal sempre re-
gistrar-ho a la Història Clínica.

a) Sedació pal·liativa

Sense desenvolupar exhaustivament 
el capítol de sedació pal·liativa, en 
l’atenció al final de vida cal saber què 
és, i quines diferències representa 
respecte de l’eutanàsia. La sedació 
pal·liativa, segons la Sociedad Españo-
la de Cuidados Paliativos, és «l’admi-
nistració deliberada de fàrmacs, en 
les dosis i combinacions requerides, 
per reduir la consciència d’un pacient 
amb malaltia avançada o terminal, 
tant com sigui necessari per alleujar 
adequadament un o més símptomes 
refractaris, i amb el seu consentiment 
explícit, implícit o delegat».

El terme ‘refractari’ pot aplicar-se a 
un símptoma quan aquest no pot ser 
adequadament controlat malgrat els 
intensos esforços per trobar un trac-
tament tolerable en un termini raona-
ble, sense que comprometi la consci-
ència del pacient.

L’eutanàsia fa referència a aquelles 
accions dutes a terme per altres per-
sones, a petició expressa i reiterada 
d’un pacient que pateix un sofriment 
físic o psíquic com a conseqüència 
d’una malaltia incurable i que ell viu 
com a inacceptable, indigna i com un 
mal, per tal de causar-li la mort de 
manera ràpida, eficaç i indolora.

En l’atenció al final de vida, també a 
pediatria, la sedació pal·liativa és un 
recurs que pot estar indicat per trac-
tar símptomes refractaris i el procés 
d’agonia.

b) Retirada d’hidratació i nutrició al 
final de la vida

L’alimentació i la hidratació sempre 
s’han d’oferir al nen quan aquest no 
pot ingerir per via oral. Ara bé, quan 
el pacient té la impossibilitat de fer-
ho (perquè s’està morint o per afecta-
ció de la seva greu malaltia de base) 
cal plantejar si realment està indi-
cada l’alimentació artificial: sondes 
d’alimentació, gastrostomia, nutrició 
o hidratació parenteral, etc., o, per 
contra, és una mesura desproporcio-
nada o fútil. Aquesta alimentació ar-
tificial no està exempta de complica-
cions i per tant cal valorar-ne la seva 
adequada indicació segons el cas. 

En els nens en situació terminal, per 
l’evolució de la malaltia i la disminu-
ció de les necessitats —igual que els 
adults— arriba un moment en el qual, 
abans de morir, deixen de menjar i 
beure i pot no estar indicat adminis-
trar-los fluids i nutrients. En aquesta 
situació el pacient deixa de menjar 
perquè s’està morint i no es mor per-
què no s’alimenti. Cal tenir en comp-
te que per la família, i fins i tot pel 
professional, alimentar i hidratar pot 
ser considerat com una cura bàsica de 
la persona i caldrà donar el suport 
psicosocial i espiritual per acom-
panyar en aquesta situació, ja que 
en ocasions pot ser una mesura que 
s’allunyi del millor interès del nen. 
Per altra banda, existeix una manca 
d’evidència científica sobre les ne-
cessitats de nutrició i hidratació al 
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final de vida. En aquest sentit, es 
coneix que la deshidratació pot pro-
duir un augment del restrenyiment i 
de la intoxicació opioide però també 
augmenta la diüresi, cosa que és un 
problema quan hi ha risc de retenció 
urinària, perquè empitjora les rane-
res en l’agonia. Tot i això l’evidència 
actual no relaciona l’estat d’hidratació 
amb la sensació de set per la qual cosa 
la hidratació artificial no estaria indica-
da amb l’única finalitat d’evitar la set. 

Comunicació de males notícies

Tot i que afortunadament es tracta 
d’un fet poc freqüent, la nostra soci-
etat té grans dificultats per acceptar 
la mort d’un nen. Tanmateix, quan un 
professional determina, amb una cer-
tesa raonable, la probabilitat que un 
nen no es pugui curar o que fins i tot 
pugui arribar a morir, ha d’informar la 
família. Quan es comuniquen males 
notícies és fonamental acompanyar 
les famílies en les seves reaccions, 
respondre dubtes, respectar els temps 
individuals. També és important indi-
vidualitzar el llenguatge a cada cas, 

i informar sempre d’una manera 
oberta, honesta i veraç, i, al mateix 
temps, comunicar amb la màxima em-
patia i sensibilitat.

En aquestes situacions en les quals 
es comunica una mala notícia és im-
portant que el professional conegui i 
pugui explicar a la família els bene-
ficis que genera l’atenció pal·liativa 
i quins són els recursos dels quals es 
disposa per atendre les necessitats 
pal·liatives del seu fill.

A l’hora d’informar el nen cal tenir 
eines per poder valorar la seva madu-
resa, informar-lo si ho desitja i alhora 
indagar en les seves pors i les seves 
esperances. Entre els pares i el nen 

podem trobar-nos dues situacions que 
poden generar cert conflicte. Una és 
quan el nen té preguntes i la família, 
pensant en el possible benefici del seu 
fill, no vol donar resposta a les seves 
preguntes ni permet que sigui infor-
mat. És el que es coneix com la «cons-
piració de silenci». Per altra banda, 
quan el nen i la família estan preo-
cupats però no en volen parlar entre 
ells, llavors s’estableix el que s’ano-
mena «pacte de silenci». Davant d’un 
nen que pregunta i «vol saber» i uns 
pares que volen que aquest «no sàpi-
ga» és necessari explorar les pors dels 
pares i en cap cas mentir al pacient. 
Quan el nen pregunta, sovint coneix 
o intueix la resposta i és una bona 
oportunitat per tornar-li la pregunta 
i que ens pugui explicar tot allò que 
el preocupa. En algunes ocasions els 
nens pregunten, no tant per «saber», 
sinó per conèixer si poden confiar en 
l’interlocutor. En general és bo donar 
espai al nen perquè pugui preguntar 
tot allò que el preocupa, però també 
saber respectar el desig de «no saber».

Falta de cobertura universal de les 
necessitats pal·liatives

Afortunadament els pacients amb ma-
lalties amenaçants i limitants per a la 
seva vida tenen una baixa prevalença, 
tot i això presenten altes necessitats 
d’atenció. El fet que hi hagi una es-
cassa atenció domiciliària a pediatria 
i la pràctica inexistència de centres 
sociosanitaris i recursos de descans 
familiar, dificulta que es pugui assegu-
rar el dret fonamental del bon morir 
a pediatria.

En algunes ocasions els nens pregunten, no tant 
per «saber», sinó per conèixer si poden confiar 
en l’interlocutor. En general és bo donar 

espai al nen perquè pugui preguntar tot allò que el 
preocupa, però també saber respectar el desig de 
«no saber»
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Actualment, tot i que existeixen va-
riacions segons la zona geogràfica, 
els recursos disponibles per cobrir 
les necessitats pal·liatives d’aquests 
pacients són insuficients i el sistema 
no està preparat per atendre aquests 
nens i les seves famílies de forma per-
sonalitzada. També resulta necessari 
millorar els canals de comunicació 

entre els professionals per assegurar 
la continuïtat assistencial en els dife-
rents nivells d’atenció.

Tots els professionals que puguin es-
tar implicats en aquesta atenció han 
d’estar adequadament formats, en la 
majoria de casos n’hi hauria prou amb 
tenir uns coneixements específics bà-
sics per fer un enfocament pal·liatiu 
dels problemes més freqüents. En 
casos més complexos es podria de-
rivar el cas a unitats especialitzades 
o disposar del seu suport. Per tal de 
fer realitat una cobertura per a tots 
els nens i famílies, sigui quina sigui la 
seva localització, cal que les instituci-
ons facin un pas endavant. 

Una altra mancança important és la 
falta de recursos per a la investiga-
ció al final de vida, fet que dificulta 
que es pugui avançar en la millora de 
l’acompanyament en situacions tan 
complexes. Podria semblar que inves-
tigar i fer estudis quan un nen s’està 
morint no és ètic, però en realitat el 
que no és ètic és no investigar durant 
aquesta etapa, perquè tothom mereix 
la millor atenció al final de la vida.
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Resum

La dificultat actual per parlar de la mort 

amb la persona que està al final de la vida 

es fa encara més complexa quan qui mor 

és un menor. En aquest article s’explica 

com acompanyar els infants i adolescents 

que s’enfronten a la seva pròpia mort i 

com donar suport a les seves famílies. 

També s’analitzen els principals problemes 

de l’entorn per poder parlar de la mort 

amb el nen/a i es presenta el treball que 

fan els equips professionals en aquest 

àmbit.

Paraules clau

pediatria, mort, autonomia del menor, cu-

res pal·liatives

Abstract

Our current difficulty in talking about 

death is exacerbated when the person 

facing it is a minor. This article explains 

how to accompany and guide children 

and adolescents facing their own death, 

as well as how to offer support to their 

families. The main concerns involving the 

death of a child or adolescent are analysed 

and the work performed by professional 

teams in this regard is explained. 

Keywords

paediatrics, death, autonomy of the minor, 

palliative care
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Núria Carsí i Costas En la societat occidental la mort d’un 
infant i/o adolescent continua sent un 
tabú, ja que es viu en moltes ocasions 
com un fet antinatural, injust i inne-
cessari. En general ja es fan esforços 
per aïllar i disfressar la mort amb eu-
femismes com: «Ens ha deixat», «Des 
que va marxar», «Ja no hi és», «Dorm 
per sempre». I la situació encara és 
més complicada quan ens hem d’en-
frontar a la mort d’un menor i al seu 
acompanyament. 

