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PREFACI 
 
 
   En aquest petit recull de reflexions, que ningú no hi 
esperi trobar un tractat filosòfic o teològic o una anàlisi 
científica del dolor. Tot el que segueix a continuació tan 
sols és una opinió subjectiva d’allò que s’entén per 
sofriment, les seves causes –les conegudes i les 
desconegudes– i els seus aspectes positius i negatius, 
així com l’actitud més humana i acollidora per cuidar 
malalts, que, al cap i a la fi, són éssers sofrents que 
poden parlar del dolor amb coneixement força profund. 
 
   Confesso que des de fa temps, en diverses ocasions, 
havia intentat escriure aquestes pàgines, però una vegada 
i una altra en desistia, perquè sempre m’adonava que no 
en sabia prou i que, sobretot pel que fa a la raó 
inexplicable del sofriment, no era capaç d’aportar-hi 
gairebé res. D’altra banda, em semblava poc honest 
parlar d’allò que jo no he experimentat a fons per mi 
mateix, si més no fins aquest moment. 
 
   Ara, tot i continuant sense poder-hi dir gran cosa, però 
amb la certesa que el saber mai no serà suficient, penso 
que tal vegada sigui útil a algú que exposi certes 
reflexions inspirades en l’observació clínica i també –per 
què no reconèixer-ho?– a causa del temps transcorregut i 
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de l’experiència personal acumulada, és a dir, per la 
meva edat. Però sobretot –vull fer-ho constar amb tota 
sinceritat, i no sense una certa consternació per la meva 
banda–, en demanar resposta als interrogants que 
planteja el dolor humà, he estat capaç de renunciar als 
dubtosos arguments que m’oferia el raonament lògic i he 
deixat que el cor s’expressés amb plena llibertat i 
il·luminés el meu pobre enteniment. 
 
   Tant de bo aquest darrer intent desvetlli en algú el 
desig de lluitar contra el sofriment inútil, o serveixi per a 
enfortir la paciència i la humil acceptació del dolor per 
part d’aquells que el pateixen, tot mostrant el camí de 
l’acolliment i l’autèntic consol per als qui en són 
testimoni. I així mateix que acreixi en tots plegats la 
confiança d’estar vivint, malgrat tot, un projecte d’amor 
misteriosament transcendent. 
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   És important posar-se d’acord en el sentit com més 
exacte millor de les paraules, per tal de facilitar-ne la 
comprensió. Només amb aquest objectiu faig constar 
que, per a mi, el sofriment humà és el resultat de patir un 
dolor, que pot ser físic o moral, copsat, respectivament, 
per mitjà de sensacions o emocions subjectivament 
desagradables. Les sensacions seran detectades per 
fibres nervioses sensibles al dolor, mentre que les 
emocions afectaran la psique. No obstant això, l’una pot 
tenir origen en l’altra, de manera recíproca, com veurem 
tot seguit a través d’uns exemples senzills. No oblidem 
en cap moment, però, que tant les sensacions del dolor 
físic com les emocions del dolor moral es percebran com 
a desagradables i consegüentment produiran sofriment 
de grau divers: 
 

a) Dolor físic (un cop, una cremada, un soroll molt 
fort i continuat, un atac nefrític) copsat a través de 
sensacions. 
 

b) Dolor físic i moral (una malaltia crònica, com ara 
una artrosi avançada, que faci patir físicament 
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però que, a més a més, la persona afectada visqui 
en un estat d’angoixa permanent, perquè se senti 
incapacitada per a dur a terme segons quines 
tasques) experimentat a través de sensacions i 
emocions respectivament. 
 

c) Dolor moral (la pèrdua d’un ésser estimat, un 
acomiadament laboral viscut com a injust, la 
traïció d’un suposat amic) sentit a través 
d’emocions. 
 

d) Dolor moral i físic (una marginació laboral 
prolongada, que pot alterar el sistema nerviós i 
produir contraccions musculars doloroses o una 
úlcera pèptica; un desengany sentimental, origen 
posterior d’insomni i cefalees) manifestat a través 
d’emocions i sensacions respectivament. 

 
   Tant la percepció física del dolor (sensació) com la 
moral (emoció) produiran una reacció desagradable 
(sofriment), d’incidència molt variable, segons quina 
sigui la circumstància específica de la persona afectada. 
Així, algú que tingui les fibres nervioses especialitzades 
a detectar el dolor físic originat per una elevació tèrmica 
excessiva, alterades per alguna malaltia determinada, pot 
no reaccionar davant d’una agressió important (per 
exemple, un leprós que pateixi una cremada, pot ser que 
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amb prou feines se n’adoni). Així mateix, pel que fa al 
dolor moral, hi seran determinants la cultura de la qual 
es formi part, l’educació rebuda, les experiències 
personals viscudes i el moment concret de cadascú; en 
definitiva, els innombrables trets que configuren tot 
ésser humà i que el fan irrepetible (per exemple, la 
descoberta d’una infidelitat conjugal, no tindrà la 
mateixa repercussió familiar en una societat musulmana 
que en una d’esquimal). 
 
   Tanmateix, malgrat que el sofriment és un fenomen de 
caràcter universal, un mateix fet en pot generar o no, o 
en graus mot diversos, segons el lloc o el grup social on 
s’esdevingui o les particularitats concretes del subjecte 
que el pateixi. Evidentment, no és el mateix que un 
camperol d’un poblet a Bangla Desh vegi malmesa la 
seva collita, perquè això vol dir perdre tota la seva 
propietat material i mitjans de subsistència, que si 
succeeix quelcom semblant a un pagès d’un país de 
l’Europa rica, indubtablement amb força més recursos al 
seu abast. O que, per accident, algú sofreixi l’amputació 
d’un dit d’una mà, si s’és pianista de professió o guarda 
jurat en un magatzem de cereals, posem per cas. 
 
   Un cop aclarit el sentit de cada paraula –dolor (àlgia en 
terminologia més tècnica) i sofriment o patiment– val a 
dir que, en les pàgines que segueixen, tots aquests mots 
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aniran apareixen alternativament a tall de sinònims, és a 
dir, volent expressar el mateix, per pura raó estètica i per 
tal de no reincidir en una reiteració excessiva. Serà bo 
tenir-ho en compte per tal d’evitar confusions. Com 
també caldrà no oblidar que, més enllà de tota definició, 
el sofriment humà transcendeix el valor de les paraules, 
per entrar en l’esfera d’un significat més profund, tot 
endinsant-se en la mateixa arrel de la humanitat. 
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2.  LES CAUSES CONEGUDES DEL SOFRIMENT  
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   En la vida quotidiana, el dolor físic i el moral estan tan 
íntimament units que deslligar-los i establir-ne una 
classificació seria tan difícil com inútil. L’angoixa que 
sovint acompanya el dolor físic, i viceversa, acostumen a 
complementar-se i confondre’s entre si. Les malalties 
anomenades psicosomàtiques són un clar exemple de 
com pot arribar a afectar el cos una alteració d’origen 
psicogen, de la mateixa manera que existeix el dolor 
somatopsíquic quan un patiment psíquic ve originat per 
una causa física, el qual pot persistir fins i tot quan 
aquesta darrera desapareix. 
 
   D’altra banda, cal destacar que una societat 
subdesenvolupada és com si tingués el sofriment a flor 
de pell; no el pot amagar pas, però no sembla tampoc 
que ho intenti. Pateix sobretot per la fam, per les 
malalties, per la ignorància i per la manca de mitjans de 
tota mena (dit sigui de passada, tot força evitable si les 
comunitats més opulentes fossin una mica més 
solidàries). De totes maneres, bo i tenint el sofriment al 
Tercer Món unes causes pròpies i peculiars, dignes de 
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ser tingudes en compte per al seu estudi i atenció, no és 
ara aquest el meu propòsit. 
 
   L’anomenada societat del benestar, per contra, tracta 
de disfressar com més millor tant el dolor com la seva 
manifestació suprema, la mort. Immersa com està en la 
cultura de la imatge, s’avergonyeix de mostrar les seves 
misèries tan contraposades a la felicitat sense límits que 
desitja aparentar. A Occident, és innegable que hom ha 
estat educat per triomfar, costi el que costi. Tot i així el 
sofriment existeix i intimida. I és evident que algunes de 
les seves causes són inexplicables, o si més no 
inaccessibles al coneixement humà, però d’altres –la 
majoria– són perfectament identificables i previsibles, 
encara que en graus diversos. D’això, és essencial cal 
ser-ne conscients, perquè moltes vegades, només fent 
una petita anàlisi del seu origen, és molt possible que 
s’hi trobi la solució. 
 
   El fet que força sovint la raó d’un sofriment personal 
es plantegi com un misteri, o simplement s’atribueixi a 
la fatalitat, no deixa de ser, conscientment o inconscient, 
la recerca d’una coartada que alliberi davant dels altres, 
o d’un mateix, de les pròpies responsabilitats. Però si 
algú no respecta un senyal de trànsit i provoca un 
accident, és més aviat absurd culpar-ne la mala sort. 
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2.1  L’escassa i desaprofitada llibertat 
 
   No voldria donar una imatge excessivament pessimista 
quan reflexiono sobre la llibertat de les persones. Tan 
sols m’estranya que es parli de llibertat amb tanta 
lleugeresa en un món on sovintegen la injustícia social i 
les desgràcies de tota mena, o en el qual es depèn de 
l’escalfor del sol o de la virulència dels bacteris per 
poder anar sobrevivint. De cap manera no crec tampoc 
en un fatalisme o una predestinació a priori, com si la 
nostra vida ja estigués escrita prèviament –d’altra banda, 
no sabria dir ben bé on–, ni que siguem com titelles 
moguts pels fils de l’atzar. Podria fer-me una multitud 
de preguntes, però les resumeixo en una de sola: si no 
s’és lliure de triar néixer o morir, quin és el grau de 
llibertat dels humans? Realment em sembla que hom 
disposa d’una petita quota de llibertat que massa sovint 
es desaprofita, perquè ni tan solament sabem com 
utilitzar-la. 
 
   Tant les preferències personals com les col·lectives 
acostumen a ser contraposades, la qual cosa genera 
hostilitat i conflictes. El que podria representar un 
exercici de diàleg cordial entre persones o comunitats, 
en el qual cadascú expressés les seves necessitats i 
s’argumentessin les prioritats, freqüentment degenera en 
actituds egoistes on tothom pretén imposar el que més li 
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convé, sense compartir cap valor. Aquesta és la causa 
més important de tota mena de violència, de repressió, 
de terrorisme i de guerres, petites –si és que n’hi ha 
alguna de petita– o grans, entre veïns o entre nacions, 
que assolen el món i que constitueixen la font més gran 
de dolor. La bomba atòmica no ens l’hem trobada ja feta, 
penjant de la branca d’un arbre. L’ha fabricada l’home 
utilitzant el seu enginy i la seva llibertat al servei d’uns 
interessos mesquins, els quals, generalment, tenen 
l’origen en el mal ús del lliure albir, i alhora en són el 
principal obstacle. El resultat final –el sofriment– és un 
preu molt alt que es paga per una pretesa autonomia, tan 
minsa com malversada. 
 
