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DOL I DOLS
El 2 de novembre preguem pels fidels difunts, perquè Déu aculli la seva 
ànima. I està molt bé que ho fem! Però la mort té una altra cara: el dol, el 
sentiment dolorós dels que pateixen la pèrdua d’un ésser estimat.

En aquest número parlem de la mort amb el doctor Juan Carlos Trallero que 
a través de les cures pal·liatives acompanya moltes persones en el tram final 
de la seva vida. Ens ve a dir que, segons com encarem la mort, ajudarem els 
nostres familiars a viure el dol quan ja no hi siguem. Tot un aprenentatge.

La pregària que ens ha preparat en Manolo Juárez parteix de la pròpia 
experiència: la fe ens ajuda en el camí del dol per la mort de la mare. I sant 
Ambròs, un dels Pares de l’Església, fa molts segles també explica com la fe 
il·lumina la mort del seu germà. 

La absència d’un ésser estimat és el primer que pensem quan parlem de 
dol. Però de pèrdues n’hi ha moltes i per tant també de dols. Aquí només 
n’encarem alguns: el que produeixen les malalties devastadores com l’Al-
zheimer (article de l’Àngels Canals), el dol per tantes comunitats religioses 
que es tanquen (M. Dolores Arbiza) o els dols que pateixen els immigrants 
(Silvia Magaña, d’El Salvador).

I davant qualsevol pèrdua, la que sigui, que produeix una buidor que la 
persona a vegades és incapaç d’afrontar, el telèfon de l’esperança (Ramon 
Olarán) ofereix la seva escolta perquè la pròpia persona trobi camins per 
sortir-se’n.

També obrim una finestra a altres cultures. En Benjitu Bareto, missioner 
claretià nascut a Timor que ara viu a Barcelona, ens explica com l’Església 
ha sabut fer-se seves les tradicions originàries de pregària pels difunts.

A Galilea.153 apostem per la litúrgia, també enmig del dol. Els diferents 
temps litúrgics, ens explica Luis García, ofereixen elements per acompa-
nyar el dol. I en especial l’Advent que encetarem el 29 de novembre, com 
diu José A. Goñi, ens convida a saber llegir els signes dels temps, també en 
allò que estem vivint.

El passat 19 de setembre ens vam reunir telemàticament el Consell 
Assessor de la revista. Per desgràcia seguim enmig de la pandèmia i 
sorgeixen nous reptes. Entre ells, per exemple, hem de clarificar i 
entendre els signes i símbols litúrgics, sobretot quan se’ns presenta la 
qüestió de presencial-virtual. Aquest i altres aspectes els anirem tractant 
en els següents números.

M. Àngels TerMes 
matermes@cpl.es

Sumari
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EL DOL DAVANT EL TANCAMENT  
DE COMUNITATS

Mª Dolores ArbizA, Tànger, Marroc

No m’és fàcil plasmar en un fred paper els sentiments 
i records que sorgeixen en el moment de segellar 
la casa per darrera vegada. Tractaré de compartir 
algunes de les experiències de les vibracions que es 
perceben en el més íntim de l’ésser. Parlaré des de la 
meva experiència de Franciscana Missionera.

La Divina Providència va disposar que em toqués en 
sort clausurar quatre de les nostres comunitats, en 
temps i contextos molt diferents. Tres en terres de 
Missió, a Perú, i una a Alacant.

Tots sabem que el que converteix una Comunitat en 
un lloc càlid són les persones amb qui, al llarg del 
temps, s’han forjat relacions fraternals sanes dins i 
fora de l’àmbit religiós; i abandonar un lloc estimat, 
per traslladar-se a un altre, és un moment dur i trist, 
sempre.

Penso que és normal sentir pena i trobar a faltar, no 
tant les coses que s’han deixat, que també, sinó les 
persones que t’han acollit amb estimació; t’han ajudat 
a créixer en la fe, t’han ofert la possibilitat de compar-
tir la Paraula de Déu i parlar de Jesús; en les Celebra-
cions de la Paraula a falta de capellans, en el Centre 
Mèdic, amb els pacients... perquè aquestes experiènci-
es són úniques i irrepetibles.