Hem de tenir present que els infants 
entenen la mort d’una manera més 
natural que els adults, no solen dis-
fressar-la i si disposen d’alguna opor-
tunitat per parlar-ne, l’aprofiten. Es 
tracta de veure com parlem amb ells 
quan afronten la seva pròpia mort, 
per tal de poder estar al seu costat 
en aquest procés, que sovint està ple 
de dificultats. Hem de tenir en comp-
te que en aquest procés s’acompanya 
a tota la unitat familiar i hem de ser 
capaços d’identificar quines són les 

necessitats de cadascun dels protago-
nistes.

Parlar amb els infants de la pròpia 
mort és un tema costerut per als pa-
res, germans i altres familiars, així 
com per als professionals de la salut. 
Als professionals sovint se’ls demana 
que no informin el nen o l’adolescent 
sobre el seu procés de mort. És més, 
els pares també els comuniquen que si 
el seu fill els diu que es morirà, o els 
pregunta si es pot morir, ells no seran 
capaços de respondre-li. Altrament, 
els professionals també tenen dificul-
tats per abordar aquestes situacions, 
atès que la formació en aquest camp 
és pràcticament inexistent. Per això 
és urgent reclamar una preparació 
dels professionals de la salut genera-
listes i especialistes per poder donar 
resposta a aquest repte d’una manera 
que permeti al nen poder expressar 
quines són les seves necessitats, i així 
poder-se preparar per la seva mort.

Quan és l’infant qui mor 

Estigueu tranquils, jo estaré bé, es-
taré amb vosaltres des d’un lloc de 
l’univers, no em podreu veure ni to-
car, però jo sempre estaré amb vos-
altres. 

             A. A. (9 anys)

Sabem que els nens molt petits no te-
nen por a la mort perquè per a ells 
morir és dormir. Ho entenen com al-
guna cosa natural. Si manifesten por, 
no es tracta d’una por pròpia, sinó 
que l’han incorporada dels pares i 
dels adults que els envolten. Els nens 
perceben, absorbeixen com esponges, 
el que viuen els adults. Malgrat això, 
quan es tracta de la seva mort, ex-
pressen tres tipus de por:

É s urgent 
reclamar una 
preparació dels 

professionals de la 
salut generalistes 
i especialistes per 
poder donar resposta 
a aquest repte 
d’una manera que 
permeti al nen poder 
expressar quines són 
les seves necessitats, 
i així poder-se 
preparar per la seva 
mort
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• La por de si «això de morir» és do-
lorós o fa mal.

• La por d’estar sols.

• La por de causar pena als pares 
per la seva mort.

El nen se sent angoixat, a vegades 
amb intensitat. Hi ha ocasions en 
què aquesta angoixa es mostra direc-
tament i en d’altres queda amagada 
darrere de símptomes o dificultats de 
comportament. Aquesta angoixa es 
pot expressar mitjançant paraules, o 
bé amb altres formes d’expressió no 
verbal, que no sempre són captades 
pels adults.

Des del món de l’adult costa gestionar 
aquestes manifestacions, i per això 
s’evita respondre les seves preguntes 
o es responen amb evasives o menti-
des. Fins i tot es pot prohibir als pro-
fessionals que es parli de la mort amb 
el nen. El fet d’ocultar la realitat no 
ajuda gens el menor, ans al contrari, 
el perjudica considerablement. 

Si el nen pregunta i l’adult no respon, 
o dóna una resposta no adequada, 
aquest deixa de confiar en ell i, na-
turalment, també pot deixar de pre-
guntar, la qual cosa no vol dir que no 
tingui dubtes. Es pot sentir confós i 
desemparat perquè no té a qui recór-
rer. Aquest tipus d’actitud dificulta el 
procés de l’elaboració del dol de la 
persona que morirà i també del dol 
dels familiars.

Igual com els adults, els nens també 
escullen els seus interlocutors, és a 
dir, trien aquelles persones amb qui 
sintonitzen més per preguntar-los i 
manifestar-los les seves inquietuds, 
pors, angoixes... Normalment ho fan 
d’una manera difícil de compren-
dre per l’adult. Per això cal estar 
atent a les seves mirades, expres-
sions corporals, frases espontànies, 
dibuixos, jocs, cançons o poemes. 
La Dra. Kübler-Ross recordava que a 
través dels dibuixos i els poemes es 

pot saber si els nens són conscients 
que pateixen una malaltia terminal. 
En altres estudis es constata que els 
nens moribunds parlen de la mort 
amb freqüència, sobretot en parlen 
espontàniament quan estan amb per-
sones que els permeten expressar-se. 
A vegades necessiten que els pares, o 
altres adults, comencin la conversa de 
manera directa o mitjançant jocs, di-
buixos, contes... En aquests moments 

es veu com el nen expressa les seves 
pors, les seves preocupacions i la seva 
idea respecte a la mort i el fet de mo-
rir-se.

Els nens, com tota persona en procés 
de final de vida, necessiten conclou-
re els seus temes pendents: acomi-
adar-se o desaferrar-se. Ho faran al 
llarg del procés i de moltes maneres 
diferents. Abans de la fase de trans-
ició, això és, d’entregar-se a l’expe-
riència de la mort, poden tenir ne-
cessitat de fer alguna cosa que sigui 
important per a ells. Per exemple, 
celebrar un aniversari, anar a un lloc 
concret, gaudir d’un menjar especial, 
veure una persona determinada, aca-
bar els estudis. 

Els nens tenen moltes maneres d’aco-

miadar-se. A vegades ho fan amb 
frases que porten un missatge ocult: 
«Mama, hauries de tenir un altre 
bebè». Altres vegades dient directa-
ment: «Mama no estiguis trista, jo es-
taré bé jugant amb altres nens». O bé 
regalant aquelles coses que més esti-
men, com poden ser joguines, llibres, 
gorres… Ho poden fer directament o 
encarregar a algú altre que ho faci 
per ells. Per dolorós que sigui escol-
tar aquestes expressions, tant per als 
pares com per al personal sanitari, 
és molt important donar-hi resposta i 
facilitar aquests comiats, ja que així 
se’ls ajuda a preparar-se per al final.

Quan és tracta d’un adolescent la si-
tuació és més complexa, tant per a ell 
com per a la família i els professionals. 
La complicació rau en el fet que l’ado-
lescent comprèn l’experiència definiti-
va del morir, i li és molt difícil admetre 
que això li succeeixi, precisament, a 
ell. La mort li arriba en el moment en 
què començava a experimentar certa 
autonomia i s’iniciava el procés d’inde-
pendització dels pares. És un moment 
en el qual es tallen tots els seus som-
nis, il·lusions i projectes. La malaltia i 
el procés de final de vida el condueixen 
de nou cap a un estat de dependència 
dels pares. Per això, moltes vegades, 
aquesta necessitat d’autonomia fa que 
es neguin a rebre ajuda. 

Algunes recomanacions a tenir pre-
sents per a l’acompanyament dels 
menors en procés de final de vida po-
drien ser les següents:

• Parlar amb ells de manera hones-
ta i clara.

• Permetre que reaccionin segons 
la seva pròpia manera de ser. 

• Respondre a les seves preguntes 
directament i amb senzillesa.

• Donar-li el temps i l’oportunitat 
per acomiadar-se. 

• Mantenir una esperança realista.

Q uan és tracta 
d’un adolescent 
la situació 

és més complexa, 
tant per a ell com 
per a la família i els 
professionals. La 
complicació rau en el 
fet que l’adolescent 
comprèn l’experiència 
definitiva del 
morir, i li és molt 
difícil admetre que 
això li succeeixi, 
precisament, a ell
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• Seguir cuidant de nosaltres matei-
xos i dels altres familiars (sobre-
tot els altres fills i filles).

• Facilitar la necessitat de sentir-se 
fora de perill.

Pel que fa al moment de la mort, s’hau-
rà de tenir en compte no solament els 
símptomes físics del procés d’agonia, 
sinó també els aspectes emocionals. 
El nen podrà estar trist, plorar, man-
tenir-se silenciós, respondre amb 
monosíl·labs o no respondre, res no li 
cridarà l’atenció, semblarà que li mo-
lesti la presència d’altres persones, 
cada cop restarà més estones adormit 
que despert. Pot mostrar indiferència 
per l’entorn o un estat emocional sen-
se alts i baixos, caldrà explicar-ho als 
pares i germans. Es tracta d’una res-
posta normal en aquest moment del 
procés final, perquè la persona s’està 
entregant a l’experiència de morir, ja 
que comprèn que la mort és a prop. 
Per a les persones creients l’ajuda es-
piritual és fonamental i proporciona 
un gran suport en aquests moments 
de dolor.

Quan el nen/adolescent mor els pro-
fessionals han de permetre que els pa-
res i els altres familiars puguin seguir 
estant al seu costat, i puguin expres-
sar els seus sentiments i pensaments i, 
sobretot, es puguin acomiadar.

Com parlar amb el nen de la seva 
mort 

No podem canviar la seva realitat però 
sí que podem acompanyar-lo en el pro-
cés d’elaboració d’aquesta realitat.