   La llibertat tampoc no crec que consisteixi en la 
capacitat de cadascú per decidir quelcom –sempre dins 
de l’estret marge que se’ns ofereix–, sinó que comença a 
tenir sentit quan configura un projecte de vida on hom es 
lliura als altres, en la mesura de les seves possibilitats, 
bo i prenent un compromís desinteressat de servei. Però 
també això és extremament difícil de valorar, car enfront 
de l’anonimat generós sempre hi ha una intrusa –la 
vanitat– disposada a transformar en ostentació envers els 
altres, i –atenció!– de cara a nosaltres mateixos, les 
millors intencions (“fixeu-vos que maco que sóc!”). És 
aleshores quan tot plegat pot esdevenir no gaire més que 
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un foc d’encenalls, un autoengany o una ficció més o 
menys inconscient. 
 
   Aleshores, ¿l’ésser humà és solament un producte de 
les circumstàncies de cada moment i dels factors físics, 
psíquics i socials que l’envolten? Doncs em penso que 
sí, però certament no del tot. Seria injust oblidar la 
llibertat intangible, aquella capaç de sobreviure enmig de 
les feixugues cadenes de l’esclavatge de tota mena; la 
llibertat del nostre pensament, que cap força no ens pot 
arrabassar i que determina una actitud vital, malgrat tot. 
És la petita flama que lluu en el racó més profund de la 
nostra interioritat, capaç d’il·luminar qualsevol foscor. 
Però siguem realistes i tinguem el coratge de reconèixer 
que aquesta flama no es descobreix així com així, i que 
ningú de nosaltres no la pot encendre per si mateix (si de 
cas, la pot buscar a les palpentes, com l’invident que 
demana almoina bo i parant la mà amb insistència). A 
més, aquesta flama tan lluminosa, alhora és tan feble i de 
vegades bufa tan fort el vent... 
 
 
2.2  La manca de respecte a si mateix i als altres 
 
   És evident que moltes malalties i accidents es podrien 
evitar, si es respectessin unes mesures elementals pel 
que fa a l’estil de vida de cadascú, i observant una 
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prudència mínima en el comportament quotidià. No és 
ara el lloc ni el moment per parlar dels perills de fumar, 
menjar a l’excés, conduir en forma temerària, 
sobrepassar els límits tolerables d’ingesta de begudes 
alcohòliques, treballar en males condicions físiques i 
ambientals o no tenir cura a evitar les accions personals 
que provoquen una degradació de la natura. En general, 
tota manca sistemàtica de moderació significa una 
absència de respecte envers si mateix i els altres, i és 
l’origen inevitable, en un termini de temps no gaire llarg, 
de malalties pròpies i alienes, així com d’accidents que 
fàcilment es podrien prevenir. 
 
   D’altra banda, d’un temps ençà és fàcilment 
perceptible la constant i creixent agressió que s’infereix 
al medi ambient, per part d’interessos de col·lectius que, 
en nom d’un fals progrés, atempten contra l’equilibri 
natural i, en realitat, només tenen en compte el resultat 
econòmic immediat en la seva manera d’actuar, la qual 
cosa ens aboca a un caos realment perillós si no s’hi 
posa remei ben aviat. La contaminació de l’atmosfera, la 
tala sistemàtica dels grans boscos del planeta i la seva 
consegüent i progressiva desertització, la intoxicació 
dels rius i dels mars, la manipulació genètica dels 
aliments i l’explotació industrial d’alguns animals sense 
cap mena d’escrúpol, omple a cor què vols les butxaques 
d’uns pocs, provoca la pobresa de molts i tard o d’hora 
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serà –ja ho és avui– una causa de sofriment per a tots 
plegats, ara i en futures generacions. 
 
   Tampoc no es pot silenciar de cap manera que un vint 
per cent aproximat de la humanitat controla i utilitza en 
el seu profit el vuitanta per cent dels recursos del 
planeta. Semblant abús en la conducta humana, fa 
sospitar seriosament que la dependència psíquica en el 
comportament de les persones, respecte als nostres 
avantpassats més primitius del regne animal, sigui fins i 
tot més forta que la física, i que la seva influència tingui 
a hores d’ara un paper determinant en el domini i la 
marginació dels més febles. A més, amb l’agreujant que 
l’evolució tecnològica aconseguida no s’ha vist 
acompanyada gairebé mai d’un progrés humà basat en la 
fraternitat, la qual cosa empitjora sensiblement la 
situació. 
 
   Dit això, hi cal afegir tot seguit que, en el pla personal, 
viure respectant-se a si mateix i als altres no significa 
haver-se de morir d’avorriment, perquè podria semblar 
que tot allò que dóna un cert al·licient a la vida, 
perjudica. Ni que en l’aspecte comunitari, entre països 
diferents, mantenir unes relacions més igualitàries 
tampoc no vol dir entrar en el camp de la utopia. No és 
això. Però és de lògica elemental que qualsevol mena 
d’abús mantingut, entre individus o entre nacions, tard o 



 

26 
 

d’hora es paga. En la gran taula del món, no pot ser que 
mentre uns s’afarten a petar, d’altres no disposin ni d’un 
rosegó. 
 
 
2.3  La recerca d’un objectiu 
 
   Qualsevol desig l’obtenció del qual representi un 
mínim de dificultat, porta implícits un esforç i, 
consegüentment, un sofriment. Aconseguir quelcom que 
s’apreciï, tant en l’aspecte material com en l’intangible, 
requereix un seguit de privacions al llarg d’un espai de 
temps variable que inevitablement causarà dolor. El 
perllongament d’una actitud de renúncia, en grau elevat, 
implica un sacrifici. No obstant això, en aconseguir la 
meta desitjada pot ser que cessi la situació de patiment i, 
sovint, s’obtingui una recompensa material o moral. 
 
   Curiosament, el sofriment per aconseguir un objectiu 
determinat pot ser realment lloable o esdevenir absurd i 
negatiu. 
 
   La vídua amb escassos mitjans que se sacrifica per 
tirar endavant el manteniment i l’educació dels seus fills, 
és digna d’admiració. Igualment ho són el familiar o 
l’amic que se sacrifiquen per cuidar un malalt crònic que 
no es val per si mateix. I també són positives totes les 
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petites renúncies que serveixen per a afavorir la 
convivència de les persones en el seu frec a frec 
quotidià. Però alhora sembla estrany que es puguin 
observar tants comportaments que impliquen vertaders 
sacrificis per causes que no són sinó foteses. ¡Quantes 
hores perdudes treballant per a obtenir uns ingressos 
suplementaris, o fent quelcom no desitjat per a poder 
adquirir béns materials amb els quals adornar la vanitat i 
mostrar als altres una posició social i un prestigi tan 
superflus com artificials! Quan de temps malversat, en 
lloc de gaudir dels petits plaers que configuren una vida 
senzilla i veraç... 
 
 
2.4  La desinformació 
 
   Sempre m’ha semblat que en la nostra societat 
existeixen unes prioritats realment il·lògiques. ¿Per 
ventura hi ha alguna cosa més important que la nostra 
salut física, mental i espiritual? ¡Ja és ben cert que 
només s’aprecia un bé quan es perd! El mal és que 
perdre’l és fàcil, però recuperar-lo, moltes vegades no ho 
és tant. És realment esfereïdora, per exemple, la manca 
de cultura sanitària que, ja en ple segle xxɪ, es detecta en 
la població. No sé ben bé qui en té la culpa, ni em 
proposo aquí esbrinar-ho a fons. Tan sols vull deixar 
constància que em penso que hi tenen alguna cosa a 
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veure el sistema educatiu actual (tampoc no crec que 
altres d’anteriors en aquest aspecte fossin gaire millors) i 
els professionals de la salut, que, malauradament, sembla 
com si només tinguéssim l’obligació de guarir, mentre 
que la tasca de formació i prevenció l’hagués de dur a 
terme... qui? Ja seria hora que els professionals de la 
salut –cadascú des del seu lloc– ens comprometéssim 
d’una vegada per totes a contribuir amb el nostre esforç 
al fet que els ciutadans coneguessin –en la mesura de les 
seves possibilitats culturals– els seus drets, els seus 
recursos i les seves obligacions, per gaudir tots plegats 
d’un nivell de salut com cal en una societat moderna. 
Fins i tot, posats a fer comptes, aquesta actitud seria de 
bon tros la que tindria més avantatges econòmics per a 
tothom. 
 
   A tall de resum, vull dir que tota persona que gaudeixi 
d’una bona salut ha de fer els possibles per mantenir-la, 
per a la qual cosa cal que adopti mesures de prevenció a 
través de qualsevol mitjà de comunicació, adient i seriós, 
que l’orienti correctament sense caure en una obsessió 
absurda. El malalt, per la seva banda, a més de dur a 
terme amb meticulositat el tractament mèdic prescrit, ha 
de sol·licitar del professional de la salut –quan aquest no 
l’hi ofereixi espontàniament– tota mena d’aclariments, 
consells i normes de conducta que l’ajudin a guarir-se no 
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sols en un termini de temps més curt, sinó de la manera 
més natural i humana possible. 
 
 
2.5  El recurs per a evitar mals pitjors 
 
   Hi ha certes ocasions en què és millor patir avui, poc o 
molt, per tal que el demà sigui millor. 
 
   Quan el jutge dicta una sentència condemnatòria, ho fa 
–si més no en teoria– no solament perquè el condemnat 
liquidi el deute contret pel seu delicte, sinó perquè tingui 
l’oportunitat de rectificar un comportament que ha 
transgredit la llei, i que es pugui reintegrar a la societat 
amb més garanties d’assolir una manera de fer legal. 
Quan el cirurgià es decideix a dur a terme una 
intervenció quirúrgica, o l’odontòleg procedeix a 
l’extracció d’un queixal corcat, ambdós han de creure 
honestament que la seva actuació proporcionarà al 
malalt uns avantatges, o un benestar, que el mal 
funcionament d’un òrgan o el desfici d’una càries dental 
ara li manlleven. Quan el mestre renya o castiga el nen 
entremaliat, o quan un pare diu un “no” a temps al seu 
fill, tant l’un com l’altre no estan acomplint sinó un acte 
educatiu amb l’únic desig de no malcriar un infant que 
més endavant, en cas contrari, podria tenir dificultats per 
relacionar-se normalment amb el seu entorn. 
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   Els exemples que es podrien posar són nombrosos, 
però em sembla que queda prou clar el sentit d’allò que 
es vol dir. 
 
