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FINAL DE LA VIDA

Cada dia més, les persones aspirem a poder exercir la nostra autonomia en 
les  situacions  que  considerem  importants.  I  una  d’aquestes  situacions 
importants, potser la més important, és el final de la nostra vida.  

Fa temps, any 2000, que uns autors van publicar el que ells en diuen el 
«cànon de la mort ideal», en el qual hi ha recollit  el tipus de mort que 
moltes  persones,  a  nivell  d’estat  espanyol,  elegirien  per  a  elles  com la 
millor.  Aquest «cànon de la mort ideal» és el següent:  

- «Morir  sense dolor, fins el punt que el dolor preocupa més que la 
pròpia mort.

- Morir dormint, o inconscient, o com se sol reflectir en el llenguatge 
quotidià “morir sense adonar-se’n”.

- Morir  ràpidament i sobtada,  encara que no jove. És a dir, morir 
fortuïtament però per l’edat, sense patir una llarga malaltia prèvia. 

- Morir  en  edat  avançada,  de  vellesa,  encara  que  amb  bones 
condicions  físiques  i  mentals,  amb  deteriorament  mínim  de  les 
funcions corporals. Que hi hagi hagut temps per a portar a terme el 
projecte  vital en la mesura del possible. 

- Morir  envoltats  de  les  persones estimades,  amb la  família  i  les 
amistats presents en el moment de la mort. 

- Morir a casa, en el teu entorn, i no en un espai estrany, com és ara 
un hospital o una residència de persones grans».

Aquest «cànon de la mort ideal» no està pas malament, tant de bo que 
tothom pogués tenir aquest final de vida. Però el que s’hi diu s’assembla 
potser massa a una carta als reis. Certament tothom té dret a somiar i a 
expressar els seus desitjos, però no ens   podem oblidar de tocar de peus a 
terra:  entre  els  somnis  i  la  realitat  hi  ha molta  distància.  Potser  sí  que 
aquest cànon s’acosta força a la  forma ideal  de morir  d’una majoria  de 
persones,  però  la  realitat  de  cada  dia  ens  demostra  que  aquesta 
suposadament «mort  ideal» no es pas abastable  fàcilment.  Que aquests 
desitjos es facin realitat -si no tots, almenys la majoria-, malauradament, 
no depèn pas ni de nosaltres ni dels professionals de la medicina. 



Sorprèn que en aquest «cànon de la mort ideal» no hi hagi cap referència ni 
al més enllà de la mort ni al desig de rebre atenció espiritual o religiosa de 
cara a  preparar  aquest  més enllà.  Per  tant,  si  hem de fer  cas  d’aquest 
«cànon  de  la  mort  ideal»,  la  transcendència,  Déu,  la  vida  eterna,  la 
resurrecció  i  d’altres  visions  sobre  l’altre  món  no  ocuparien  cap  lloc  en 
aquest moment tan decisiu de la vida com és el final de la vida. I encara 
sorprèn més si es té en compte que avui dia s’insisteix a tort i a dret que 
l’assistència sanitària ha de ser i vol ser integral: ha d’atendre la dimensió 
física, psíquica, social, espiritual i religiosa de les persones.  La importància 
d’aquesta dimensió espiritual  i/o religiosa,  fa pocs dies la recordava i  la 
subratllava  una  metgessa  nordamericana  en  una  entrevista.  Una  de  les 
seves respostes era aquesta: «La salut no és la simple absència de malaltia: 
la salut és benestar, i inclou l’esperit».    

El mossèn

AGENDA  

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 20: pels esposos Ramon i 
Dolors, difunts ;  dissabte, dia 22: per Josep Font i  Raimunda 
Autonell, difunts;  diumenge, dia 23: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

DEFUNCIÓ:  El  proppassat  dia  7  de  febrer  de  2014,  al  matí,  a 
l’església parroquial, es va celebrar la missa exequial per Maria Font 
i Autonell, de 84 anys d’edat, vídua de Joan Sansalvador i Torras, 
natural i veïna de Viladrau. Reposi en pau. 

COL·LECTA DE MANS UNIDES, CAMPANYA CONTRA LA FAM: en 
la col·lecta del cap de setmana passat es van recollir 700,87 euros. 
Aquesta quantitat s’ha lliurat íntegrament a Mans Unides. Moltíssimes 
gràcies.    

COL·LECTA MISSA EXEQUIAL: en la missa exequial de proppassat 
dia 7 de febrer es van recollir 66,51 euros. Com sempre, d’aquesta 
quantitat  en  fem tres  parts:  una  part  per  a  celebrar  misses  pels 
difunts de la parròquia; una altra part es lliura a Càritas i  Mans i 
Unides, i una altra part es destina a obres parroquials.

CAPELLETA DE LA SAGRADA FAMÍLIA: en una de les capelletes 
de la Sagrada Família que alguns rebeu a casa vostra, s’ha recollit 
48,19 euros. Moltes gràcies. Aprofitem l’avinentesa per insistir en la 
bondat d’aquesta pràctica de rebre a casa la capelleta de la Sagrada 
Família, a dedicar alguna estona del dia a fer pregària per les famílies 



i, si és possible, encendre un llantió o posar una flor al costat o al 
davant de la capelleta.  