La primera consideració és qui serà 
l’interlocutor. Cal estar preparat per 
parlar de la pròpia mort amb el menor. 
Moltes vegades als familiars directes, 
com a part implicada que són, els serà 
difícil assumir aquesta tasca i per això 
caldrà que es pugui treballar conjun-
tament entre la família i l’equip per 
tal de poder donar resposta al nen.

Tant si l’interlocutor és un famili-
ar com si és un professional aquest 
ha de ser una persona amb la qual 
el nen tingui un vincle de confiança. 
L’equip de suport psicoemocional de 
la pròpia unitat o de la unitat de cures 
pal·liatives, si és que existeix aquest 
recurs, pot ajudar l’interlocutor en la 
seva tasca, perquè proporciona les ei-
nes necessàries, tant al familiar com 
al professional, per poder dur a terme 
la conversa amb el nen.

La segona qüestió és escollir el lloc i 
l’espai en el qual es parlarà amb el 
nen. Aquest ha de ser tranquil, íntim, 
lliure de interferències, i la persona 
ha de disposar de temps suficient per 
conversar. Si l’interlocutor és un pro-
fessional s’haurà de valorar, cas per 
cas, si la família està preparada per 
intervenir en el procés. També caldrà 
esbrinar el que vol saber exactament 
el menor i el que no vol saber. Si és ell 
qui ha preguntat, cal saber d’on surt 
la pregunta, quines són les seves in-
quietuds. Si no ha preguntat, i el que 
es planteja és informar el menor sobre 
el seu estat, s’haurà de mirar amb qui 
ha parlat, què és el que sap i què és 
el que vol saber. Hem de ser conscients 
que tant l’excés com el defecte d’in-
formació produeixen angoixa, per tant 
es tractarà d’ajustar-se tant com sigui 
possible a les necessitats del nen, sense 
deixar de donar suport a la família.

Moltes vegades el nen ja sap o intueix 
el que ocorre, ja sigui pel resultat de 
les proves, pels tractaments que rep, 
pels comentaris dels professionals, 
familiars o d’altres pacients, per les 
reaccions dels altres, per com es tro-
ba..., però ell necessita una confirma-
ció. Moltes vegades no vol un pronòs-
tic concret, sinó que tan sols vol saber 
si podrà celebrar el seu aniversari, el 
Nadal, veure alguna persona en parti-
cular o finalitzar algun projecte.

Un cop iniciat aquest primer contacte, 
i després d’haver escoltat amb tot el 

nostre ser el que diu el nen, amb les 
paraules, silencis, incomoditats, reac-
cions, símptomes, somnis, dibuixos, 
gestos, mirades..., s’haurà de donar 
peu a què es produeixin noves troba-
des per aclarir, aprofundir, completar o 
tractar altres temes que siguin del seu 
interès.

La tercera qüestió és respectar el rit-
me tant de l’infant com de la família. 
La majoria de les vegades aquests rit-
mes són diferents, com ho són també 
entre el pare i la mare. Cal conèixer 
quin és el ritme del nen i respectar-lo, 
perquè és ell qui guia tot el procés. 
Durant aquesta etapa necessiten sa-
ber que estan en un espai i amb una 
persona respectuosa, que els podrà 
escoltar, acollir i sostenir... que es-
tarà amb ells sigui quina sigui la seva 
manera d’estar. Necessiten persones 
honestes, autèntiques, empàtiques i 
capacitades en la relació d’ajuda per 
poder estar al seu costat i al costat 
dels seus familiars.

No els ajuda el fet que no es respon-
gui a les seves preguntes, que els 
tranquil·litzin de manera prematura 
o que els menteixin amb la intencio-
nalitat de protegir-los del patiment. 
Aquestes accions, en la majoria dels 
casos, s’ha constatat que produeixen 
la pèrdua de confiança i fan que no 
tornin a preguntar, es confonguin i pu-
guin sentir desesperança, abandona-
ment i solitud.

A ls nens no els 
ajuda el fet que 
no es respongui 

a les seves preguntes, 
que els tranquil·litzin 
de manera prematura 
o que els menteixin 
amb la intencionalitat 
de protegir-los del 
patiment
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Quines necessitats presenta el me-
nor davant la seva pròpia mort 

Com més vegades restem al costat de 
les persones moribundes, més serens i 
esperançats podrem estar amb elles.                                                     
                                              T. Piulachs

El nen i/o adolescent que afronta el 
seu procés de mort necessita ajuda 
per viure aquesta etapa de final de 
vida. Necessita tenir a prop persones 
amb les quals poder compartir el que 
pensa i el que sent sense preocupar o 
afligir. És important poder estar amb 
ells no només físicament, sinó sobre-
tot a nivell mental i emocional, per 
això és necessari que els professionals 
de la salut hi puguin estar presents 
d’aquesta manera, tant amb el menor 
com amb la seva família, ja que això 
transmet confiança i respecte cap a 
l’experiència que s’està vivint. La 
unitat familiar necessita recursos, in-
dicacions i figures que donin seguretat 
i estabilitat durant tot el procés, i que 
per tant assegurin l’acompanyament 
fins al final.

El nen respon en funció de diferents 
factors com són: l’edat, la maduresa 
emocional, els recursos propis o ex-
terns, l’estil d’afrontament, les capa-
citats de la seva família per afrontar 
la situació, el tipus de malaltia, la 
seva durada, el dolor que pot sentir, si 
està a casa o hospitalitzat, si comprèn 
el seu estat…

Segons Bluebond-Langer, valorar la 
comprensió de l’estat en què es troba 
el nen es pot fer a partir d’aquestes 
fases:

•	 Tinc una malaltia greu.

•	 Estic molt greu i em posaré millor.

•	 Estic sempre malat però milloraré.

•	 Em moriré.

Molts dels nens que s’enfronten a 
la seva mort són menors que ja han 

viscut situacions  difícils, com el di-
agnòstic d’una malaltia, proves mè-
diques, tractaments i símptomes mo-
lestos i/o dolorosos, que han estat 
separats del seu entorn habitual... 
per això és molt freqüent que com 
a resposta a tot plegat estiguin en-
fadats amb els pares o es tanquin en 
ells mateixos quan no poden expres-
sar-se lliurement. A vegades també hi 
ha sentiments de culpa, produïts per 
creure que són ells els qui causen do-
lor en el seu entorn. En aquests casos 
poden mostrar-se irritables, indefen-
sos, tristos, o sentir por.

També es pot observar el mecanisme 
de defensa de la regressió. En moltes 
ocasions, quan se senten més sols, 
demanen als pares que els llegeixin 
lectures o contes, o que els facin carí-
cies com quan eren més petits. Es col-
loquen en posició fetal, volen estar a 
la falda dels pares o dormir amb ells. 
Tot això els proporciona consol i està 
bé donar resposta a aquestes neces-
sitats, sense caure en comportaments 
manipuladors.

Com ja hem vist, quan l’infant i/o 
adolescent està vivint els seus últims 
dies pot plorar, estar callat, no voler 
mantenir contacte amb ningú i sem-
blar molest. Com l’adult, a vegades 
adopta una posició donant l’esquena 
a la porta de l’habitació o a la ban-
da on estan asseguts els familiars. El 
podem veure indiferent cap al seu en-
torn. Caldrà explicar a la família que 
totes aquestes respostes són normals 
i formen part del procés dels últims 
dies, perquè s’està preparant per en-
tregar-se a l’experiència de la mort, 
per deixar-se anar. És moment de re-
cordar als pares que han fet tot el que 
era possible i que ara, malgrat el do-
lor que senten, han de deixar-lo anar 
amb tot el seu amor, estar amb el seu 
fill/a i acomiadar-se.

Quan arribi el moment de la mort 
cal seguir facilitant que els pares, 

germans i altres familiars expressin 
el que pensen i el que senten, i tin-
guin el temps de poder fer-ho sense 
presses ni pressions, tant si la mort 
s’esdevé a casa com a l’hospital. La 
sensibilitat amb què s’acompanyi la 
família a viure aquest procés, suposa-
rà un punt de referència des d’on la 
família construirà el seu propi procés 
de dol.
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Resum

Aquest article ofereix una anàlisi sobre 

les dificultats d’abordar el tema del dol 

i el sofriment en la societat actual, i 

especialment en nens. En aquest sentit, 

se subratlla la importància de parlar de 

la mort als nens, en funció de les seves 

etapes evolutives. També es descriuen les 

manifestacions del dol segons les edats 

i els signes d’alerta, per tal de poder 

fer un bon acompanyament en aquestes 

situacions. 

Paraules clau

mort, nens, dolor, sofriment, 

acompanyament al dol 

Abstract

This article analyses the difficulties 

inherent in bereavement and suffering in 

today’s society, with particular regard to 

children. In this sense, emphasis is given to 

the importance of talking about death to 

children according to their developmental 

stage.  Manifestations of bereavement and 

grieving according to given ages and their 

first signs are discussed with a view to 

offer the best support and counselling in 

these situations.

Keywords

death, children, pain, suffering, 

counselling for bereavement 

Biodebat

El dolor envejece más que el tiempo, 
/ este dolor dolor que no se acaba, / 
y que te duele todo todo todo / sin 
dolerte en el cuerpo nada nada.

A tantos días de dolor se muere uno, / 
ni la vida se va, ni el corazón se para, 
/ es el dolor acumulado el que, / cu-
ando no lo soportas, / él te aplasta.