2.6  Les malalties i els malalts imaginaris 
 
   No cal analitzar una per una les malalties existents per 
a adonar-se que són, sense cap mena de dubte, una font 
inesgotable de sofriment. I encara que n’hi hagi 
d’asimptomàtiques i per tant no causin dolor fins a un 
cert punt del seu desenvolupament, o fins i tot mai, tota 
manca de salut pertorba gairebé sempre i en graus 
diversos el benestar de tothom. 
 
   Amb tot, hi ha persones que sense estar malaltes, car 
es poden considerar sanes des d’un punt de vista analític 
estricte, pateixen per la por d’emmalaltir. Són les 
anomenades hipocondríaques, les quals, d’una manera 
obsessiva, temen perdre la salut o qualsevol altra forma 
de benestar, sense adonar-se que tan perjudicial és ser un 
descuidat com viure constantment condicionats per la 
por al sofriment. 
 
   Finalment, i per estrany que sembli, hi ha qui necessita 
patir. El camí que aquesta mena de persones fan en la 
vida és sempre un camí dolorós, el qual, més o menys 
conscientment, utilitzen per tal de cridar l’atenció del 
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seu entorn i compensar una manca d’afectivitat 
suportada en algun moment del seu viure. Acostumen a 
freqüentar les consultes de multitud d’especialistes i ens 
esveraríem si poguéssim contemplar plegades totes les 
analítiques, les radiografies, les ressonàncies 
magnètiques i les innombrables proves més que s’han fet 
al llarg de la seva existència torturada. El seu tema de 
conversa preferit consisteix a explicar amb tots els ets i 
uts, a tothom que se’ls escolta, els seus mals i els 
diferents tractaments que estan duen a terme. A part de 
la salut, jutgen amb un pessimisme esfereïdor tots els 
aspectes de la vida, tant pròpia com aliena. I com que, 
lògicament, no hi ha ningú al qual tot li vagi malament, 
amaguen amb cura qualsevol fet positiu que els afecti. 
Es tracta de personalitats especialment depressives i 
predisposades a sofrir, i encara que el seu mal sigui 
imaginari pateixen de veritat, no salament elles sinó 
també aquells que es troben al seu entorn quotidià, dels 
quals, moltes vegades, se’n serveixen tot utilitzant amb 
habilitat el seu dolor com una eina de pressió per a 
obtenir atenció i control. 
 
   És curiós que en una causa de sofriment tan coneguda 
com la descrita, els seus protagonistes siguin 
paradoxalment els qui en viuen més al marge, és a dir, 
sense ser capaços per si mateixos d’identificar i posar 
remei al seu conflicte existencial. A tall de resum, potser 
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només caldria afegir que aquestes persones necessiten, 
molt probablement, l’ajut d’un bon psicoterapeuta, i de 
segur una dosi més intensa de caliu humà per part 
d’aquells amb els quals es relacionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  LA RAÓ MISTERIOSA  
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   El dolor humà, malgrat el que se n’ha dit en el capítol 
anterior, pren una dimensió incomprensible quan afecta 
éssers innocents que no hi poden fer res, o que tenen 
poca o cap possibilitat d’intervenció en la fatalitat que 
els colpeja. El sofriment continua tenint, avui, aspectes 
força desconeguts, de tal manera que, algunes vegades, 
potser l’únic cert que se’n sap és que existeix. 
 
   ¿Què es pot pensar de la criatura que neix amb un 
defecte  genètic  o  una malaltia  hereditària  de  la  qual 
–suposo– no en té pas cap culpa i li condiciona 
dolorosament tot el seu viure? El disminuït psíquic, la 
persona gran amb alguna mena de demència, ¿quin 
paper hi tenen, en tot això? ¿A què ve un tumor maligne 
que es desenvolupa en algú que sempre ha observat un 
estil de vida respectuós amb si mateix i amb els altres? 
¿Per què la llarga i a voltes esfereïdora agonia del 
moribund? I els accidents? ¿Quin sentit té que per una 
dècima de segon, algú que passejava tranquil·lament 
sigui atropellat i passi dos mesos patint al llit d’un 
hospital o en una cadira de rodes per sempre més? 
¿Quina justificació hi pot haver pels terratrèmols, les 
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inundacions i tota mena de desastres naturals que, en un 
instant, causen centenars o milers de víctimes i 
innombrables damnificats que ho perden tot i sofreixen 
extremes calamitats? 
 
   Si contemplem atentament la natura, ens adonarem que 
l’única forma de sobreviure a l’abast del éssers vius és 
aniquilant altres espècies. Els animals herbívors ho fan 
amb les espècies vegetals i els carnívors amb altres 
d’animals; l’ésser humà, d’ambdues maneres. I a mesura 
que l’espècie és més evolucionada, la crueltat aparent en 
aquesta roda mortal creix en intensitat dolorosa i el 
sofriment, sigui quina en sigui la causa, és més gran. No 
puc imaginar-me un bacteri patint en ser destruït per un 
fong, posem per cas. En canvi, si observem els ulls 
d’una gasela poc abans de ser devorada pel lleó que l’ha 
caçada, o l’expressió dels animals poc abans de ser 
degollats en un escorxador, o contemplem una cursa de 
braus, em sembla que el seu patiment no admet cap 
dubte, malgrat la seva inferior implicació psíquica en 
comparació de la dels humans. No diguem com es pot 
arribar a sofrir, per exemple, quan en una guerra s’és 
conscient de la proximitat de l’enemic en escoltar el 
soroll cada cop més proper de les seves armes, o el que 
deu sentir el condemnat a mort quan es troba a la vora 
del seu botxí. 
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   No hi ha dubte que el psiquisme humà, pel fet de ser el 
més evolucionat de la creació, permet a les persones 
gaudir amb més intensitat dels plaers fonamentats en la 
tendresa i la cultura. Però, alhora, això és un 
condicionant per a estar més exposat al sofriment que no 
pas ho està cap altra espècie. L’ésser humà, a més, té la 
capacitat –segons sembla inexistent en els animals 
irracionals– de reflexionar i d’especular mentalment bo i 
fent una previsió de futur, la qual cosa és, sovint, un 
element afegit de patiment. 
 
   La inexplicable realitat del sofriment no és possible 
argumentar-la, precisament perquè se situa fora de tota 
raó i tota lògica, si més no, per als límits de l’enteniment 
humà. I no obstant això, gairebé tothom neix i mor 
patint. En l’interval entre aquests dos moments inherents 
a tot ésser viu, s’alternaran inevitablement episodis de 
goig i de tristor, de joia i de dolor. Mentrestant, unes 
quantes preguntes aniran quedant pendents de resposta, i 
totes les justificacions d’ordre abstracte o metafísic que 
hom tracti d’aportar-hi, quan el mal afecti de prop 
trontollaran. Aleshores, enmig del més profund 
desconsol, quan el dolor sigui extrem i no hi valgui cap 
teoria salvífica ni cap mena de raonament, hom només 
tindrà esma per trencar el silenci de la seva angoixa amb 
un crit i una interpel·lació desesperada: “¿Per què, Déu 
meu, per què?” 
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4.  I DÉU, QUÈ HI DIU? 
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   Arribats en aquest punt, em cal fer una puntualització: 
no m’agrada “posar etiquetes”, ni sóc qui per posar-ne a 
ningú. Si en aquest capítol parlo de “creients” i “no 
creients”, ho faig només com un recurs per ser més ben 
entès i –no cal dir-ho– amb el més absolut respecte per a 
tothom. 
 
   Un cop fet aquest aclariment, diré que sovint he sentit 
plantejar a les persones no creients, quan parlen del 
dolor, arguments semblants als següents: “¿Com és 
possible que un pare bo i totpoderós faci patir o toleri 
que els seus fills sofreixin? Si és veritat que no cau una 
sola fulla dels arbres si no és la voluntat de Déu, o que 
fins i tot té els nostres cabells comptats, ¿per què amb la 
seva omnipotència no atura el terratrèmol, l’allau o el 
desbordament? ¿O per què no lliga les mans del traficant 
de drogues, del proxeneta o de l’explotador d’infants?” I, 
precisament l’agnòstic o l’ateu, quan es fan aquestes 
preguntes i no hi troben cap resposta, creuen descobrir la 
justificació de la seva incredulitat. Un Déu de bondat, un 
Déu misericordiós, no permetria que el món patís. Per 
tant, aquest Déu no existeix o és un Déu indiferent al 
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dolor humà o, fins i tot, un Déu pervers. Heus aquí la 
lògica aparentment irrebatible del no creient. 
 
   Per la seva part, el creient, en fer-se la mateixa 
pregunta, resta perplex quan tracta de donar-hi resposta i 
intenta harmonitzar la crua realitat del sofriment humà 
amb l’amor diví, sense aconseguir-ho, és clar. Tots els 
esforços i bons desitjos d’espiritualitzar i transformar en 
una experiència sublim el dolor d’aquest món, 
s’estavellen contra un Auschwitz, un atemptat terrorista, 
la pena de mort, un cottolengo, el traspàs d’un ésser 
estimat, la malaltia incurable d’un familiar, d’un amic o 
d’un mateix, la presència d’un vell abandonat o 
l’existència d’un infant mort de fam. ¿Tal vegada Déu 
no vol el dolor, però el permet per tal de fer-nos 
conscients de la nostra poquesa? Heus aquí l’enigma 
incontestable, profunda tristor del creient. 
 
   En contemplar l’espectacle denigrant de milers de 
persones que constantment moren literalment esclafades 
per les guerres, la misèria, les injustícies de tota mena i 
les malalties arreu del món; davant l’escàndol del 
sofriment, al qual avui dia tothom té accés visual a 
través dels mitjans de comunicació, en especial la 
televisió, que ens ho mostra a qualsevol hora i sovint en 
directe, en un acte d’autèntica banalització del dolor; 
quan el sofriment arriba a ser tan brutal que viure fa més 
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por que morir, ni els no creients ni els creients, en el 
fons, no sabem què pensar. 
 