En aquest ambient, on la comunitat se sent com «un 
peix a l’aigua», tancar la porta i marxar definitiva-

ment, ho repeteixo, és molt dolorós sempre; es pot dir 
que «fa mal fins al moll de l’os».

Sens dubte, cada tancament comporta un dol; encara 
que la seva intensitat dependrà de les circumstàncies, 
del valor o el vincle fratern que s’hagi assolit entre les 
persones i, sobretot, de com n’està, de viva, la pre-
sència de Jesús en cada una de les germanes i en la 
fraternitat. Perquè en cas de posar el final –a causa 
fonamentalment de l’avançada edat de les germanes i 
per manca de vocacions joves– sense la certesa que és 
recolzada i volguda per ALGÚ, pot ser difícil d’afron-
tar amb serenitat.

El fet que els convents s’estiguin quedant buits és una 
realitat penosa; però hem de seguir creient que, com 
en temps passats, el Senyor continua convidant a tre-
ballar en la seva vinya homes i dones d’avui, quan diu: 
«Segueix-me», i «Pregueu a l’amo dels sembrats que 
enviï segadors als seus sembrats». 

El P. Alejandro Fernández, en el seu llibre La cigarra 
o la Vida Consagrada entre altres coses diu: «La vida 
consagrada sempre tindrà futur. Més brillant, més en-
lluernador, o més auster i humil, però el tindrà. Per-
què mai faltaran homes i dones amb fe que en facin 
una passió, un incendi, una manera de ser i de viure. 
La pregunta i la passió per l’infinit i la suprema bellesa 
sempre acompanyarà la dona i l’home inquiet».
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TENIR CURA DELS MÉS FRÀGILS

ALZHEIMER
Àngels CAnAls, Molins de Rei

Com deia el filòsof «no neguem l’evidència de la guer-
ra, però sentim la certesa de la pau». 

A la mare li van diagnosticar l’Alzheimer abans de 
fer setanta anys. Anteriorment havia mostrat alguns 
comportaments estranys amb canvis sobtats d’humor, 
pèrdua d’orientació, tristesa... Va morir el 8 gener de 
2015 amb vuitanta-dos anys. 

Comparteixo algun fragment del que en podríem dir 
dietaris irregulars, són dels anys 2007-2008:

6 de desembre de 2007. (...) Cada vegada està més 
absent, no diu gairebé res si no se li demana. Encara 
ahir em va dir que no sabia què tenia, que se sentia 
perduda. L’abraço i li faig petons i ella me’ls torna. 
Quin adéu més llarg. (...)

5 de gener de 2008. (...) La mare cada dia està més 
lluny. Avui ha caigut quan ha volgut llevar-se i hem 
estat les dues una bona estona intentant aixecar-nos. Al 
matí en el cotxe quan anem cap el centre, difícilment 
pot repetir la pregària que deia abans de memòria. La 
que vam aprendre al cau i que resàvem al vespre a casa 
quan érem petits. És per això que hem començat a dir 
també el Parenostre, no sé fins quan. (...)

13 de gener de 2008. (...) Avui ha estat dur i dolç al 
mateix temps. Se’n va. Marxa ràpid però sap que l’esti-
mem i ella ens estima. 

16 de febrer de 2008. (...) Ahir al matí la mare em va 
fer un gran regal. Abans de baixar del cotxe per entrar 
al centre li vaig fer un petó i li vaig dir: «t’estimo». Ella 
em va dir, «t’estimo». Vaig pensar que era un gest de 
repetició, però va continuar amb un «jo també», va 
dir: «t’estimo, jo també». Potser això va ajudar que 
ahir fos un dia intens i molt agradable. (...) Aprofito el 
fil que encara hi ha... Cal que em prepari perquè això 
també desapareixerà. 

8 de març de 2008. (...) La mare fa un parell de 
setmanes que va fer un tomb. Es va posar a parlar, a 
recordar i a fer. Ara ja declina però està molt més bé 
que abans del gener. Al centre li van dir al pare que no 
havien vist abans aquest comportament. Jo aprofito el 
que tenim i em sento afortunada. (...)