Gloria Fuertes

Dol i patiment

Nen i mort, en la nostra societat, 
semblen paraules antagòniques. Par-
lar de la mort als nens o parlar de 
la mort de nens és un tema difícil, 
especialment en una cultura com la 
nostra en què mort i patiment han 
esdevingut els nous tabús moderns, 
forats negres en l’antropologia cultu-
ral.1 La mort s’ha allunyat de la vida 
quotidiana: es mor en centres sanita-
ris, es vetlla i s’enterra en tanatoris 
allunyats del centre de les ciutats, 
llocs on no s’hi acostuma a veure 
nens i joves. La mort s’ha amagat a 
les perifèries i sembla aliena a la prò-
pia experiència, fins i tot opcional; 
algun autor ho anomena «the death 
of dying».2

A més a més, la mort de nens es con-
sidera un fet excepcional, rar, tal com 
descriu Christine Eiser: «en la nostra 
època i cultura en què tenir bona sa-
lut és normal, la gran majoria de pa-
res pressuposa la salut dels seus fills i 
que ells els sobreviuran».3 De manera 
que, quan aquest fet s’esdevé, la per-
cepció de dolor és molt més elevada, 
es viu de forma més aïllada i amb més 
incomprensió.

Parlar de mort és difícil, ja que im-
plica parlar de dol, de dolor i de pa-
timent, i estar prop del patiment és 
certament dur. Entre els grans reptes 

Montse Esquerda i Aresté
ètics pendents en l’àmbit de l’aten-
ció a les persones, hi ha el repte de 
l’acompanyament del patiment; en 
el cas dels nens aquest repte inclou 
l’acompanyament al dol tant a les fa-
mílies, com a l’escola i als professio-
nals sanitaris. Fins no fa gaire, des del 
punt de vista mèdic o sanitari l’aten-
ció al dolor ha estat un tema secunda-
ri, i encara més l’atenció al patiment. 
En les darreres dècades s’ha viscut 
un gran desenvolupament de les cu-
res pal·liatives, però el dol queda 
encara en «terra de ningú». Això ens 

fa plantejar una qüestió important: 
l’abordatge del patiment en la nostra 
societat, a qui pertany? 

Hem heretat del segle XX un visió de 
la salut integral, però ens manca un 
model d’atenció integral, i en àmbits 
com el del dolor i el sofriment aques-
ta mancança apareix molt més clara, 
amb el risc tant de medicalitzar-los 
com de psicopatologitzar-los. Actual-
ment hi ha veus molt crítiques amb la 

N en i mort, en la 
nostra societat, 
semblen 

paraules 
antagòniques. Parlar 
de la mort als nens 
o parlar de la mort 
de nens és un tema 
difícil, especialment 
en una cultura com 
la nostra en què 
mort i patiment 
han esdevingut els 
nous tabús moderns, 
forats negres en 
l’antropologia cultural
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medicalització de la vida, però cal ser 
conscients també del risc de psicolo-
gització. 

Un dels primers a posar la mirada 
sobre aquest tema ha estat Eric Cas-
sell, metge internista, en l’article 
«Els orígens del patiment humà i els 
fins de la medicina»,4 publicat al New 
England el 1983. En aquest article, 
Cassell distingeix molt clarament en-
tre dolor i patiment i la necessitat 
d’entendre els orígens del sofriment 
humà. L’autor sosté que «la qüestió 
del sofriment i la seva relació amb 
la malaltia orgànica poques vegades 
s’ha abordat en la literatura mèdi-
ca. El sofriment és experimentat per 
les persones, no només pels òrgans, 
i té el seu origen en els reptes que 
amenacen la integritat de la persona 
com una entitat social i psicològica 
complexa. El sofriment pot incloure 
dolor físic, però de cap manera no 
està limitat a ell. L’alleujament del 
sofriment i la cura de la malaltia han 
de ser vistos com obligacions besso-
nes d’una professió mèdica que està 
veritablement dedicada a la cura dels 
malalts».5

El patiment és, doncs, molt més com-
plex que el dolor. El dolor és físic i es 
pot abordar des del punt de vista bi-
ològic amb més o menys encert. Però 
el patiment és una experiència indivi-
dual en què intervenen molts més fac-
tors, implica la totalitat de la persona 
i està fortament relacionat amb les 
expectatives i la vivència, tant pròpi-
es com culturals.

A l’entorn dels nens hem creat el 

mite que ells «pateixen menys», que 
s’adonen menys dels processos de 
malaltia, dolor i patiment, i sovint 
escoltem frases fetes com aquestes: 
«els nens s’adapten a tot», «per sort, 
els petits, no se n’adonen», «amb una 
mica de temps se n’oblidaran» o «si 
els distraiem no patiran». Aquestes 
creences ajuden en l’imaginari social 
a evitar parlar de la mort i el dol als 
nens, però no estan en absolut basa-
des en evidències o estudis. El nen o 
el jove que ha estat educat evitant 
la mort, quan li arriba la pèrdua, es 
troba com un nàufrag no sols enmig 
del dolor, sinó també de la incertesa 
i molts cops de la soledat. Si hi ha 
quelcom pitjor que el patiment, és el 
patiment viscut d’una manera aïllada 
i excloent.

Parlar de la mort als nens 

Sols el nen que ha estat entès i esti-
mat, serà capaç de comprendre i esti-
mar, en el moment actual i al llarg de 
la seva vida.

E. A. Grollman

Amb tot, és important poder parlar 
de la mort als nens, de forma ade-
quada al nivell de desenvolupament 
i al seu ritme. Malgrat que la mort 
sigui un concepte molt abstracte, el 
nen des de ben petit és capaç d’en-
tendre que és un fet d’alt impac-
te emocional. Per parlar de la mort 
als nens, cal conèixer les etapes del 
desenvolupament del nen, per poder 
adaptar-s’hi. En el nen, l’elabora-
ció del concepte de mort5 segueix 
un procés evolutiu congruent amb la 
seva maduresa cognitiva i emocional. 
A mesura que el nen es desenvolupa, 
la idea de mort es va transformant 
incloent aspectes més abstractes i 
elaborats. 

Cal tenir molt en compte que cal que 
es desenvolupin una sèrie de subcon-
ceptes per poder entendre la mort, 
com són: la no funcionalitat (entendre 

que les funcions corporals s’aturen), 
la irreversibilitat (allò que succeeix 
no es pot modificar, és per sempre), 
la universalitat (implica que la mort 
arriba a tothom) i la inexorabilitat 
(que també passarà a un mateix). 
Aquests conceptes difícilment aparei-
xen abans dels 8-9 anys d’edat. Això 
implica que el nen més petit entén la 
mort com un fet concret, reversible i 
opcional. 

El concepte de mort es desenvolupa 
en el nen si l’entorn sociocultural 
n’afavoreix el desenvolupament i se’n 
pot parlar. Per tot això és important 
poder parlar de la mort als nens (taula 
1).

Taula 1: Per què parlar amb els nens 

de la mort?

• La mort forma part de la vida, de 

com entenem i de com vivim la 

vida.

• La mort és un tema tabú en la nos-

tra societat, si no en parlem no es 

desenvolupa el concepte o es fa de 

forma molt irregular.

• La mort és present en mitjans de 

comunicació, en fets reals, en con-

tes i jocs, però eludim la mort com 

a tema quotidià i relacionat amb la 

pròpia experiència vital.

• El nen que conviu amb la veritat 

és capaç d’afrontar la vida: el pro-

tegim quan en parlem, no quan ho 

evitem (sobreprotegir és desprote-

gir).

• Sempre és pitjor allò que un ima-

gina que allò de què es pot parlar.

• Tenir un concepte de mort elaborat 

ajudarà a tenir un espai mental on 

situar l’experiència en cas que arri-

bi alguna pèrdua propera. No evita-

rà el dolor, però sí la desorientació 

i part de la incertesa.

Font: Esquerda M, Agustí AM. El nen i la 

mort.5

E l patiment 
és molt més 
complex que el 

dolor
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Taula 2: Concepte de mort segons etapes evolutives

Preescolar (2-5 anys)

• Pensament preoperacional, concret i literal. Pot personalitzar la mort.

• Considera la mort com a temporal, reversible i de causa externa.

• Egocentrisme màgic: tot el que s’esdevé té relació amb ell mateix, risc de consi-

derar la mort com un càstig. Confon desitjos i pensaments amb esdeveniments.

• Fa preguntes molt concretes i repetitives. Vol la mateixa resposta.

• Es pot explicar la mort com a no funcionalitat. Allunyada de la realitat quotidi-

ana, i d’allò que veu o toca però no pot entendre encara, el no-lloc o el canvi 

d’estat.

• Cal evitar símbols o metàfores, les entén literalment.

• Els contes poden ajudar.

Escolar (6-11 anys)

• Pensament preoperacional tardà i operacional concret. Inicia la comprensió del 

no retorn, la universalitat i la causalitat (pot començar a entendre causa-efecte). 

• Sent molta curiositat per temes relacionats amb la mort i el morir. Si els deixem, 

pregunten molt.

• Comença a aparèixer la por que morin els pares o un mateix.

• Inicia la simbolització i l’abstracció: podem introduir el canvi d’estat.

Adolescent

• Etapa identitària en la qual es barregen factors de desenvolupament físic i fisio-

lògic així com de desenvolupament cognitiu (l’adquisició del pensament formal i 

social), i la recerca del rol.