   I Déu, què hi diu en tot això?... Doncs, no ho sé pas, 
pobre de mi. Però no sóc capaç d’imaginar una 
humanitat on tot fos bo i no existís cap mena d’obstacle; 
no se m’acudeix quin sentit tindria. Així, crec que Déu 
ha fet el món i l’ha sotmès des d’un començament a unes 
lleis físiques el compliment de les quals causa 
contratemps i dolor sense que es pugui impedir, car els 
miracles van més aviat escassos. Per desplaçar-se d’un 
lloc a un altre, si fa baixada el camí d’anada serà fàcil de 
fer, però en tornar serà inevitablement costerut. El que 
resulta agradable en una circumstància pot ser tot el 
contrari en una altra, i el que és bo per a uns pot ser 
perjudicial per a uns altres (mai no plou a gust de 
tothom). Aquesta és l’única manera en la qual l’ésser 
humà té alguna cosa a dir, i bo i fent ús de l’estret marge 
de llibertat de què gaudeix, amb el seu esforç pot anar 
forjant un poc la seva existència. Pel que fa al dolor 
moral, és inimaginable que el respecte i la convivència 
fossin perfectes entre tothom i arreu, perquè aleshores 
això en lloc de ser la terra seria el cel. És a través de 
l’estimació i la cultura com a les persones, de mica en 
mica i al llarg de successives generacions, ens és permès 
d’anar apartant de nosaltres l’egoisme i així tenir 
l’oportunitat de construir un món millor. Em penso que 
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no hi ha cap altra alternativa per poder participar en 
aquest projecte transcendent i misteriós que és la vida. 
 
   Però també crec que res no ens arriba mai sense més ni 
més o per atzar, perquè tots som fills d’un mateix Pare, 
el qual ens aplega així mateix a tots sota el seu esguard, 
sense fer cas –Ell menys que ningú– de les etiquetes que 
puguem portar penjades. I potser no caldria que hi afegís 
res més. Quan la raó escapa a l’enteniment, només sóc 
capaç d’escoltar un cop més la veu del meu cor, el qual 
em diu que l’aventura humana i l’enigma del sofriment 
que l’acompanya tenen sempre un sentit i una espurna 
d’esperança. Pot ser que d’això se’n digui fe... Si més 
no, tant de bo que aquesta reflexió, per a algú, sigui una 
petita llum enmig de tanta foscor, o que li aporti una 
mica de consol. 
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5.  POSSIBLES BENEFICIS DERIVATS DEL 
SOFRIMENT  
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   Malgrat les dificultats que sorgeixen quan s’intenta 
descobrir el vessant positiu en el fenomen del sofriment, 
no es pot pas ignorar la seva existència en aspectes ben 
diversos. Resulta, doncs, que és innegable la seva 
utilitat: 
 
 
5.1  Com a sistema d’alarma 
 
   El dolor físic, dit també somàtic, du a terme una 
important tasca biològica, perquè ens alerta d’una 
agressió i ens permet evitar-la o fer-hi front amb 
rapidesa. Pensem per un moment en què succeiria si, per 
exemple, hom fos insensible a les cremades. Per altra 
banda, el dolor també ens pot informar que alguna part 
del nostre organisme no funciona com cal. Un mal 
d’estómac que aparegui amb certa freqüència, posem per 
cas, no és un símptoma que es pateixi sense més ni més. 
Així, podrem estar atents per establir un diagnòstic, i 
consegüentment posar-hi remei. 
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   No obstant això, s’ha d’afegir tot seguit que la 
informació que ens proporciona el dolor físic ni és 
infal·lible ni és proporcional a la importància del seu 
origen. Només cal recordar quantes vegades un tumor 
maligne, en el seu procés destructiu, no dóna cap senyal 
dolorós fins que, quan ho fa, malauradament ja no s’hi 
és a temps. O malalties com ara l’artrosi o l’osteoporosi 
que, malgrat poder-se detectar la seva agressivitat per 
mitjà de proves radiològiques o d’altra mena, moltes 
vegades es desenvolupen de manera asimptomàtica, és a 
dir, sense manifestar la seva existència o bé fent-ho quan 
el mal està realment avançat. Fins i tot hi ha malalties 
força greus que pràcticament no donen mai cap 
símptoma (el paludisme crònic, si qui el pateix té el 
sistema immunològic en bon estat; la infecció per sida, 
quan s’és portador asimptomàtic del virus –seropositiu–, 
però aquest encara no ha esdevingut actiu; una esclerosi 
múltiple en segons quins casos o quin moment del 
procés de l’afecció, etc., etc.). I a l’inrevés: malalties, 
accidents o circumstàncies que, sense ser greus ni de bon 
tros, provoquen dolors gairebé insuportables (un mal de 
queixal, una petita fractura òssia per traumatisme, un 
part...). 
 
   Per tant, el paper que té el dolor físic com a sistema 
d’alarma es pot resumir dient que és certament útil, però 
inexacte 
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5.2.  Com a recordatori de la realitat 
 
   L’escala de valors pel que s’entén “triomfar en la 
vida”, em penso que força sovint es té una mica 
trastocada. És l’etern plantejament del tenir o del ser que 
tan bé tracta Erich Fromm i que, lamentablement, 
acostuma a inclinar-se –i molt– per l’ànsia de possessió. 
Es desitja tenir una casa sumptuosa, un cotxe modern, un 
compte corrent sempre amunt, una parella ben bonica, 
un treball com més prestigiós i remunerat millor, una 
imatge pròpia immillorable, fins i tot una salut de ferro... 
i –no podria ser d’altra manera– de tot plegat se’n sol fer 
ostentació. Quant a la meva experiència personal, puc 
afirmar que mai no he vist en cap unitat de cures 
intensives ningú que n’estigués ufanós, de tot això, i 
tampoc cap malalt terminal que ho experimenti. 
 
   Quan algú que està vivint com si jugués a la gallineta 
cega pateix una forta sotragada, bé sigui una malaltia o 
un accident greu; quan es fa una passejada cap al final 
del trajecte, tot l’orgull i tota la vanitat s’enfonsen com 
un castell de cartes i la realitat, amb tota la seva cruesa, 
fa acte de presència. El dolor és un avís contundent que 
sol·licita l’atenció i posa en evidència la vulnerabilitat i 
la feblesa humanes. Tant de bo no calgués aquesta visita 
ingrata per a abaixar el nivell de tanta frivolitat absurda. 
En una vida, on la recerca del plaer és un dels objectius 
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prioritaris, el sofriment apareix com un intrús inesperat 
que no truca a la porta per entrar i que ens desperta i ens 
consciencia de la fotesa i la provisionalitat de qualsevol 
situació de benestar viscuda en la nostra realitat 
quotidiana, sense fer distinció de cap mena. 
 
   El progrés tècnic i els avenços de caire social han 
permès prevenir, apaivagar o guarir molta sofrença. Tot i 
així, tothom ha patit sempre i arreu; el dolor mai no es 
trobarà absent de la vida de ningú, precisament pel seu 
caràcter d’experiència existencial. El sofriment, en 
definitiva, fa ser més humil, més pacient i ens recorda la 
nostra a voltes massa oblidada indigència, la nostra 
radical pobresa i la nostra fragilitat. 
 
 
5.3  Com a font d’agermanament 
 
   Davant del dolor dels altres no és possible fer els ulls 
clucs, malgrat l’enganyosa aparença que el sofriment, 
per habitual i repetidament mostrat pels mitjans de 
comunicació, gairebé ja no afecta la nostra consciència. 
En un món en plena evolució però de vegades massa 
deshumanitzat, les persones de bon cor mai no 
romandran indiferents enfront del dolor aliè. Per poc que 
es pugui, sempre es tractarà d’ajudar el qui pateix i 
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necessita una mà amiga. Per tant, el sofriment agermana 
perquè desvetlla la compassió envers el proïsme sofrent. 
 
   No cal fer un gran exercici de memòria per a recordar 
casos malauradament freqüents en què les terrabastades 
de la natura, els accidents de qualsevol mena 
especialment greus o les accions d’alguns dictadors 
embogits, tenen l’efecte positiu i immediat d’esdevenir 
el detonant de la solidaritat humana. Les persones 
senzilles sempre estan disposades a socórrer el qui 
pateix. I és el sofriment dels altres el que ho posa a 
bastament a prova. Malgrat la constant depredació 
existent a tots nivells, malgrat la crueltat insuperable de 
les guerres, amb totes les seves seqüeles de dolor; 
malgrat  l’odi  i  la  vilesa  dels  humans,  tan  eficients  a 
destruir-se els uns als altres al llarg de tota la història de 
la humanitat, malgrat l’egoisme sempre i arreu present 
en tot ésser humà, crec profundament en les persones, 
perquè sé que els nets de cor sempre allarguen la mà 
quan poden i algú els ho demana. És aleshores quan hom 
s’adona que, malgrat tot, encara hi ha un camí per a 
l’esperança. 
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5.4  Com a creixement espiritual 
 
   En cap cas el sofriment no pot ser agradable o desitjat. 
No crec pas que l’ésser humà sigui en aquest món per a 
patir. Quan es diu que la vida és una vall de llàgrimes, 
ho entenc com una realitat circumstancial però mai com 
un fi. Per tant, s’ha de lluitar amb totes les forces contra 
el sofriment. Estimar el dolor d’una manera morbosa 
seria poc menys que una aberració i quelcom propi 
d’una mentalitat desestructurada o malaltissa. La 
sensació física o la reacció emocional desagradables que 
cada individu manifesta enfront del dolor, tenen com un 
element comú la necessitat de ser urgentment calmades. 
L’ésser humà, tota criatura viva, rebutja el dolor per se i 
la seva sola proximitat el desestabilitza i el desconcerta. 
L’home contempla el sofriment propi i l’aliè amb gran 
temença. Sens dubte, cap mena de patiment és bo en si 
mateix. Amb tot, el sofriment existeix i quan no es pot 
evitar, moltes vegades s’experimenta un canvi negatiu en 
la personalitat de l’afectat, el qual pot esdevenir més 
egoista, més egocèntric, amb tendències autodestructives 
i rebuig, enveja i mal humor envers aquells que 
l’envolten. 
 
   No obstant això, qualsevol professional de la salut, tota 
persona amb una mínima sensibilitat i dots d’observació, 
pot constatar l’existència d’éssers sofrents –certament, 
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no gaires– que viuen la seva experiència dolorosa, de 
vegades molt intensa, amb una acceptació, una paciència 
i una humilitat que els transforma, i per paradoxal que 
sembli, els acosta força a allò que en diem felicitat. Són 
casos excepcionals, o potser no tant, en què l’acceptació 
del sofriment esdevé un exemple de virtut i creixement 
personal, bo i fent del propi dolor una ofrena. 
 