La malaltia, la pròpia i/o la dels que estimes, te la 
trobes. T’acompanya com si caminés al teu costat. Po-
dem mirar d’ignorar aquesta companyia no desitjada 
i sortir corrents o caminar amb ella. Tinc la sensació 
que alguns hem fet camí al costat de la mare, i ens 
hem fet aprenents dels ritmes de la marxa, dels dies 
assolellats i dels plujosos, de les marxes llargues en 
silenci... Sense saber com, aquest caminar plegats ha 
esdevingut un pelegrinatge, i la mare un instrument 
de pau. Gràcies.
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¿Per què ens fa tanta por la mort?

Ens fa por per moltes raons. Hi ha 
una por ancestral, evidentment, 
però hi hem anat afegint moltes 
altres pors que l’han convertit en 
un tabú. És un tema sobre el qual 
no es parla ni es pensa. No volem 
saber-ne res i sovint la neguem quan 
s’apropa a nosaltres o a les persones 
del nostre entorn. Aquesta negació 
ens impedeix viure a fons la vida 
que encara tenim per davant.

El que ens imaginem sol ser 
amenaçador i molt pitjor del que 
passarà. Si en parles, encara que 
només sigui per expressar que et fa 
por, obres la possibilitat que surtin 
altres capacitats que et permeten 
viure la mort de manera molt dife-
rent. Es nota molt quan entres en 
una família on la mort es viu amb 
naturalitat o quan entres en una 
família sotmesa totalment a aquesta 
por general. Són dos processos que 
no tenen res a veure. Reconduir 
l’un cap a l’altre és una tasca que 
de vegades és molt difícil però que, 
si es pot fer, és molt bonica.

Vostè diu que el procés de morir és 
un espai on es manifesta l’amor i on 
es pot manifestar també el misteri.

Es manifesta l’amor perquè és el 
més important en aquell moment. 
Morir-se –jo parlo de tot el procés, 
no de l’últim dia o de la darrera 

setmana– té un avantatge: tot el 
que és superficial cau i queda 
el més essencial: estimar i que 
t’estimin. En el moment que 
una persona s’apropa al final 
de la vida, expressar l’amor 
assoleix una intensitat i una 
transcendència innegables. D’altra 
banda el misteri, allò que no en-
tenem, allò que ens supera, que té 
més relació amb el transcendent, 
et porta a plantejar-te preguntes 
que et poden transformar. 

De vegades parlem de les malalties 
en sentit bèl·lic, com ara en plena 
pandèmia.

El llenguatge bel·ligerant en relació 
a la mort i a la malaltia és l’expres-
sió d’aquesta negació que dèiem. 
Jo lluito contra una cosa que no 
accepto. No accepto que soc mor-
tal, que el pare, la mare o la parella 
es puguin morir o que puguin tenir 
una malaltia greu. Quan arriba una 
situació difícil fem tot el possible 
per allargar la vida, i mentre lluitem 
no reflexionem ni deixem espai 
per a altres coses. Aquest camí, 
des dels professionals, pot portar a 
l’acarnissament terapèutic; des dels 
malalts, perds l’oportunitat de fer 
un salt qualitatiu i transformador bo 
tant per al malalt com per als qui es 
queden. No vull dir amb això que 
s’hagi d’abandonar a la primera, 
sinó que quan les coses comencen 

a perdre proporcionalitat i raonabili-
tat, cal acceptar la realitat.

Quan vaig llegir el llibre Sendino 
se muere, de Pablo d’Ors, em 
vaig adonar que ens costa 
molt acceptar la nostra pèrdua 
d’autonomia.