• Es comença a plantejar la mort de forma abstracta i existencial.

• Es qüestiona les explicacions rebudes. Necessita ser escoltat i entès.

• L’ajudaran les lectures, la poesia, la música...

Font: Elaboració pròpia.

En la taula 2 es resumeix el concepte 
de mort en el nen segons les etapes 
evolutives.

El dol dels nens

La mort d’una persona significativa en 
la vida d’un nen és un dels esdeveni-
ments més estressants que pot expe-
rimentar. 
                                                  
        Acadèmia Americana de Pediatria

Així s’inicia l’article «The Pediatrici-
an and the childhood bereavement»6 

i de forma inequívoca posa èmfasi 
en la necessitat que pediatres, pro-

fessionals sanitaris i altres professio-
nals que treballen amb nens prenguin 
consciència del dol infantil, i insisteix 
en la figura del pediatra per ser suport 
i guia en aquest procés. En un article 
posterior,7 insisteix en el tema; no sols 
en la necessitat de donar suport al dol 
infantil, sinó al de tota la família quan 
ha mort un nen, assenyalant com a di-
ficultats la manca de preparació o la 
sobreimplicació emocional que repre-
senta per als mateixos professionals. 

En el cas del dol infantil, una de les 
primeres dificultats que es presenta 
és saber reconèixer que el nen passa 

per un procés de dol.8 Les manifesta-
cions del nen en dol són més variades 
que en l’adult i no sempre són direc-
tes. Amb molta freqüència els nens 
alternen períodes d’absoluta norma-
litat amb moments de gran desespe-
rança, o tarden mesos a expressar-lo 
i quan ho fan és de forma conductu-
al, o ben aviat aprenen a contenir les 
seves emocions quan veuen els pares 
o els familiars desbordats. Els nens, a 
més, presenten dificultats per identi-
ficar el que els està passant, l’estat 
d’ànim, i per «posar nom» a allò que 
senten. S’expressen, doncs, amb més 
freqüència a través de la conducta o 
de les somatitzacions. Tot això fa que 
costi identificar el procés de dol en els 
nens.

En la taula 3 es resumeixen les ma-
nifestacions més freqüents de dol se-
gons les edats i els signes d’alerta. 

E n el cas del dol 
infantil, una 
de les primeres 

dificultats que es 
presenta és saber 
reconèixer que el 
nen passa per un 
procés de dol. Les 
manifestacions del 
nen en dol són més 
variades que en 
l’adult i no sempre 
són directes. Amb 
molta freqüència 
els nens alternen 
períodes d’absoluta 
normalitat amb 
moments de gran 
desesperança, o 
tarden mesos a 
expressar-lo i quan 
ho fan és de forma 
conductal
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Taula 3: Manifestacions més freqüents de dol segons les edats 

Preescolar (2-5 anys)

Dol normal

• Inicialment no acostuma a mostrar cap reacció (no comprensió), pot mantenir la 

capacitat de jugar i riure en moments de desesperació.

• Pot haver-hi regressions i pèrdues de capacitats ja adquirides (enuresi nocturna, 

xumar-se el dit…). 

• Dificultat per comprendre la irreversibilitat i la permanència. Pot seguir pregun-

tant repetidament quan tornarà la persona morta durant mesos.

• Pot sentir-se espantat per les reaccions de dol de l’entorn. Augmenten les pors 

en general.

• Desig de reemplaçament: preguntar a la mama perquè no busca un altre papa, 

un altre germanet…

Signes d’alerta

• Ansietat de separació persistent després de tornar a la rutina. 

• Persistència de comportaments regressius superior als 6 mesos.

Escolar (6-11 anys)

Dol normal

• Les manifestacions més freqüents són la tristesa i el plor, però no sempre aparei-

xen. Molts cops s’amaguen per plorar.

• Augmenten les ansietats, amb pors o preocupacions excessives.

• La culpa pot estar associada a esdeveniments reals magnificats, a remordiments 

per no haver fet o dit alguna cosa…

• És freqüent que apareguin dificultats de comportament o conducta a l’escola, a 

casa o amb els grups d’amics. A vegades costa identificar-les com a manifestaci-

ons de dol.

• Dèficit d’atenció, el rendiment escolar sovint disminueix. 

• Poden aparèixer símptomes somàtics: mal de cap, de panxa, astènia.

• Poden «percebre la presència» de la persona morta.

• Cal vigilar la tendència a substituir la persona morta, assumint excessives res-

ponsabilitats.

Signes d’alerta

• Persistència del baix rendiment escolar, alteracions conductuals greus, ansietat 

persistent, desig reiterat de reunir-se amb la persona morta, adoptar el compor-

tament i la vestimenta del difunt. 

Adolescent

Dol normal

• Sentiments de tristesa, ràbia, culpa i pors més similars als adults, però amb més 

dificultats per expressar-los.

• Poden augmentar les conductes de risc.

Signes d’alerta

• Absentisme escolar persistent.

• Depressió, ansietat, consum d’alcohol o tòxics, precocitat sexual.

Font: Elaboració pròpia.

Acompanyament al dol en nens i 
adolescents

Dad palabra al dolor: / el dolor que 
no habla, / gime en el corazón / hasta 
que lo rompe.

                                     W. Shakespeare

Ens preguntàvem: a qui toca acompa-
nyar el patiment? Potser hi ha cultures 
o èpoques en què el patiment ha po-
gut expressar-se a nivell social d’una 
determinada manera que en faciliti 
l’externalització, amb rituals, símbols 
o altres expressions. En una socie-
tat que «evita» parlar de la mort, és 
molt més fàcil que es professionalitzi 
l’atenció que no pas trobar una res-
posta social que faciliti el procés de 
dol i patiment. Alguns autors alerten 
que s’està substituint la «humanitza-
ció» de la societat per la professio-
nalització. El millor acompanyament 
és el d’una societat que ajudi a viure 
aquest procés. 

D’altra banda, acompanyar el dol i el 
patiment requereix no sols aptituds i 
coneixements, sinó també actituds, i 
no tots els professionals estan prepa-
rats per fer-ho. Hi ha preguntes i si-
tuacions que no estan fetes per ésser 
respostes o resoltes, sinó per ésser 
acompanyades. I moltes vegades els 
professionals estan formats només per 
resoldre i solucionar.

Worden, un dels autors més recone-
guts en el camp de l’abordatge del 
dol, estableix tres nivells diferenciats 
d’intervenció:9

• Nivell mínim: en nens amb ma-
nifestacions proporcionades i fa-
miliars contenidores. En aquests 
casos Worden no recomana cap in-
tervenció, simplement seguiment 
per part de pediatria per donar 
pautes generals o entitats d’aju-
da mútua i suport social. La gran 
majoria de nens i famílies en dol 
estaran en aquest nivell.
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• Tenir ajuda per expressar-se emo-
cionalment, segons les pròpies 
necessitats, i per elaborar aque-
lles emocions que el sobrepassen. 

• Continuar les rutines, evitar can-
vis sobreafegits (escola, amics, 
ciutat), rebre ajuda per reestablir 
la seguretat i l’estabilitat.

• I tenir oportunitat de recordar, 
cultivar el record fins a arribar a 
poder recol·locar emocionalment 
la persona morta. 

Parlar de la mort, acompanyar i tre-
ballar el dol amb els nens hauria de 
formar part de l’educació que reben 
tots els professionals sanitaris, per tal 
que tinguin recursos suficients per do-
nar suport a les persones, famílies i 
nens en dol. 
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El dol dels nens

• Nivell mitjà: en nens que ex-
pressen certes dificultats, i/o 
en famílies amb mecanismes de 
contenció escassos. Els professio-
nals caldrà que estiguin atents a 
l’evolució del nen, i que el deri-
vin a salut mental segons la seva 
evolució.

• Nivell tercer: en nens de risc ele-
vat o alta vulnerabilitat, ja sigui 
pel tipus de pèrdua (suïcidi, ho-
micidi, accident traumàtic), de-
sestructura familiar o psicopato-
logia prèvia. En aquests casos sí 
que es recomanaria una interven-
ció preventiva i precoç per part 
de professionals de la salut.

En general, la majoria de professio-
nals que treballen amb nens haurien 
de poder informar i educar la família 
en el procés de dol normal, donar su-
port en l’expressió de manifestacions 
adequades i detectar i derivar casos 
complexos. Com a pautes molt gene-
rals, el nen en dol necessita:

• Ser informat adequadament: la 
informació al nen ha de ser clara, 
comprensible i adequada al seu 
nivell de comprensió, deixant-li 
preguntar tot allò que necessiti.

• Ser escoltat amb atenció: el nen 
necessita tenir algú a qui expres-
sar els seus dubtes, preocupa-
cions, fantasies, temors…, com 
deia Emerson, «un amic és algú 
amb qui pots pensar en veu alta», 
i en el moment del dol, pensar en 
veu alta és indispensable per ela-
borar i ordenar els pensaments i 
les emocions.

• Sentir-se inclòs i implicat, ofe-
rint, sense forçar-ho, la seva pre-
sència i participació en els rituals 
de comiat (tanatori, funeral...).

