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FINAL DE LA VIDA 

De tant en tant, a la premsa, a la ràdio o a la TV, apareixen notícies 

relacionades amb el final de la vida. Amb pocs dies de diferència, en 

un mateix diari, ha aparegut un article que portava per títol «¿Final 

feliç?» i una notícia de primera plana que deia això: «Una jove amb 

càncer programa la seva mort digna i sacseja els EUA».  Articles i 

notícies d’aquest tipus acostumen a activar, almenys durant uns dies, 

el debat sobre el dret o no dret a l’eutanàsia i el dret o no dret al 

suïcidi assistit. 

L’autora de l’article «¿Final feliç?» escriu: «No em sembla normal 

que, en una època en què per cada fotesa quotidiana podem escollir 

entre milions de possibilitats, no puguem escollir com ens hem de 

morir. No parlo (sols) de l’eutanàsia, sinó del dret a obtenir cures 

pal·liatives personalitzades, del dret a decidir (amb lleis que ens 

emparin) quins límits considerem suportables».  Per la seva banda, la 

jove nordamericana que ha anat a viure a l’estat d’Oregon, per a 

«morir dignament», escriu el següent:  «He tingut el medicament 

(mortal) durant setmanes. No sóc suïcida. Si ho fos, ja l’hauria pres. 

No vull morir, però em moro, i vull morir com jo decideixi».  

El final de la vida és un problema molt complex sobre el qual s’han 

escrit molts llibres i articles i s’han fet debats interminables. Per tal 

de poder indicar i deixar escrit el que desitjaríem que ens facin i el 

que no voldríem que ens fessin al final de la vida,  comptem amb la 

possibilitat de fer un «Document de voluntats anticipades». Es tracta 

d’un text en el qual es fan constar  les instruccions que volem que es 

tinguin en compte sobre l’atenció sanitària que desitjaríem si ens 

trobem en una situació en què no puguem expressar personalment la 

nostra voluntat.  

Hi ha diversos models d’aquests documents. I l’Església catòlica 

també ofereix als seus fidels la possibilitat de fer un Document de 

Voluntats Anticipades, un text que, en la seva redacció actual, seria 

prou bo que tots coneguéssim i l’haguéssim llegit atentament. No el 

podem reproduir sencer aquí, però recollim breument algunes de les 

coses que diu: «Expresso i demano que no m’allarguin abusivament 



la vida quan la situació sigui irreversible, i que m’administrin els 

tractaments adequats per a pal·liar els meus sofriments físics i 

psíquics (...) també demano que no m’accelerin activament la mort 

amb procediments letals (...) que se’m faciliti l’ajuda per assumir, de 

manera cristiana i humana, la meva pròpia mort, preparant-me per a 

aquest esdeveniment final de la meva existència. En pau, amb 

companyia dels meus éssers estimats i l’ajuda sacramental de la 

meva fe cristiana». 

La doctrina catòlica és contrària a la pràctica de l’eutanàsia i del 

suïcidi, encara que sigui mèdicament assistit, perquè considera que 

les persones «Som els administradors i no els propietaris de la vida 

que Déu ens ha confiat. No en podem disposar». Tanmateix, és 

evident que cenyint-nos al que es diu en aquest Document de 

Voluntats Anticipades hi ha moltes possibilitats que se’ns pugui 

ajudar a tenir una «bona mort», una mort que no desdigui ni de la 

nostra dignitat de persones ni de la nostra fe cristiana. 

El mossèn 

_______________________________________________________ 

AGENDA    

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 30: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; divendres, dia 31: per Jaume Masvidal i Planas 

en el primer aniversari de la seva mort; dissabte, dia 1: pel 

poble de Viladrau; diumenge, dia 2: per tots els difunts de 

Viladrau. 

INFORMACIONS 

PUNT DE LLIBRE: Amb motiu de la 20è Fira de la Castanya la 

parròquia ha editat un punt de llibre amb una magnífica vista del 

campanar, fotografiat per en Josep Sansalvador. Darrera la fotografia 

hi ha unes paraules adreçades a les persones que aquests dies ens 

visitaran i entraran a l’església. També, mentre duri la Fira, l’església 

estarà oberta del matí al vespre.  

COL·LECTA DEL DOMUND: s’han recollit, i ja han estat lliurats, 

1.180,09 euros. Volem fer notar que aquesta quantitat tan 

important és deguda al fet que algú, anònimament, va fer una 

aportació molt quantiosa a l’hora de la capta, a la missa. Li ho agraïm 

en nom de les Missions. I a tots els qui vau donar el que bonament 

vau poder, també moltíssimes gràcies.  



 

 

 