El llibre ho explica molt bé. Una 
metgessa, Àfrica Sendino, que tota 
la vida ha tingut cura dels altres ha 
d’acceptar que ara és ella qui ha 
de ser cuidada. Deixar-te cuidar 
es converteix en un acte d’amor, 
perquè dones a l’altre l’oportuni-
tat de manifestar el seu amor. La 
nostra societat venera l’autonomia, 
l’individualisme, la independèn-
cia. La pèrdua d’autonomia es 
viu molt malament. No voler ser 
una càrrega no deixa de ser un 
component amorós mal entès. Tots 
som vulnerables: avui et cuido jo i 
demà em cuidarà un altre a mi.  
I això ens iguala i és bonic.

¿Quines coses ajuden a viure 
aquest procés cap a la mort?

La comunicació és fonamental sem-
pre i quan estigui recolzada sobre 
la veritat que el malalt vol i està en 

JUAN CARLOS TRALLERO:  
PERDRE LA POR A LA MORT

MerCè solé, entrevista i fotos, Viladecans

Fa més de quinze anys que el Dr. Juan Carlos Trallero es dedica a les cures 
pal·liatives i a l’acompanyament de les persones que es troben al final de la 
seva vida. Ho fa atenent i acompanyant els malalts i les seves famílies; ho 
fa presidint la Fundació Paliaclínic en col·laboració amb diverses institu-
cions sanitàries; ho fa oferint formació al personal sanitari i ho fa sobretot 
difonent a tot arreu que la mort forma part de l’existència i que acceptar-la 
millora extraordinàriament la qualitat de vida dels malalts i el procés de dol 
dels familiars.

Sumari

https://fundacionpaliaclinic.com/


7

condicions d’assumir. No podem 
fer veure que no passa res. Quan 
irromp la possibilitat de mort, tota la 
comunicació s’adultera i el ma-
lalt pot quedar aïllat. Ha de poder 
comunicar-se amb el seu entorn, 
amb la seva família, amb els amics, 
amb els professionals d’una mane-
ra normalitzada. Comunicació és 
paraula, gestos, abraçades, presèn-
cia, silencis... però sempre amb la 
veritat per davant. Quan pot parlar 
amb naturalitat, el malalt se sent 
lliure i acompanyat, perquè si està 
sol, patirà molt més. Si el seu entorn 
pot manifestar tot aquest amor, tota 
aquesta tendresa i aquesta genero-
sitat l’ajudaran enormement. Si po-
sem el focus important a sobreviure 
a qualsevol preu, estem desenfocats. 
Quan el posem sobre les relacions 
humanes, tot canvia. 

L’atenció dels professionals és 
també molt important. Que els que 
t’atenguin sàpiguen què fan. Que 
tinguin formació en l’acompanya-
ment de processos de final de vida, 
no només tractant un dolor o un 
símptoma molt pertorbador, sinó 
acompanyant el malalt i la família 
en aquests processos de diàleg, de 
presa de decisions, sense espan-
tar-se ni tirar pilotes fora. 

¿La mort ens agafa de nou?

En la mesura que la persona hagi 
fet al llarg de la vida un procés de 
maduració, d’aprofundiment, de 
donar sentit al que està passant, el 
procés anirà millor. Quan això no 
es pot fer, és més complicat. Si mai 
no hi han pensat, no és senzill, en 
un moment que et ve a sobre tot, 
començar a fer reflexions profun-
des sobre el sentit de la teva vida, 
perquè estàs massa impactat.

Pensar amb temps i parlar amb 
els familiars més propers de com 
ens agradaria viure el tram final 
de la vida, posa damunt la tau-
la que som mortals, afavoreix la 
comunicació amb la família i, si 
es produeixen pèrdues cognitives 
importants, permet als familiars 
triar els camins que el malalt, en 
plena lucidesa, va considerar els 

més adequats. Els documents de 
voluntats anticipades són un bon 
instrument, encara que es facin 
amb molta anticipació.