• Abordar les pors i ansietats: el 
nen necessitarà saber que segui-
rà essent cuidat i atès. Abordar la 
culpa i poder verbalitzar-la.
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Els millors països 
del món per morir 
dignament 

El Regne Unit és el país del món 

que ofereix més garanties als 

seus ciutadans per aconseguir 

morir dignament. És una dada 

extreta de l’Índex sobre la 

Qualitat de la Mort elaborat 

per The Economist Intelligence 

Unit (EIU). Aquest rànquing 

mesura la qualitat de les cures 

pal·liatives en 80 països de tot 

el món. Aquest índex classifica 

els països seleccionats sobre la 

base de cinc criteris: l’entorn 

sanitari en assistència pal-

liativa, la capacitat per oferir 

cures pal·liatives, els recursos 

humans disponibles, l’assequibi-

litat d’aquest tipus de serveis i 

la qualitat en l’atenció. Darrere 

del Regne Unit, que aconsegueix 

una puntuació general de 93,9 

sobre 100, se situen els següents 

països: Austràlia (91,6), Nova 

Zelanda (87,6), Irlanda (85,8) i 

Bèlgica (84,5). Espanya se situa 

en la posició 23, tot i que els 

investigadors reconeixen que 

Catalunya destaca com a «focus 

d’excel·lència» en el conjunt 

del país pel seu model de cures 

pal·liatives disponible des de la 

dècada de 1990, i que gaudeix 

d'un gran prestigi arreu del  

món. 

Més de 200.000 espa-
nyols han inscrit les se-
ves instruccions prèvies 

Més de 200.000 espanyols ja 

han dipositat les seves instruc-

cions prèvies (o document de 

voluntats anticipades, segons 

el model i la regió corres-

ponent) al Registre Nacional 

d’Instruccions Prèvies (RNIP) 

que inclou tot Espanya. En 

aquest document la persona 

expressa les instruccions sobre 

les cures i els tractaments que 

vol rebre, i que s’hauran de 

tenir en compte quan es trobi 

en una situació en què les 

circumstàncies que concorrin 

no li permetin d’expressar per-

sonalment la seva voluntat. En 

el document, la persona també 

pot designar un representant 

que la substitueixi en el cas 

que no pugui expressar la seva 

voluntat per ella mateixa, i 

pot indicar si vol ser donant 

d’òrgans, cedir el cos a la 

ciència, etc. Segons instàncies 

polítiques, aquesta dada mos-

tra l’evolució progressiva de la 

Llei d’autonomia del pacient, 

aprovada l’any 2002. 

Impressió en 3D de cèl-
lules mare embrionàries 

Un equip de científics de la 

Universitat de Tsinghua (la Xina) 

i de la Universitat de Drexel 

(els Estats Units) ha desenvo-

lupat un mètode d’impressió 

en 3D capaç de produir ‘blocs’ 

altament uniformes de cèl·lules 

mare embrionàries. Aquestes 

cèl·lules —amb capacitat de 

generar tots els tipus de cèl-

lules— corporals es podrien 

utilitzar com els maons de 

Lego per fabricar construccions 

de teixit, les estructures més 

grans dels teixits i, potencial-

ment, fins i tot microorganis-

mes. Els científics esperen que 

la tècnica es pugui desenvolu-

par per produir cossos embri-

onals amb un alt rendiment, 

proporcionant elements bàsics 

perquè altres experts experi-

mentin sobre la regeneració 

de teixits i per a estudis sobre 

detecció de fàrmacs. 

França permetrà als 
gais donar sang                

Acabar amb l’exclusió del col-

lectiu homosexual masculí a 

l’hora de donar sang va ser una 

de les promeses de campa-

nya en les últimes eleccions 

presidencials, i sembla que 

l’executiu francès vol fer els 

primers passos per aconse-

guir-ho. S’aixecarà el veto de 

manera gradual i sota condici-

ons, entre les quals destaquen 

un any d’abstinència sexual i 

una avaluació de les pràctiques 

de risc, criteris que ja han 

suscitat algunes crítiques. La 

inclusió del col·lectiu gai en la 

donació de sang ja havia estat 

posada sobre la taula l’abril 

passat a l’Assemblea Nacional 

quan els diputats van votar una 

esmena en què s’afirmava que 

l’orientació sexual no podia 

constituir motiu d’exclusió en la 

donació de sang, però el Comitè 

Assessor Nacional d’Ètica s’havia 

pronunciat en contra d’aixecar 

la prohibició permanent.

La gestació subrogada a 
l’Estat espanyol

Hi ha moltes parelles que, da-

vant la impossibilitat d’acon-

seguir un embaràs, decideixen 

recórrer a la gestació subroga-

da, amb un cost d’uns 100.000 

€ aproximadament en països 

com els Estats Units, el Regne 

Unit o el Canadà. Actualment a 

Espanya la gestació subrogada 

està prohibida, però els nens 

nascuts a l’estranger per a es-

panyols que recorren a aquesta 

pràctica són reconeguts a efec-

tes legals com a fills seus. Cada 

any, segons els especialistes, 

al voltant d’entre 700 i 1.000 

nens nascuts per gestació 

subrogada entren a Espanya. 

L’augment de la demanda, 

lligat sobretot a la disminució 

de les adopcions internacio-

nals, ha fet aflorar un conjunt 

d’empreses que gestionen pro-

cessos de gestació subrogada 

en països en els quals aquesta 

pràctica està permesa. Espanya 

té pendent debatre en profun-

ditat sobre aquesta qüestió. 
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Superar els 120 anys de 
vida   

Tot i que l’esperança de vida 

als països rics ha augmen-

tat considerablement, a 

Catalunya és de 83,2 anys i 

les persones centenàries s’han 

triplicat (ara n’hi ha 627 a tot 

Catalunya), és cert que els qui 

arriben als 110 anys continuen 

sent una excepció. Tenir peces 

de recanvi per als nostres 

cossos gastats pot contribuir 

a allargar les nostres expec-

tatives. Al voltant d’aquesta 

premissa giren moltes de 

les investigacions en curs en 

diferents grups i institucions 

de recerca, com l’Institut de 

Bioenginyeria de Catalunya o 

l’IDIBELL, i que han aconseguit 

sintetitzar «minironyons», pe-

tits cervells i fins i tot melses. 

Elements com la bioimpressió, 

els micromaterials o l’estudi 

intens de l’epigenètica formen 

la base d’una branca d’estudi 

en potència per tal d’abordar 

aquest fenomen que vol pror-

rogar l’esperança de vida.

Andrea, la lluita per una 
mort digna 

El cas de l’Andrea, una nena 

de 12 anys de Noia (A Corunya) 

afectada per una malaltia dege-

nerativa rara des dels 8 mesos, 

ha reobert el debat sobre la 

mort digna a Espanya. Els pares 

de la nena, Estela i Antonio, 

davant la situació de fi de vida 

en la qual es trobava la seva 

filla, van demanar la retirada 

de l’alimentació i la hidratació 

artificial, perquè consideraven 

que aquest tractament només 

aconseguia allargar el patiment 

i l’agonia de la seva filla, però 

els pediatres de l’Hospital Clínic 

de Santiago s’hi van negar. 

Per aquest motiu els pares 

van recórrer al Comitè d’Ètica 

Assistencial del Servei Gallec 

de Salut, el qual els va donar la 

raó, però els professionals van 

decidir obviar la recomanació 

del Comitè. Aquest fet va fer 

que els pares portessin el cas al 

jutjat. Després de nombroses 

diligències, i abans que el jutge 

es pronunciés sobre el cas, la 

Direcció de l’Hospital va comu-

nicar que el Servei de Pediatria 

accedia a retirar la nutrició i 

la hidratació artificials que se 

subministraven a l’Andrea per 

mitjà d’una sonda connectada a 

l’estómac.

Una assegurança per ser 
mare

Es triplica la demanda de 

congelació d’òvuls i de teixit 

ovàric de pacients amb càncer. 

Dones que han de passar per 

un procés de quimioteràpia i 

radioteràpia que pot compro-

metre en el futur les seves 

possibilitats de ser mares 

tenen des de fa poc més 

d’una dècada la possibilitat 

de congelar òvuls o, si això 

no és possible, teixit ovàric. 

L’Hospital Sant Joan de Déu 

va ser pioner en la posada 

en marxa del programa de 

trasplantament de teixit 

ovàric per a la preservació de 

la fertilitat de les pacients 

de càncer, i en els darrers 

quinze anys s’ha convertit en 

un centre públic de referència 

i la demanda de congelació 

d’òvuls i teixit ovàric s’ha 

triplicat.

Òrgans de porc per a 
trasplantaments en 
humans

Científics de la Universitat 

de Harvard, entre els quals hi 

ha el català Marc Güell, han 

pogut superar, en les últimes 

setmanes, el primer obstacle 

que impedeix encara usar òr-

gans porcins en persones. Els 

dos problemes principals que 

impedeixen utilitzar òrgans 

del porc per a trasplantaments 

són els següents: la compati-

bilitat, és a dir, el rebuig que 

genera en el sistema immu-

nitari humà, i el virus porcí. 

A la revista Science, l’equip 

de Harvard va demostrar que 

és possible netejar el genoma 

de l’animal d’aquest entero-

virus porcí, present en totes 

les seves cèl·lules i que, tot i 

que és innocu per a l’animal, 

infectaria les cèl·lules huma-

nes en el moment en què es 

trasplantés material genètic 

del porc a una persona.