   Jesús de Natzaret, l’existència del qual és 
històricament innegable, mai no va estimar el sofriment. 
Un aguait atent del seu tarannà ens mostra el Mestre 
plorant en saber la mort del seu amic Llàtzer o la seva 
aflicció pel traspàs de la filla de Jaire, el seu acull al 
malalt de la piscina de Betzata o al cec de naixement, o 
la seva comprensió pel criat paralític al servei del 
centurió. Els seus miracles van ser –sempre– guarir, 
ressuscitar, salvar. Jesús mai no el va desitjar, el 
sofriment. Per a ningú. Ell mateix, a Getsemaní, implora 
al Pare que l’alliberi del calvari ja proper, si bé tot seguit 
es posa en les seves mans i li prega que es faci la seva 
voluntat. 
 
   Per als pobres humans, cada batzegada és com una 
petita mort. I al llarg de la vida cal morir moltes vegades 
fins a arribar a trobar-se un mateix. És aleshores quan 
apareix el vertader consol, aquell que ningú no ens pot 
donar, sinó que cadascú l’ha de descobrir dintre seu. El 
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dolor, com més amunt es deia, en cap cas no pot ser 
quelcom desitjable, però quan arriba, sortosos aquells 
que són capaços d’acceptar la seva pròpia Passió amb 
joia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  LA NOSTRA ACTITUD DAVANT DEL QUI 
PATEIX 
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   La societat, en especial a partir de la segona meitat del 
segle xx, ha menystingut el valor pedagògic del 
sofriment. Aquesta és una generació que s’entesta a 
ignorar l’existència del dolor humà, bo i amagant-lo dins 
l’hospital, la residència geriàtrica, el hospice o els 
serveis funeraris. La més mínima visió del patiment fa 
nosa, i sempre que es pot, es tracta d’evitar el mal 
tràngol i la incomoditat d’haver-lo de contemplar. 
Aleshores, quan algú n’és afectat directament, el primer 
sentiment que experimenta és el d’estranyesa, perquè 
hom descobreix quelcom desconegut i desagradable per 
al qual no estava preparat. 
 
   Paradoxalment, la televisió ens mostra amb tota 
naturalitat, i freqüentment en directe, horroroses 
tragèdies humanes que s’esdevenen arreu del món. El 
caire repetitiu d’aquest fet, tard o d’hora ens hi habitua i 
fa que, de mica en mica, ens insensibilitzem aparentment  
i donem per sobreentès que aquell no és el nostre 
problema perquè, al cap i a la fi, no hi podem fer res. 
Només es reacciona quan el desastre és tan gros que, 
aleshores sí, es tracta d’aportar-hi alguna cosa per 
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pal·liar un xic l’horror. El mal és que s’ha perdut la 
capacitat d’adonar-nos que no cal anar pas gaire lluny 
per a descobrir vertaders casos d’indigència assistencial. 
De segur que tothom té a tocar un aturat amb dificultats 
econòmiques, uns pares amb fills problemàtics (o 
viceversa), un vell solitari o un malalt, tots ells éssers 
sofrents. I cal saber que la nostra vida perdria tot sentit si 
conscientment o inconscient visquéssim indiferents al 
sofriment dels altres. Ignorar el mal que s’esdevé al 
nostre entorn, bo i adduint que no s’hi pot fer res; viure 
sense un mínim de solidaritat amb els qui pateixen, 
defugir el compromís personal i social de respecte i ajut 
que tot ésser humà té sobre si mateix i envers els altres, 
és precisament una de les principals causes de 
l’existència del sofriment en el món. 
 
   S’ha de pensar que la selecció de notícies dels mitjans 
informatius es fa amb el criteri de rebutjar allò que és 
positiu i agradable –simplement perquè no desperta 
l’atenció i es considera mancat d’interès per a la gent– i 
es fa prevaler tot el que és esgarrifós, i com més millor. 
Així, doncs, què hi queda?: guerra, terrorisme, droga, 
misèria, sexe i fam. I el món és això, d’acord, però no és 
només això. Enmig de tanta immundícia, tanta 
ignorància i tant abús, a vegades causa sorpresa i emoció 
comprovar que hi ha persones capaces de treballar, en el 
més absolut anonimat i amb bondat a vessar, per ajudar a 
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menjar un discapacitat psíquic, per netejar i canviar els 
bolquers d’un vell impossibilitat o simplement per 
cuidar un malalt que ho necessita. Però com que això no 
és notícia, la gent no en sap gairebé res. El món crec que 
està molt malament –i que consti que tampoc no crec 
que abans les coses anessin millor–, i la percepció que 
tinc de la realitat actual em sembla més aviat escassa de 
valors de tota mena, tant en l’aspecte personal com en el 
comunitari. Les darreres generacions no han sabut 
humanitzar els meravellosos progressos tecnològics, que 
en si mateixos són bons, però que tots sols són 
insuficients. 
 
   Malgrat tot, crec que no està tot perdut, ni de bon tros. 
Només cal “posar-nos al dia”. No és solament un somni 
bonic pensar en un renéixer del respecte i la generositat 
humana. I això es pot afirmar molt conscientment quan 
s’és testimoni privilegiat de persones que pateixen i 
d’altres que les atenen com cal. Aquest és el valor 
pedagògic del sofriment, tal com deia en començar 
aquest capítol. Cuidar i ser cuidat quan es pateix és la 
imatge més humana que configura el decurs de la nostra 
existència, perquè, encara que generalitzar sempre sigui 
arriscat, no es pot negar que en tots els malalts es pot 
apreciar una particularitat comuna: el sofriment. Amb 
graus diferents, amb intensitat diversa, però sempre 
present i en tot cas angoixant. I quan el malalt és atès 
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amb entrega i bondat, no hi ha cap imatge més intensa de 
la capacitat humana per estimar. Vegem, tot seguit, 
algunes característiques específiques en l’assistència als 
malalts, segons quins siguin els seus protagonistes i el 
lloc on s’esdevinguin els fets. 
 
 
6.1  La família 
 
   Dins l’àmbit familiar, quan algú es posa malalt, una 
situació determinada es transforma i dóna lloc, de cop i 
volta o progressivament, a una interrelació en la qual un 
pateix i demana atenció i consol, mentre que un o uns 
altres prenen la responsabilitat de cuidar. El que sol 
passar, però, és que difícilment es coneix a fons el sentit 
d’aquesta paraula, si abans de trobar-s’hi hom no ho ha 
reflexionat amb serenor.   I,  tot  i així, hi ha el perill de 
fer-ne un enfocament parcial, perquè cuidar un malalt no 
vol dir solament interpretar les seves necessitats físiques 
alterades per la malaltia, sinó que també significa estar 
atent als seus requeriments de caire psicològic i 
espiritual. 
 
   Alleugerir el sofriment d’algú, quan es tracta d’un 
familiar malalt amb qui es conviu, pot esdevenir una 
tasca difícil i fins i tot ingrata, perquè no hi ha dubte que 
cuidar és posar-se d’alguna manera en el lloc de la 
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persona cuidada. Acompanyar en la seva experiència 
dolorosa algú que pateix, significa ser capaç d’adaptar-se 
al ritme de cada un dels moments que aquesta persona 
viu i, sobretot, de la manera en què els viu. O, si més no, 
intentar-ho. Solament amb aquesta actitud serà possible 
entendre una mica què sent i què pensa la persona que 
sofreix. Però, repeteixo, això no és pas fàcil. 
 
   Per exemple, una de les dificultats principals que 
sorgeix en cuidar un malalt a casa, rau en el fet del gran 
nombre d’hores que s’hauran de compartir bo i junts, 
sense distingir si és de dia o de nit. En això, un 
professional hi té força més avantatges perquè, un cop 
s’acaba el seu horari laboral (si a casa no el n’espera una 
segona part), generalment pot oblidar-se de les seves 
obligacions, a part del descans setmanal, vacances, etc., 
als quals té dret; i el familiar d’un malalt potser se n’ha 
d’abstenir durant anys. Un altre obstacle, i no petit, és 
l’escassa o nul·la autoritat que el malalt reconeix en 
segons quins familiars seus, sigui per la mena de 
parentiu, pel sexe del cuidador, o per altres 
circumstàncies de vegades inversemblants. 
 
   D’altra banda, la dedicació amorosa al familiar amb el 
qual probablement s’han compartit tantes estones 
agradables de la vida, l’entrega sacrificada, el desviure’s 
per ell, la renúncia com aquell qui diu a la vida íntima 
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per lliurar-se en cos i ànima a cuidar el familiar malalt, 
són maneres de fer realment lloables. Però no són gens 
pràctiques. Fins i tot podria qüestionar-se quin dret es té 
a abdicar de les activitats personals per tal de cuidar 
algú. ¿Què s’hi guanya, si aquell que cuida també es 
posa malalt? És per això que cal organitzar-se per evitar 
que, de mica en mica, un es vagi descuidant a si mateix, 
i qual el familiar ja no hi sigui, adonar-se que, per al 
cuidador, la vida gairebé també ha passat. Tenir en 
compte el propi descans, la distracció, la petició d’ajut 
per fer les tasques més feixugues..., és la manera més 
intel·ligent de cuidar un familiar, i aquesta actitud no té 
per què estar exempta d’un ver amor. 
 
   Un altre aspecte bàsic en la relació entre el malalt i el 
familiar que el cuida és que la persona cuidada a casa, no 
interpreti el seu estat com una càrrega o un destorb per a 
la persona que en té cura. Dit d’una altra manera, la 
discreció haurà de ser un dels trets fonamentals que 
hauran de caracteritzar el tracte del qui cuida. En cas 
contrari, i sobretot si, a més, el malalt se sent incomprès, 
ens trobarem amb un factor de risc important que pot 
menar a una depressió (del malalt, però que sovint pot 
afectar igualment el cuidador). Una depressió, al seu 
torn, empitjorarà d’una manera notable tota mena de 
mals perquè no solament dificultarà el seu guariment, 
sinó que minvarà el grau de col·laboració del malalt i 
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pertorbarà greument la qualitat de vida de qui la pateixi i 
la relació amb les persones del seu entorn. 
 
   Un sofriment gran per a tots plegats és la impossibilitat  
gairebé total de comunicació que pot existir entre un 
malalt força deteriorat i la seva família: un ancià sord i 
amb dificultats a la parla, un disminuït psíquic profund, 
un malalt d’Alzheimer... Aleshores, la relació pot 
esdevenir un llarg i aclaparador silenci, malgrat que la 
presència física i la manifestació d’afecte, com ara 
agafar la mà, fer un petó o una carícia seguirà tenint un 
valor incalculable. Quan es diu que arriba un moment en 
que l’única manera de cuidar és el silenci, potser hi 
caldria afegir que no parlar no vol dir pas, ni de bon tros, 
una manca de comunicació. La relació no verbal entre 
malalt i cuidador, moltes vegades, pot ser força més 
eloqüent que no pas l’intercanvi de paraules. Cuidar és, 
primer de tot, proximitat i disponibilitat en tots sentits 
envers la persona cuidada, però cuidar requereix també 
un mínim de coneixements tècnics, una sensibilitat 
acurada, una certa dosi d’intuïció, la transmissió 
constant d’esperança i com més tendresa millor. 
 