Quan arriba aquesta fase que la 
persona està molt malalta va bé 
fer una mena de revisió de la seva 
vida. Acompanyada, perquè això es 
fa parlant. Passa pel record, no per 
l’anàlisi. Recordar és reviure tot allò 
que t’ha anat bé, tot allò de què et 
sents orgullós. Els altres t’ajuden a 
recordar, perquè potser tu tens una 
visió molt crítica en aquell mo-
ment... Recordes tot el que deixes 
enrere, valores tot allò que tens 
ara, valores les persones a les quals 
estimes que tens al voltant. Mires 
de donar un sentit al temps que 
quedi, perquè no sigui un temps 
inútil. ¿Què vols fer, què t’il·lusiona 
que passi en aquestes setmanes o 
mesos que et queden de vida? Tot 
això ajuda la persona a situar-se i 
és un treball que es fa en base a la 
comunicació amorosa i compassiva, 
tant amb els familiars com amb els 
professionals que t’ajuden. 

Jo em puc despendre d’allò que 
començo a veure que ja no neces-
sito. Mentre les persones estan aga-
fades a continuar sent el que han 
sigut i fent el que han fet no es pot 
produir aquest despreniment. Per 
assolir-ho és bo verbalitzar-ho en 
relació al teu passat, als teus rols, 
a allò que has aconseguit i als teus 
anhels. ¿Com et desprens d’una 
culpa? Parlant-ne. ¿Com et des-
prens d’un sentiment? Parlant-ne. 
No és un recordar per aferrar-te, és 
un recordar que ajudi a tenir una 
visió global del que he estat, del 
que soc i del que em queda per ser. 

¿El tema religiós hi juga algun 
paper?

Hauria de jugar-lo. Una de les 
meves grans sorpreses quan vaig 
entrar en el món dels pal·liatius 
va ser comprovar que l’espiritu-
alitat era molt poc present en els 
processos del final de vida de les 
persones. Perquè si l’espiritualitat 
no és present ara, ¿quan ha de ser-
hi? El paradigma d’això és quan 

un malalt, en una família cristiana, 
no rep la unció fins que no està 
inconscient, perquè no s’adoni 
que s’està morint. De fet les teves 
creences i la teva espiritualitat 
t’han d’ajudar a fer aquest procés 
i aquest salt qualitatiu. Una fe 
profunda aporta serenitat, confi-
ança i abandonament en el que 
pugui venir després, sense por. 
Però no és gaire freqüent. La vida, 
amb les seves dificultats, ens porta 
a contrastar si les nostres creences 
són reals o no. 

I finalment, ¿tot això ajuda a viure 
millor el dol?

El dol és el procés de reparació 
d’una pèrdua. És un procés ne-
cessari i normal. Com més intensa 
és la pèrdua més intens i més fort 
i més llarg probablement serà el 
dol. Quan una mort és sobtada, 
és difícil de fer. Però en els altres 
casos, és importantíssim el dol 
anticipat, que comença en el 
moment del diagnòstic acceptant 
que el teu pare té una malaltia i 
ja no podrà ser el d’abans, que 
necessitarà que l’ajudin, que ja no 
es pot aixecar del llit, que ja no 
és la figura protectora que pren 
les decisions, sinó que les has de 
prendre tu. Tot això son dols que 
vas elaborant i, quan arriba el mo-
ment de la mort, resulta que ja has 
fet una part de la feina. No vol dir 
que no et provoqui dolor, tristesa i 
angoixa, però ho estàs acceptant i 
això és reparador. 

Quan en lloc d’acceptació hi ha 
negació, es complica enormement 
l’adaptació i es genera una gran 
quantitat d’infelicitat i de proble-
mes de salut que no són més que 
traduccions de dols que no s’han 
fet. Que una persona estigui de dol 
no vol dir ni que estigui malalta, ni 
que necessiti metges ni que neces-
siti psicòlegs ni fàrmacs. Necessita 
fer un procés en el qual l’acompa-
nyament dels altres serà important. 

Abordar de manera sana la por a 
la mort ens farà molt de bé. 

Pots trobar l’entrevista al 
nostre canal de youtube!

Sumari
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TEMPS LITÚRGICS I DOL
luis gArCíA guTiérrez, Delegat Diocesà de Litúrgia de León

Per treballar en grup:

 – ¿Aprofito la riquesa espiritual que m’ofereixen 
els diferents temps litúrgics? ¿Influeixen en la 
meva vida?