Espanya va sotmetre 
62.000 vegades animals 
a experiments científics 
amb «dolor sever»

Segons l’Informe presentat 

pel Ministeri d’Agricultura, 

Alimentació i Medi ambient 

del Govern espanyol, sobre 

usos d’animals en experi-

mentació i amb altres fins 

científics, incloent-hi la 

docència, es conclou que el 

2014 el conjunt de cientí-

fics de l’Estat espanyol que 

experimenten amb animals 

va sotmetre 62.000 vegades 

animals d’experimentació a 

procediments amb «dolor, 

patiment o angoixa severs». 

L’informe espanyol mostra 

que la major part d’usos 

d’animals correspon a ratolins 

(457.000), peixos (190.000), 

rates (61.000), aus de corral 

(35.000) i conills (24.000). 

L’ús dels animals més polèmics 

són residuals: gossos (765), 

gats (52) i cavalls i burros 

(38). L’informe, reclamat a 

instàncies de la Unió Europea, 

demana una promoció més 

efectiva de les tres R en 

recerca biomèdica: reempla-

çar per cultius cel·lulars o 

simulacions informàtiques l’ús 

d’animals quan sigui possible; 

reduir el nombre d’animals 

empleats als estrictament 

necessaris, i refinar els mè-

todes emprats per millorar el 

benestar animal.
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Knigge AF. De cómo tratar con las 
personas. Barcelona: Arpa; 2016. 431 p.

És una sort que Arpa, una nova edi-
torial especialitzada en humanitats, 
ciències socials i pensament crític, 
hagi traduït a l’espanyol el llibre de 
l’escriptor alemany Adolph Freiherr 
Knigge (1752-1796), Com tractar amb 
les persones (De cómo tratar con las 
personas). Es tracta d’un llibre que 
va adquirir un gran prestigi dins de 
la cultura centreeuropea des del mo-
ment de la seva publicació, el 1788, i 
es va traduir ràpidament a l’holandès, 
al danès, a l’hongarès, a l’anglès, al 
suec, a l’italià, al rus, al polonès, al 
txec i al francès.

Com subratlla José Rafael Hernández 
Arias, traductor de la versió espa-
nyola, l’obra és un tractat d’ètica 
social en la qual l’ideal de Knigge 
consisteix a viure en una «societat 
harmònica a través d’un codi comu-
nicatiu inspirat per l’humanisme, la 
raó, la urbanitat i el sentit comú». 
El fonament moral de la seva pro-
posta procedeix de la Il·lustració, i 
considera que la felicitat individual 
coincideix —i fins a cert punt és la 
seva causa— amb el bé de la societat 
en el seu conjunt, ja que ambdós són 
expressió de la Raó.

En l’estudi preliminar Hernández Ari-
as descriu la biografia de l’autor amb 
l’objectiu de contextualitzar l’obra, 

ja que aquesta conté molts elements 
que estan condicionats per l’època 

en la qual va viure. Això es veu, per 
exemple, en la manera com analitza 
el paper social que ha tingut la dona 
en la societat, i que està carregada de 
tòpics: «No censuro que una dona in-
tenti refinar el seu estil d’escriure i la 
seva conversa mitjançant un xic d’es-
tudi i una lectura selecta, que s’esfor-
ci per tenir alguns coneixements cien-
tífics; però no ha de fer de la literatu-
ra un ofici; no ha de voleiar per tots 
els àmbits del saber. Realment potser 
no provoca aversió, però sí compassió, 
escoltar com aquestes pobres criatu-
res gosen opinar sobre els temes més 
importants, que han estat exposats 
al llarg dels segles a l’examen de la 
investigació més coratjosa de grans 
Homes».

Tanmateix aquests passatges contras-
ten amb d’altres totalment moderns i 
actuals com és el del tracte amb els 
animals: «El just es compadeix també 
dels seus animals, aquesta és una dita 
excel·lent. Sí, l’home noble, just, no 
martiritza cap ésser viu; tot i això, hi 
ha homes salvatges, de cor dur, cruels, 
o jutjant d’una manera més equitati-
va, irreflexius i de poc senderi, que 
es delecten veient el dolor i l’angoixa 
d’un cérvol atrapat, o la por mortal 
d’un animal que està a punt de morir 
en un escenari salvatge. [...] Si he cri-
ticat aquells que es comporten cruel-
ment amb els animals, també haig de 
dir que d’altres cauen en l’exageració 
contrària, en tractar els animals com 
si fossin humans».

Knigge divideix el seu llibre en tres 
grans apartats. En la primera part pre-
senta unes observacions i regles gene-
rals sobre el tracte entre els éssers 
humans i s’endinsa en el tracte amb 
un mateix. En la segona part disser-
ta sobre el tracte entre persones de 

É s una sort que Arpa, una nova editorial 
especialitzada en humanitats, ciències socials 
i pensament crític, hagi traduït a l’espanyol el 

llibre de l’escriptor alemany Adolph Freiherr Knigge 
(1752-1796)
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diferent edat, familiars, enamorats o 
cònjuges, amics, veïns, dones, perso-
nes en situacions especials. En la ter-
cera part s’aborda el tracte amb els 
poderosos, els humils, els eclesiàstics, 
els acadèmics, els artistes, les perso-
nes de diverses professions i oficis, els 
animals, i també la relació entre au-
tor i lector.

És especialment interessant el capí-
tol en què parla del tracte amb els 
metges. L’autor valora molt aques-
ta professió, i afirma que «cap altra 
professió té una influència directa 
tan profitosa pel benestar del món, 
per la felicitat, per la tranquil·litat, 
per la satisfacció dels ciutadans com 
la d’un metge». Però alerta que «a 
ser grans metges només hi arriben les 
ments més selectes». I es queixa, ja 
en aquella època, dels professionals 
que amb el «birret de doctor» es cre-

uen propietaris del cos dels pacients, 
practiquen experiments amb persones 

pobres, actuen sense rigor en els diag-
nòstics, o practiquen la medicina per 
cobdícia de diners. Knigge, a partir de 
la descripció de diferents tipologies 
de metges, recomana al pacient que 
esculli un metge ben format i que ac-
tuï èticament.

La lectura d’aquest volum, que su-
pera les quatre-centes pàgines, és 
realment amena i instructiva. Imma 
Monsó ens diu, en un article d’opinió 
publicat a La Vanguardia, que «el lli-
bre de Knigge és molt més útil, segu-
rament més modern i incomparable-
ment més interessant que la majoria 
de manuals d’autoajuda que es van-
ten d’ensenyar-nos a mantenir rela-
cions felices amb el proïsme». Per als 
qui estan interessats en la bioètica, 
les reflexions de Knigge són una bona 
guia per aplicar en l’àmbit de la re-
lació clínica.

És especialment 
interessant el 
capítol en què 

parla del tracte amb 
els metges. L’autor 
valora molt aquesta 
professió, i afirma que 
«cap altra professió 
té una influència 
directa tan profitosa 
pel benestar del món, 
per la felicitat, per 
la tranquil·litat, per 
la satisfacció dels 
ciutadans com la d’un 
metge» 
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Títol: Cartes a Déu    

Títol original: Oscar et la dame rose 

Direcció: Eric-Emmanuel Schmitt

Guió: Eric-Emmanuel Schmitt

Any: 2009

País: França, Bèlgica, Canadà

Durada: 105 minuts
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Gènere: Drama

Cinema

L’Òscar té deu anys i està ingressat 
en un hospital per a nens malalts. La 
seva malaltia és molt greu, té un càn-
cer que està posant fi a la seva vida, li 
queden pocs dies abans de morir. Com 
li podem dir la veritat? Com el podem 
renyar per les seves entremaliadures? 
Ni els metges ni els seus pares no són 
capaços d’explicar-li el que realment 
li passa. 

No obstant això, aconsegueix assaben-
tar-se de la gravetat de la seva malal-
tia. No voldrà parlar amb cap d’ells. 
Només ho farà amb la Rosa, una dona 
malhumorada, excèntrica, que fa piz-
zes i les reparteix a domicili. Ella par-
larà amb ell directament; gairebé no 
el coneix, ni li agraden especialment 
els nens, i molts menys els hospitals 
i les malalties. Aquesta «bona» dona, 
antiga lluitadora de catch, intentarà 
ajudar l’Òscar, i per això li proposa-
rà que a partir d’ara cada dia de la 
seva vida compti com deu anys, de tal 
manera que així aconsegueixi viure 
una vida completa. També li proposa 
que expliqui a Déu els esdeveniments 
d’aquesta ràpida i fugaç vida mitjan-
çant cartes que ella mateixa s’encar-
regarà de fer-li arribar. El joc, la fran-
quesa, la sinceritat i l’humor faran 
que entre tots dos creixi una profunda 
amistat que ajudarà a l’un a afrontar 
la seva pròpia mort i a l’altra, la seva 
pròpia vida.

Aquesta pel·lícula té el seu origen en 
el llibre Óscar y la dama de rosa, es-
crit el 2002 pel mateix director de la 
pel·lícula, Éric-Emmanuel Schmitt. El 
llibre va rebre un important premi de 
l’Acadèmia de Medicina de França (el 
premi Jean Bernard 2004) per contri-
buir d’una manera poderosa, a través 
de la literatura, a la humanització de 

l’atenció sanitària, sobretot en el di-
fícil cas dels nens que afronten dures 
malalties; la mateixa Acadèmia de 
Medicina francesa va arribar a reco-
manar d’una forma directa la lectura 
d’aquest llibre a aquells professionals 
que es trobaven en entorns semblants 
als descrits en el relat. Éric-Emma-
nuel Schmitt és, a més de director i 
autor d’aquesta pel·lícula i aquest lli-
bre, el creador del magnífic relat El 
senyor Ibrahim i les flors de l’Alcorà, 
també portat al cinema d’una forma 
no menys magnífica.