   I unes paraules per a quan arribi el darrer moment: els 
imperatius de la vida moderna, les obligacions laborals, 
els habitatges de dimensions reduïdes, o d’altres raons 
que no cal especificar, fan que, cada cop més, la 
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tendència sigui desplaçar els malalts terminals a centres 
hospitalaris on puguin ser atesos fins al final. Sens 
dubte, aquest és un sistema pràctic i “net” de morir. Però 
no és el desitjat pels malalts ni tampoc a mi m’agradaria. 
De totes maneres, no es pot pas negar que hi ha 
circumstàncies en què el més aconsellable és, en efecte, 
l’internament en una institució on es pugui fer amb 
rapidesa una transfusió de sang, per exemple, o es tingui 
a mà qualsevol aparell clínic d’impossible trasllat a un 
domicili particular. Per tant, el que crec que s’ha de 
rebutjar és l’internament sistemàtic i promocionar com 
més millor l’assistència mèdica, psicològica i espiritual a 
través de grups de treball multidisciplinaris d’atenció 
domiciliària i de cures pal·liatives. Viure i morir amb 
dignitat significa no solament ser atès fins a l’últim 
instant, per tots el mitjans tecnològics necessaris en cada 
cas, sinó, sobretot, fer-ho de la manera més humana 
possible, en pau i a prop dels éssers més estimats. 
 
 
6.2  L’amistat i el voluntariat 
 
   Sempre és cosa d’agrair la bona voluntat de l’amic o el 
voluntari que, de manera gratuïta, esmerça una part del 
seu temps per anar a ajudar algú en alguna tasca 
concreta, perquè aquest no es val per si sol; o 
simplement per fer companyia, que és força important. 
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No obstant això, cal afegir que, tot i essent 
imprescindible, no n’hi ha prou només amb la bona 
voluntat. 
 
   Quan entre el malalt (si és que es tracta d’un malalt) i 
el seu visitant existeix una amistat d’anys, no hi ha 
d’haver cap problema a l’hora de saber de què es pot 
parlar i què cal passar per alt. Però si el visitant és un 
voluntari i el coneixement personal recíproc és més aviat 
superficial, aleshores cal anar molt més amb compte. El 
fet que normalment la visita la facin dues persones –si bé 
no sempre és així– i que aquestes pertanyin a alguna 
institució o organisme de voluntariat social, ja és un gran 
què. En aquests casos, s’acostuma a recomanar que no es 
parli de segons quins temes, entre els quals figura el de 
la salut, per tal d’evitar que el malalt vagi “donant 
voltes” sobre allò que l’angoixa i això pugui empitjorar 
el seu estat d’ànim. Per contra, s’aconsella comentar fets 
agradables del passat, aficions, entreteniments, etc., que 
distreguin i no capfiquin. Aquesta manera de fer em 
sembla bé, però tampoc no veig per què s’ha de defugir 
parlar de la salut, atès que aquest serà sens dubte l’afer 
que més preocupi el malalt. Malgrat tot, la manera de 
fer-ho no es pot pas deixar en mans de la improvisació. 
Algú amb prou informació haurà de posar prèviament al 
corrent el voluntari sobre qui tindrà al seu davant, tant en 
l’aspecte físic com en el psíquic, i quines són les 



 

66 
 

inquietuds i les expectatives del malalt. I tot i així, caldrà 
estar preparat per a fer front a tota mena de sorpreses. 
 
   Sovint, la persona visitada pot ser que visqui sola, i és 
bo saber que la solitud i el sofriment són dos companys 
gairebé inseparables, però que tant l’un com l’altre 
experimenten un alleujament immediat quan algú 
s’escolta qui els pateix i tracta d’entendre el seu mal. 
Però saber escoltar d’una manera autèntica no és pas 
senzill. Vol dir ser capaç de fer un parèntesi en les 
pròpies vivències i acostar-se a una altra vida que s’està 
manifestant a nosaltres. En cas contrari es corre el risc 
de, encara que parli un altre, en realitat estar-se escoltant 
un mateix. La comunicació en la solitud i en el sofriment 
és el factor bàsic, el primer graó perquè la persona sola i 
sofrent se senti recolzada i intenti superar la seva 
situació angoixant. El malalt demana sobretot 
companyia i comprensió; perquè en els moments 
transcendentals de la vida –i l’experiència del sofriment 
n’és un de molt important– és quan hom se sent més sol. 
Aleshores, quan algú acull amb interès sincer l’expressió 
del dolor aliè, i això l’entristeix, és que en certa manera 
comprèn i comparteix el patiment de l’altre, la qual cosa 
és una forma d’estimar. I, en saber-se estimada, la 
persona que sofreix sentirà acréixer la seva esperança, 
perquè estimar és compartir, i el pes de la seva feixuga 
càrrega serà aleshores més lleuger. Probablement ens 



 

67 
 

espantaria conèixer la multitud de persones de tota 
mena, però especialment les d’edat avançada, que al 
darrere de les portes de casa seva, de qualsevol poble o 
ciutat, pateixen en l’anonimat una gran solitud. Sembla 
increïble com es pot veure alterada la vida quotidiana 
d’algú que “només” sofreix una artritis, una 
incontinència o simplement té un feix d’anys, amb tots 
els problemes de limitació de mobilitat i d’angoixa que 
això significa, i haver-ho de superar tot sol. El món de 
les persones grans, a mesura que passa el temps, es va 
fent cada cop més petit i més solitari precisament per la 
restricció tant física com psíquica que, de forma 
progressiva, s’instal·la dintre seu i en la relació que 
mantenen amb el seu entorn. 
 
   Si el sofriment i la solitud són dos companys gairebé 
inseparables, n’hi ha un tercer que no hi sol faltar: la 
tristor, la qual pren dos camins diferents, sobretot quan 
el malalt és una persona gran. L’un serà l’enyorança, 
recordar situacions del passat, fets propis de la joventut, 
i per tant irrepetibles, que es comparen amb el present, el 
qual, evidentment, és pitjor en molts aspectes. Si bé és 
cert que això no deixa de ser trist, també pot ser 
perfectament un motiu de complaença i, en certa manera, 
positiu. L’altre camí és més aviat un viarany molt més 
inextricable i perillós, del qual cal estar previngut: la 
desesperança, creure que ja no s’espera res d’aquest 
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món, i que consegüentment no val la pena viure. Aquest 
sentiment no ve de sobte, sinó que creix de mica en 
mica, i si bé al començament un no ho diu del tot 
convençut, pot arribar a ser obsessiu a més de dolorós i 
destructiu. Aquestes paraules de Nietzsche: “Qui té un 
perquè per viure, gairebé sempre trobarà el com”, són 
d’una gran saviesa, i és fonamental fer entendre a l’ancià 
sofrent, sol i trist, que si ell ja no espera res dels altres, 
potser els altres encara esperen alguna cosa d’ell. Si més 
no, el testimoni de la seva dignitat de persona. 
 
   No obstant això, encara que sembli fàcil aconsellar 
conformació i paciència quan els altres pateixen, si el qui 
ho intenta no ha sofert mai per si mateix un mal o una 
situació semblant, pot ser que faci servir paraules amb 
un ressò de buidor que fins i tot fereixin qui les escolti. 
Parlar és una cosa i patir n’és una altra de molt diferent. 
I si el qui pretén consolar, també ell té alguna raó per 
estar afligit, prou feina tindrà a consolar-se a si mateix. 
Només queda, doncs, aquell que realment ha sofert i ha 
superat, en un passat més o menys llunyà –la qual cosa 
no vol dir esdevenir invulnerable–, una experiència 
dolorosa semblant a la que, ara, algú proper està patint. 
Tanmateix, cada persona té les seves pròpies vivències, 
per la qual cosa serà imprescindible la comprensió i el 
sentit comú per a adaptar cada situació a les 
circumstàncies de cadascú. 
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   Finalment, m’agradaria fer esment d’un aspecte que 
sovint es passa per alt i que, al meu entendre, és 
summament enriquidor: el fet de tenir cura d’algú, si es 
fa d’una manera exempta de paternalisme, mitjançant 
l’expressió i l’intercanvi de sentiments entre la persona 
cuidada i la que cuida, pot esdevenir una relació 
altament educadora i recíprocament fecunda. Quantes 
vegades, després d’haver conviscut algun temps amb 
algú que necessitava ajut, en interrompre’s el contacte   
–sigui quin en sigui el perquè– i fer un petit balanç del 
que ha estat la relació amb aquell ésser sofrent, hom 
s’adona que, molt sovint, a part del que s’hagi pogut 
oferir, la pròpia vida té més sentit i més plenitud. 
 
 
6.3.  El professional de la salut 
 
   No voldria tirar-me pedres al terrat, però sense oblidar 
que hi ha professionals extraordinàriament ben preparats 
en tots els aspectes, em sento obligat a esmentar algunes 
maneres de fer que em semblen poc afortunades, amb el 
sol desig d’aportar, amb tota la modèstia del món, algun 
element de millora en l’atenció al qui pateix. I, potser no 
caldria ni dir-ho, posant-me a mi mateix al davant de la 
legió –em sap greu– de professionals de la salut que 
cometem errors. 
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   Un dels riscs greus que corre el personal sanitari és el 
de caure en la rutina. L’acumulació de feina, la repetició 
avorrida durant anys de la mateixa tasca, pot fer 
descuidar una simple observació de les particularitats 
d’un pacient. En un acte tan senzill com pugui semblar 
una extracció de sang, per exemple, la persona que s’hi 
sotmet pot reaccionar amb indiferència o es pot alterar 
fins a arribar al desmai. No és gens convenient dispensar 
a tothom el mateix tracte, perquè encara que aquest sigui 
formalment correcte, cal ser conscient de la singularitat 
de cada persona, i més si està malalta. D’acord que les 
circumstàncies, un cop més, tampoc no hi ajuden gaire, 
en el sentit que sempre manca temps i mai no es disposa 
dels mitjans idonis. Però si a més, a priori, no es fa per 
part del personal sanitari un mínim plantejament de qui 
es té al davant, es cau irremeiablement en la 
generalització, la despersonalització i el malencert. La 
síndrome de burn out –“estar cremat”– en l’exercici de 
les ciències de la salut, és el resultat d’una exposició 
crònica a un estrès laboral del qual és molt difícil 
sostreure’s si no se’n pren consciència i s’adopten les 
mesures adients. En tot cas, cal entendre que el pacient 
no en té cap culpa... 
 