 – En els moments de dificultat i crisi, ¿la litúrgia 
i en concret els temps litúrgics m’ofereixen 
consol i alleujament? ¿De quina manera?

«Commemorant així els misteris de la Redempció, 
l’Església obre als fidels les riqueses de les actuacions 
salvífiques i dels mèrits del seu Senyor, fins al punt 
que d’alguna manera les fa en tot temps, perquè s’hi 
posin en contacte i s’omplin de la gràcia de la salva-
ció» (Sacrosanctum Concilium, 102).

Amb aquestes magistrals paraules, el Concili Vati-
cà II ens recorda el sentit profund de l’any cristià, 
destacant la presència de Crist no només en els 
sagraments sinó també en el transcurs dels temps 
litúrgics. D’aquesta manera, la seva presència en 
l’esdevenir litúrgic de cada dia és una garantia del 
consol que ell ofereix en els moments de patiment i 
de dol: «Encara avui, com a bon samarità, ve a tro-
bar tots els qui sofreixen de cos o d’Esperit» (prefaci 
comú VIII del Missal Romà). En efecte, el Senyor, 
que va curar els malalts i guarir els endimoniats, 
també segueix oferint en el temps present el seu con-
sol, esperança, fortalesa, companyia, etc. En aquest 
sentit, l’esdevenir de cada temps és una ocasió de 
gràcia en què s’ofereix als creients un sentit particu-
lar davant l’experiència del dolor i el dol.

A ningú se li amaga amb quina força presenta el 
temps d’Advent l’esperança cristina, recordant que el 
Senyor que va venir tornarà, i segueix venint «en cada 
home i en cada esdeveniment» (prefaci III d’Advent 
del Missal Romà). Com n’és, de necessària, en aquest 
moment aquesta virtut de l’esperança per al nostre 
món!

El Nadal és la celebració de Déu que es va fer 
Déu-amb-nosaltres, i és font de consol i proximitat 
davant del patiment humà per la contemplació del Fill 
de Déu que assumeix la nostra pròpia condició, inclo-
sa la feblesa i la fragilitat, experiències molt humanes, 
i que de manera més palpable experimenta l’ésser 
humà en la situació de dol.

Els temps de Quaresma i Pasqua ens submergeixen 
en el misteri del Senyor «que em va estimar i es va en-
tregar ell mateix per mi» (Gàlates 2,20); així, podem 
adorar la seva passió gloriosa, on es conjuga el dolor 
i la creu amb l’esperança de la resurrecció. Aquesta 
experiència de l’infinit amor de Déu és certesa d’un 
amor que no pot ser destruït ni tan sols per la mort 
i és seguretat certa que «l’esdeveniment de la Creu i 
de la Resurrecció roman i ho atreu tot cap a la Vida» 
(Catecisme de l’Església Catòlica, 1085).

No vull deixar de citar, encara que no pertanyen a un 
temps litúrgic concret sinó al conjunt de l’any cristià, 
les celebracions dels màrtirs i de la Mare de Déu. Els 
primers ens mostren la fortalesa de la fe en temps de 
torbació i feblesa; el record de la Mare de Déu, per 
la seva part, ens ofereix el testimoni d’una fe que es 
concreta en obediència als plans de Déu i en dispo-
sició a col·laborar-hi. Cada un d’aquests dos tipus 
de celebracions, a la seva manera, disposen també el 
nostre ànim a afrontar d’una nova manera les situaci-
ons adverses i de patiment.

En definitiva, Déu està amb nosaltres: en els sagra-
ments, en la seva paraula, en la comunitat de creients, 
en les celebracions, en l’esdevenir dels temps de l’any 
litúrgic. La conclusió no pot ser més esperançadora: 
«Si tenim Déu amb nosaltres, ¿qui tindrem en con-
tra?» (Romans 8,31).s

Fotografia: del Calendari Litúrgic del CPL.
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MÚSICA I CELEBRACIÓ