La cinta compta amb l’esplèndid tre-
ball de Michèle Laroque, la dama de 
rosa, que combina a la perfecció els 
tons irònics i tendres, la tristesa i 
l’alegria, la por i l’esperança. Al cos-
tat d’ella fa un treball notable el nen 
protagonista, Amir. També destaca la 
presència del veterà Max von Sydow, 
que en veure’l en aquesta pel·lícula 
ens recorda el llegendari protagonista 
d’El setè segell. Els actors, la música 
i la recreació magnífica d’ambients 
dotaran la pel·lícula d’una atmosfera 
peculiar, entre el conte màgic i el re-
lat realista.

El repte que afronta la pel·lícula és 
com parlar d’un tema tan difícil com 
és el de la mort en la infància; potser 
la cinta no ens descobrirà res massa 
nou, però sí que ens oferirà llocs i 
moments per a la reflexió. Ens dóna 
recursos molt imaginatius per abor-
dar temes difícils i complexos. I al fil 
d’aquesta gran qüestió s’entreteixei-
xen qüestions claus com són les que 
tenen a veure amb la vulnerabilitat i 
la fragilitat humanes, les institucions 
sanitàries, els professionals de la sa-
lut, la família o l’experiència religio-
sa.
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Una pel·lícula com aquesta, que abor-
da de cara un tema tan relliscós i que 
la majoria de les vegades convida al 
silenci, té el perill de caure en el sen-
timentalisme i en un to emotiu i melo-
dramàtic que pot bloquejar la reflexió 
i ser un llast per a la pròpia pel·lícula. 
Crec que evita aquest perill recorrent 
al realisme màgic; la imaginació, de 
vegades en la seva forma més exces-
siva i histriònica, ens provoca un som-
riure capaç de vertebrar l’emoció i el 
sentiment i evitar que es converteixin 
en pura llàgrima. Ni el realisme des-
carnat no pot servir per reflexionar 
sobre aquests temes, ni tampoc el 
sentimentalisme que fuig del fet ma-
teix de la mort. La pel·lícula és realis-
ta sense ser crua; és sensible sense ser 
sensiblera. No escamoteja la realitat i 
l’afronta amb honestedat.

El gran mèrit de la pel·lícula rau en la 
quantitat de dispositius narratius que 
ens ofereix a l’hora de tractar temes 
tan difícils com el de la mort en la in-
fància. Les qüestions d’ètica, és a dir, 
la manera com afrontem la vida i la 
mort, demanen tot el nostre esforç 
racional, però també un no menor es-
forç imaginatiu. Aquí en tenim a grans 
dosis. No és estrany que ens trobem 
davant d’un bon exemple de medicina 
narrativa o de bioètica narrativa.

En primer lloc, veiem com la prota-
gonista, la dama de rosa, utilitzarà 
la seva experiència com a lluitadora 
de catch per presentar a l’Òscar si-
tuacions que el puguin ajudar en els 
seus conflictes quotidians. Un pro-
blema, una situació difícil o un mo-
ment d’incertesa són il·luminats i 
aclarits per algun peculiar combat de 
catch. Aquests relats, entre el record 
i la imaginació, ajuden el jove Òscar 
a posar-se en situació, l’orienten, 
l’aconsellen. Veiem aquí la força il-
lustradora del relat.

En segon lloc, amb més imaginació, 
llança a l’Òscar el repte de conside-
rar cada dia que li queda de vida com 
si fossin deu anys, per viure així una 
vida sencera. Li està oferint una forma 
de viure el temps que li queda com el 
temps de tota una vida, de veure’s a si 
mateix habitant el temps, amb els seus 
esdeveniments, les seves aventures 
i desventures, i fer-se així, d’alguna 
manera —una manera imaginativa—, 
una biografia. D’aquesta manera l’Òs-
car pot, potser, explicar la seva vida, i 
també afrontar la seva mort.

Però aquest relat de la seva vida, el 
seu recorregut biogràfic, adquireix la 
forma d’identitat narrativa quan és 
explicat a «algú»; i aquest algú serà 

Figurar-se la vida. Cartes a Déu

Déu mateix. La Rosa li proposarà que 
escrigui cartes a Déu. És molt interes-
sant analitzar el concepte de Déu que 
es desprèn d’aquestes cartes, un Déu 
proper, que pateix, que juga, a qui es 
tracta de tu (en filigrana apareixen 
grans temes per a la teologia com un 
«Déu que pateix» o un Déu que pot 

permetre el mal). M’interessa més 
subratllar l’efecte que té en el propi 
nen. Aquestes cartes li permeten co-
municar-se, expressar-se, reconèixer 
el que és i el que té, reconciliar-se 
amb els seus propis pares, i que els 
seus pares es reconciliïn amb ell. L’es-
criptura, el relat, té un poder catàr-
tic, encara que no el salva de la mort 
(utilitzar el miracle hauria estat un 
recurs massa fàcil, tant per al director 
de la pel·lícula com per al «Déu» aquí 
presentat).

El relat, aquest conjunt d’estratègies 
narratives, no eviten la mort però il-
luminen d’alguna manera com afron-
tar-la; com viure la mort, el temps, i 
més quan és fora de temps, com en el 
cas de la infància. Essent això impor-
tant, potser ho sigui més contemplar 
en quina mesura aquestes històries, 
aquest relat —la pròpia història del 
petit Òscar—, il·lumina la vida dels pa-
res, la de la dama de rosa, la del met-
ge. Aprendre a viure la mort, maleïda 
mort!, té com a conseqüència, bene-
ïda conseqüència!, aprendre a viure 
la vida. Un dur aprenentatge. També 
per al lector, per a l’espectador, que 
veient i llegint la vida figurada d’un 
altre, es veu i es llegeix a si mateix.

A prendre a viure 
la mort, maleïda 
mort!, té com 

a conseqüència, 
beneïda conse-
qüència!, aprendre a 
viure la vida
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Agenda

2- abril - 2016 •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Jornada del Comitè de Bioètica de l’AEP: 

«La professionalitat en 3D» 
La Jornada del Comitè de Bioètica de l’Associació Espanyola de Pediatria pretén abordar les següents qüestions: 
Qui és un bon pediatra? Què és ser un bon professional? Com ens veuen els pacients? Què podem aprendre de Patch 
Adams o del Dr. House? Existeix la corrupció en la nostra professió? Qüestions bioètiques que representen tot un 
repte per a la pediatria. 

Lloc: Madrid (Espanya). 

14 al 16 - maig - 2016                           

XI Congrés Internacional SECPAL: 

«Cures pal·liatives: un dret de tothom»
L’objectiu del congrés, organitzat per la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, és valorar la necessitat d’estendre 
l’alleujament del dolor i el sofriment a totes les persones de qualsevol edat i amb qualsevol tipus de patologia 
que requereixi cures pal·liatives. Com cada edició, el programa del congrés compta amb múltiples ponències de 
professionals reconeguts amb trajectòries molt sòlides.

Lloc: Sevilla (Espanya). 

25 al 27 - maig - 2016 •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

IV AIEE: «Construint ponts i omplint llacunes»  
Aquesta 4a edició del Congrés de l’Associació Internacional d’Educació en Ètica s’orienta a la reflexió sobre la 
importància de l’ètica en el desenvolupament d’una societat global intercultural en la qual es redueixin les 
diferències i les barreres socials. L’ètica de l’ensenyament és necessària perquè els futurs professionals aprenguin a 
fer front als reptes en tots els àmbits de la investigació científica.

Lloc: Logronyo (Espanya). 

14 al 17 - juny - 2016 •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

XIII Congrés Mundial de la International 

Association of Bioethics 
L’objectiu de la IAB 2016 és explorar la contribució de la bioètica a «les persones, els interessos públics i els béns 
públics» amb la finalitat de contribuir a abordar alguns dels problemes més apressants del nostre temps, des de 
la investigació genètica fins a les pandèmies globals, i dels escassos recursos fins als canvis climàtics que ens 
afecten a tots. La IAB està fermament compromesa amb el debat lliure i obert de les qüestions bioètiques i del 
desenvolupament de la bioètica des d’un punt de vista global i integrador.

Lloc: Edimburg (Escòcia). 

8 al 10 - setembre - 2016         • ••  ••  ••  ••  ••  ••  ••  ••  ••  ••

Conferència anual EACME:«30 Anys de Bioètica Europea»
La conferència d’enguany de l’Associació Europea de Centres d’Ètica Mèdica està organitzada pel Centre d’Ètica 
Biomèdica i Dret de la Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica). En aquesta ocasió se celebrarà el 30è aniversari 
de la Conferència anual i es reflexionarà sobre el passat i sobre els desafiaments presents i futurs de la bioètica 
europea.

Lloc: Lovaina (Bèlgica).

http://www.aeped.es

http://secpal2016sevilla.com/

http://4iaee.cibir.es/

http://iab2016.com/

https://kuleuvencongres.be/eacme2016