   Quant a la persona que cuida o que rehabilita algú, un 
dels principals objectius serà, en la mesura del possible, 
restituir-li la seva capacitat per realitzar de manera 
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autònoma les mateixes activitats que duia a terme abans 
de caure malalt o de patir un accident. Però quan això no 
sigui factible, en els casos en què hi hagi seqüeles 
inevitables, aleshores s’haurà de tenir cura a detectar 
l’impacte psicològic que això representi per a l’afectat i 
tractar de pal·liar-ne els efectes, d’acord amb el 
responsable corresponent. 
 
   Pel que fa als metges, un dels principals retrets que 
se’ls pot fer és la poca paciència que solen mostrar en 
escoltar el pacient i el mal hàbit que tenen 
d’interrompre’l, a més, amb la utilització d’una 
terminologia que confon l’interlocutor (llevat de si 
també és metge), i la temptació, en la qual de vegades 
cauen, de tractar malalties i no pas malalts. El caràcter 
d’aquests, la seva professió, el seu nivell cultural, les 
seves conviccions religioses..., són detalls algunes 
vegades aparentment sense importància; ara bé, si 
s’ignoren, poden abocar al fracàs. Però quan el metge 
conegui la situació física i mental del pacient i moltes de 
les seves circumstàncies externes, caldrà que les utilitzi 
amb una alta dosi de tacte i condescendència. Ha de ser 
conscient en tot moment que la posició entre ell i el 
malalt és extremament desigual, pel fet de la asimetria 
existent en la possessió d’informació que cada un té de 
l’altre. Els coneixements mèdics del professional, així 
com tot el ventall de mitjans que la ciència posa al seu 
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abast, el capaciten per a poder establir de manera més o 
menys exacte quin és l’estat actual del malalt i fer un 
pronòstic aproximat del seu esdevenidor. El malalt, la 
persona que pateix, sap “de primera mà” els símptomes 
de la seva malaltia perquè els experimenta per si mateix, 
però la por, les sospites i en definitiva el seu estat alterat, 
no són generalment la millor font d’informació per 
poder-ne fer una interpretació objectiva. 
 
   La deshumanització en l’atenció al qui sofreix, 
malauradament sempre ha existit, perquè en totes les 
professions hi ha professionals que són com cal i d’altres 
no tant. Però avui en dia, les noves tecnologies, cada cop 
més modernes i sofisticades, i cada vegada més 
impersonals i més plenes de fredor, aïllen el malalt i el 
fan sentir-se més sol que mai. La medicina 
contemporània, sortosament, ha evolucionat moltíssim 
en les mesures d’asèpsia. Llàstima que aquesta asèpsia, 
tan positiva en la pràctica mèdica, també impregni en 
molts casos la relació humana entre el pacient i el 
professional de la salut. Menystenir o ignorar les 
emocions del malalt o dels seus familiars, aboca poc 
menys que a la robotització, encara que en la forma es 
respecti l’ètica i la llei. Res no hi ha més angoixant per 
al malalt que necessitar atenció i consol i sentir-se 
desemparat precisament d’aquell que millor hauria 
d’entendre els seus sentiments. 
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   El malalt no és un objecte malmès que cal reparar, o 
un nom que s’afegeix a una llista d’espera el qual s’ha 
d’atendre quan li toqui el torn. Ni el seu dolor és un 
problema tècnic a suprimir o pal·liar dins d’un “hospital-
taller” on es neix, es pateix i es mor, enmig d’uns 
mitjans assistencials cada cop més avançats i 
progressivament més deshumanitzadors. És per això 
que, sense por a exagerar, m’atreveixo a afirmar que la 
humanització és un dels reptes cabdals del mil·lenni 
actual, en totes les activitats de les persones, i si parlem 
del món sanitari, encara més. 
 
   No hi ha dubte que el factor més important per a 
prestar una assistència com cal és precisament la qualitat 
humana del professional de la salut, sigui quina sigui la 
seva categoria, perquè, al cap i a la fi, el que sempre 
tindrà més pes serà la relació interpersonal entre el 
malalt i el professional sanitari. Amb tot, cal ser 
conscients que, massa freqüentment, existeixen unes 
limitacions extrasanitàries més complexes del que pugui 
semblar en aparença. La humanització en el món 
sanitari, malauradament, està influenciada per una 
multitud de factors, com ara poden ser els culturals, els 
polítics, els econòmics, els tecnològics, els burocràtics, 
els administratius... Cal lluitar entre tots per a posar-hi 
remei, però mentrestant, quan es té cura d’algú, s’ha de 
mostrar una actitud prou receptiva, per tal que el malalt 
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se senti degudament acollit per manifestar amb llibertat 
les seves angoixes i temences. La relació entre el malalt i 
el professional de la sanitat és quelcom més, va molt 
més enllà que la correcta observació d’un conjunt de 
drets i d’obligacions entre ambdós. Sense anar més 
lluny, el consentiment informat que el malalt està obligat 
a donar per escrit quan hi està d’acord, en sotmetre’s a 
segons quines teràpies, és positiu quan això representa 
un instrument pel qual s’ofereix al pacient la possibilitat 
d’intervenir en el seu procés de guarició, bo i decidint 
alternatives, d’acord amb l’assessorament que li 
proporciona el metge, i alhora és un mitjà de protecció 
jurídic per a aquest darrer professional. Però tot plegat 
pot esdevenir un pur tràmit burocràtic si no va 
acompanyat d’una comunicació realment humana entre 
el pacient i els professionals que l’atenen. El malalt 
necessita, primer de tot, sentir-se entès, i a partir 
d’aquest moment és quan es pot estructurar un vertader 
procés terapèutic, basat en una relació interpersonal. I no 
és possible entendre algú quan aquest algú només és 
contemplat com un element abstracte que pateix una 
alteració en el seu funcionament, el qual cal arranjar. 
Quan el professional sanitari, conscientment o 
inconscient, du a terme el seu quefer com si aquest 
només fos una activitat tècnica, s’autoincapacita per a 
considerar la malaltia i el sofriment com un aspecte 
determinat de l’ésser humà que té al seu davant. Un 
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tracte distant o d’incomprensió esdevindrà un obstacle 
infranquejable, i el malalt pot impulsar contra si mateix 
pors moltes vegades exagerades, o fins i tot infundades, 
o adoptar el paper de víctima incompresa per tothom i, a 
poc a poc, anar-se enfonsant. El bon metge, no solament 
hauria de fer els possibles per guarir i evitar tota mena 
de sofriment als malalts (naturalment ja ho fa), sinó que, 
així mateix, hauria de ser capaç d’entendre els malalts i 
d’ensenyar-los a patir quan això fos inevitable (la qual 
cosa, malauradament, ja no fa tant). 
 
   Els professionals de la salut, també hauríem de saber 
valorar fins on pot arribar l’afectació en les nostres vides 
el patir aliè, perquè en cas contrari segons qui no ho 
podria suportar. Però això no pot justificar de cap 
manera una actitud insensible i, encara menys, una 
relació que faci que el malalt se senti inferior. A més, 
qualsevol tractament veurà disminuïts els seus resultats 
terapèutics si no s’aplica amb afecte i amb acolliment i 
comprensió por part de qui l’administri. Per al 
professional de la salut, la primera i més important raó 
de la seva activitat ha de ser l’atenció del pacient en el 
sentit més profund de la paraula. Ultra això, a part del 
deure ètic i les raons de consciència, no hi ha cap dubte 
del avantatges clínics que es deriven d’una més gran 
consideració a l’estat anímic del pacient, i que tota acció 
guaridora es veurà profitosament reforçada quan 
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s’acompanyi amb amabilitat i amb una disponibilitat 
personal de servei per part del professional. És essencial, 
doncs, humanitzar la pràctica de la medicina enfront del 
progrés tècnic, perquè cada cop més es desenvolupa la 
tendència a tractar el sofriment en lloc de la persona que 
el pateix. Certament que és correcte combatre el dolor 
amb tots els mitjans al nostre abast, per tal que tot ésser 
sofrent pugui suprimir o pal·liar com més millor el seu 
patiment. Però amb això no n’hi ha prou. Hom s’hauria 
d’aproximar a l’origen i al sentit tant físic com psíquic 
del dolor de les persones, és a dir, humanitzar qualsevol 
intervenció sanitària, perquè en cas contrari existeix el 
risc de reduir el sofriment a un símptoma, amb tot el 
valor mèdic i social que se li vulgui concedir, però sense 
cap significat humà. ¿Tan difícil es fa entendre que tota 
la tecnologia moderna, tots els avenços científics i tots 
els mitjans, per espectaculars que siguin i malgrat les 
noves perspectives que ofereixen al malalt, mai no seran 
suficients per a consolar el qui pateix i es troba sol? 
 
 
6.4  Com comunicar un mal diagnòstic 
 
   Per diagnòstic dolent, s’hi entén aquell que presenta al 
malalt una visió de futur que pot anar des d’un procés de 
guarició penós i llarg, fins a la perspectiva d’un 



 

77 
 

deteriorament greu irreversible, o fins i tot un desenllaç 
fatal, en un termini més o menys curt de temps. 
 
   Una de les obligacions del professional de la salut, 
habitualment el metge, consisteix a fer saber al pacient el 
diagnòstic i el pronòstic de la seva malaltia, si escau. I 
moltes vegades m’he preguntat a mi mateix si, en 
general, quan el diagnòstic és dolent, s’està prou 
preparat per relacionar-se amb l’exteriorització de les 
emocions i el probable trasbals del pacient. ¿Som 
conscients que l’actitud i les paraules de tots els 
professionals de la salut, cadascú des de la seva 
responsabilitat i funcions, és la font on beu l’esperança 
del qui pateix, i que l’esperança d’una persona malalta 
pot ser –de fet ho és gairebé sempre– un camí ple 
d’incertesa? ¿Ens adonem de la importància que té la 
manera en què es comunica una mala notícia i com 
aquesta pot afectar qui la rep? 
 
   El pitjor diagnòstic, és a dir, quan per la gravetat de la 
malaltia les perspectives de seguir vivint, teòricament, es 
redueixen a uns pocs mesos, les normes ètiques –i legals 
en molts països– demanen que el pacient sigui informat 
detalladament de la malaltia que pateix i les possibilitats 
d’ajut que la ciència mèdica actual li ofereix. I és bo i 
convenient que ho sàpiga. No obstant això, m’atreveixo 
a suggerir que sempre que ell ho desitgi saber. Quan 
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l’entrevista per donar un mal diagnòstic, per la raó que 
sigui, s’ha de fer directament amb el pacient, abans 
d’exposar la realitat dels fets, seria desitjable que el 
professional de la salut esbrinés fins a quin punt el 
pacient vol ser informat, o quin abast ha de tenir la 
informació. D’altra banda, personalment, penso que hi 
ha malalts que és millor que ho desconeguin o que ho 
vagin descobrint a poc a poc per ells mateixos. El 
professional de la salut que assumeix el deure de 
comunicar una mala notícia, abans de fer-ho al propi 
interessat, s’hauria de posar en contacte amb la família, 
quan això sigui possible, per tal de compartir la seva 
responsabilitat i decidir què és més adient de fer en cada 
cas. Fins i tot hi pot haver ocasions en què serà millor 
que sigui un familiar qui doni la mala notícia, i que 
després el metge ho complementi amb una explicació 
més detallada –però sempre entenedora– i exposi les 
perspectives del futur immediat, sobre la base de les 
alternatives que ofereixi el tractament. Però pot ser que 
la família consideri del tot contraindicat que el malalt 
s’assabenti de la realitat, perquè aquest així ho hagi 
manifestat prèviament i de manera repetida, o que no ho 
demani, o que fins i tot es negui en rodó a ser informat. 
Són circumstàncies en què hi ha una evidència 
raonablement certa que el malalt quedaria enfonsat la 
resta dels dies que li quedessin de vida, o que, essent 
incapaç de poder-ho suportar, atemptaria contra la seva 
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pròpia existència. Llavors, crec que és millor que, 
evitant tota falsa minimització, i sense dir cap mentida, 
per respecte al malalt, se silenciï una part de la veritat. 
 
   També es pot presentar el cas que la família, amb tota 
la bona intenció, demani al metge que s’abstingui de 
donar la mala notícia i, per contra, el malalt li manifesti 
clarament el seu desig de saber-ho tot. Aleshores, si 
l’estat mental del pacient no presenta cap mena 
d’anomalia, aquest té tot el dret de ser el primer a 
conèixer el seu estat i així s’ha de fer saber a la família. 
En aquests casos, el malalt fins i tot pot exigir que no se 
n’informi d’altres persones, familiars inclosos. Si el 
malalt no és mentalment competent, llavors hi ha 
l’obligació moral i legal d’informar primer de tot els 
membres de la família més propers i decidir 
conjuntament el més adient. 
 
   Quan el metge no tingui l’oportunitat de parlar amb la 
família o simplement aquesta no existeixi, o se’n 
desentengui, aleshores tota la responsabilitat de la 
decisió recaurà sobre el metge, i és imprescindible que 
aquest valori els pros i els contres per comunicar o no la 
totalitat del diagnòstic dolent. Si bé és cert que els 
estudis més recents realitzats sobre aquest tema ens 
mostren cada cop més una clara tendència dels malalts a 
ser informats de les situacions de malaltia terminal, és 
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necessari esbrinar fins a quin punt el malalt vol ser 
informat, i no donar mai res per suposat sense fer els 
aclariments pertinents, perquè encara que l’estadística 
reflectís que és un noranta-nou per cent el que desitja 
saber tota la veritat, no crec que aquesta fos una raó prou 
convincent per a l’u per cent restant. Donar tota la 
informació sense cap mirament és tan censurable com no 
donar-la quan el pacient ho demana. 
 
   Però seguint el fil del que s’ha apuntat abans, sobre dir 
o no dir la veritat sencera, el problema subsegüent, en 
cas de decidir dir-la, serà el com, perquè tampoc no es 
pot ignorar que hi ha una certa propensió inconscient a 
atribuir una part de la culpa del diagnòstic dolent a qui el 
comunica. El missatger d’una mala notícia s’identifica 
massa fàcilment amb un mal missatger, és a dir, amb 
algú que sembla com si fos ell, si més no en part, el 
culpable de l’angoixa i el sofriment consegüents a 
assabentar-se d’un pronòstic alarmant. En altres 
paraules, se’l pot veure com el membre   d’un col·lectiu 
–el que formem els professionals de les ciències 
mèdiques– que ha fracassat en un cas concret (el seu). 
Si, a més, qui dóna el missatge es manifesta d’una 
manera aparentment insensible, la reacció del malalt 
encara pot esdevenir molt més negativa i ser l’origen 
d’un gran trasbals i ressentiment. Cal saber que el 
malalt, generalment, té un desig urgent de ser informat, 
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però que experimenta amb intensitat dues vivències fins 
a cert punt contradictòries: sent el temor d’escoltar el 
pitjor, i alhora espera notícies que el tranquil·litzin del 
tot. També s’ha de ser conscient que el malalt confia a 
rebre del professional un suport, unes paraules 
d’esperança on poder-se arrapar com a darrer recurs. Ni 
el metge ni cap altre professional de la salut no haurien 
de mentir mai en un afer com el que estem tractant, però 
un mateix diagnòstic, i sobretot el pronòstic que 
l’acompanya, es pot dir de moltes maneres. La més 
vàlida serà, sens dubte, aquella que, sense amagar el 
perill ver existent, exposi alhora totes les possibilitats 
reals de guariment. I quan aquestes possibilitats siguin, 
en teoria, nul·les, cal oferir al pacient la perspectiva d’un 
camí digne a seguir. Si també això li és negat i la 
distància entre pacient i professional no s’escurça, 
encara que sigui per una elemental cortesia, malament 
rai. La fredor –quan no la indiferència– en informar de la 
teòrica impossibilitat de guarició i consegüent decés del 
malalt, sense tenir en compte qui es té al davant –sempre 
un ésser humà–, hauria d’estar penat com quan es retira 
el carnet de conduir a un xofer que circula amb total 
falta de respecte i menyspreu per la vida dels altres. 
Sortosament no es pot pas negar que hi ha professionals 
de la medicina que compaginen d’una manera excel·lent 
els seus coneixements científics i la seva aplicació, amb 
una humanitat que honora la seva professió. Però no 
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sempre, i a més amb el desavantatge que no ho 
afavoreixen ni els imperatius econòmics, que obliguen a 
retallar el temps d’atenció als malalts per a obtenir una 
correcta rendibilitat d’un centre hospitalari, ni els 
mitjans tecnològics, dels quals ja s’ha parlat en el capítol 
anterior, cada cop més impressionants i més 
deshumanitzadors. 
 
   Una altra obligació angoixant és la de comunicar als 
familiars el traspàs d’algun membre proper de la família. 
I quan el familiar és un infant pot arribar a ser quelcom 
extremament dur, perquè els pares acostumen a sentir un 
cert grau de culpabilitat i frustració pel succés, encara 
que no hi hagi ni la més insignificant raó. En la mort 
d’un fill per malaltia, encara que amb l’assessorament de 
l’equip mèdic, els pares molt probablement deuen haver 
decidit l’aplicació de tractaments o d’intervencions 
quirúrgiques, i és lògic preguntar-se si s’hi ha estat 
encertat. Si el fill mor d’accident –de trànsit, posem per 
cas–, també pot aparèixer el dubte de si, en la seva 
educació, la prudència hi ha estat prou present. 
 
   D’altra banda, és norma admesa que els professionals 
de la salut no hem d’exterioritzar les nostres emocions, 
perquè això podria repercutir en la confiança que el 
malalt cal que tingui en el seu metge, rehabilitador o 
cuidador. Una imatge de serenitat i ordre, sens dubte, 
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tranquil·litza molt més que no pas una d’angoixa o 
d’irritació. Moltes vegades s’oblida, però, que els 
professionals de la salut també som persones de carn i 
ossos, no exemptes de sentiments. Hi ha una expressió 
popular que diu: “Déu estreny, però no ofega”. Jo no ho 
sé pas qui deu estrènyer, però als hospitals hi ha molta 
gent ofegant-se literalment, sense poder dir ni piu. 
Poques coses hi ha més frustrants, i que deixin una més 
gran sensació d’impotència en la vida d’un professional 
de la salut, que la incapacitat per resoldre, o si més no 
pal·liar, el sofriment d’una persona que pateix. Quan els 
coneixements científics no són suficients per a guarir un 
malalt, i la seva mirada de desconsol ens interroga sobre 
l’esdevenidor –i quan no n’hi ha, d’esdevenidor!–, per 
molt avesat que hom estigui a fer front a aquestes 
situacions, de vegades les paraules es glacen dins la 
boca, totes les tècniques de comunicació apreses se’n 
poden anar en orris i, si no és que en lloc de cor es tingui 
un roc, no saps pas que dir. No seria sobrer que els 
professionals, de tant en tant, oblidéssim un xic el nostre 
amo propi i demanéssim, també nosaltres, consell i ajut. 
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   No és possible reflexionar sobre el sofriment sense fer-
ho també respecte al misteri de la nostra existència. I si 
ningú no sap la raó del tot, ¿com es pot conèixer el sentit 
d’una part? 
 
   Després d’haver dut a terme aquest modest intent 
d’aproximació a la realitat del dolor humà, personalment 
sento com si em trobés dins d’un vagó en el tren de la 
vida, en marxa, i sense saber-ne el recorregut ni la 
destinació. 
 
   Mentre duri aquest breu viatge, abans d’arribar a la 
darrera estació, només sóc capaç d’afegir que m’ajuda 
molt posar-me en mans del maquinista. Tant de bo 
aquestes pàgines que heu llegit us ajudin, també a 
vosaltres, i sobretot als qui patiu, a confiar en Ell. 
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No dubtis a divulgar el contingut d’aquest llibre, si 
creus que això pot ajudar algú. També es pot accedir al 
seu text visualitzant-lo o descarregant-lo gratuïtament a 
través del web: 
  
www.andreumoixcami.cat 
 
De la mateixa manera es poden obtenir tots els llibres 
publicats anteriorment dins d’aquesta col·lecció: 
 
• Déu, aquest desconegut (Un testimoni de fe) 
 
• El més enllà, aquest desconegut (El goig de 

l’esperança) 
 
• La caritat, aquesta desconeguda (Esclat d’amor) 
 
• La pau, aquesta desconeguda (Una utopia?) 
 
• La Verge Maria, aquesta desconeguda (Un intent 

d’aproximació a la santedat de la Mare de Déu) 
 

• Déu en les petites coses (A manera de joc per a 
aprofundir en l’espiritualitat) 

 
• Cartes obertes (Recull de pensaments d’un cristià) 
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