PREGÀRIA PELS DIFUNTS
JohAnnes benJiTu bAreTo, Barcelona

El respecte per les persones que han mort o per 
generacions de persones que han mort, inclosos els 
avantpassats, es basa en l’amor i el respecte cap a les 
persones difuntes. En algunes cultures, per exemple 
a Oest Indonèsia i Timor Oriental, especialment a la 
part Oest en la cultura de les tribus de Timor, això 
té a veure amb la fe i la creença que les persones que 
han mort tenen una vida sostenible i poden influir en 
la sort dels que encara viuen al món. Alguns grups 
respecten els seus propis avantpassats parents; algunes 
comunitats religioses o de creences, especialment l’Es-
glésia catòlica, honoren els sants com a intermediaris 
amb Déu i resen per les ànimes que han mort.

Aquestes tribus tenen un gran respecte pels seus 
avantpassats i sempre obeeixen els ensenyaments que 
han estat transmesos oralment de generació en gene-
ració pels ancians de la tribu. Tenen moments sagrats 
que sempre es duen a terme el 2 de novembre de cada 
any segons Adat, que es pot traduir com a «ritual» o 
«oració espiritual». Aquest ritual és un llegat dels ri-
tuals culturals tradicionals del passat que han experi-
mentat la inculturació amb el catolicisme, de manera 
que ara forma part dels rituals religiosos dels segui-
dors catòlics. Per això, ara aquest ritual depèn també 
de la religió. És similar al ritual realitzat per la gent de 
les illes de Flores, que s’ha convertit en un esdeveni-
ment turístic. Amb aquest ritual d’oració espiritual, la 
comunitat té una memòria col·lectiva que els obliga a 
dur-lo a terme sempre. La gent del poble, si no poden 
peregrinar a les tombes dels seus avantpassats, cre-
maran espelmes a les 18.00 hores sols o amb la seva 
família davant de casa.

A l’inici, els familiars presenten els noms dels difunts 
a l’església i el capellà beneeix les flors que es porten. 
Després en aquest ritual, la gent del poble va a les 
tombes dels seus avantpassats, hi resen i després fan 
un banquet amb membres de la família. La pregària 

és dirigida a Aquell que no es pot arribar amb els ulls 
i les mans, en la religió en diem Déu. El catolicisme 
el purifica mostrant Jesucrist com El Pont que porta 
els morts a una altra vida. Després de pregar, es fa 
un gran banquet al voltant de la tomba amb tots els 
presents. Aquells que no hi són presents, el fan a casa 
encenent una espelma i oferint un plat de menjar i 
beguda davant de la foto del difunt. Mengen junts, 
alguns fins i tot es queden amb la seva família més 
propera. Després de la pregària, es crida el nom del 
difunt com una invitació perquè vingui a menjar 
junt amb ells. Així, en el moment de la pregària, els 
esperits de la família reuneixen els descendents per 
cremar espelmes, sembrar flors i menjar junts.

La interacció comunitària, en aquest cas, és que els 
descendents o familiars dels difunts arriben a la tomba 
cremant espelmes i portant flors i aliments per a men-
jar amb parents que acudeixen a la pregària espiritual. 
Sobretot si es poden veure, seure i menjar junts, pregar 
davant de les tombes dels avantpassats. Aquest ritual de 
pregària espiritual es converteix en la identitat col·lec-
tiva de la tribu i de les comunitats. Mitjançant aquesta 
oració espiritual, es produeix un vincle col·lectiu no 
només a nivell físic, sinó també a nivell espiritual i 
moral. Sempre intenten arribar a les seves tombes an-
cestrals cada 2 de novembre, perquè mitjançant aquest 
ritual el parentiu pot continuar i continuar. 

La saviesa local de l’oració espiritual és important per 
continuar de generació en generació, perquè amb 
ella les generacions futures entenen la història del 
seu parentiu. En les generacions que sempre realitzen 
oracions rituals d’esperits, indirectament, hi ha una 
transformació del caràcter d’individus i comunitats 
col·lectivament respecte els ensenyaments ancestrals. 
Això es deu al fet que, en el moment del ritual de pre-
gària espiritual, parlaran entre ells sobre bells records 
amb els seus avantpassats. 

Fotografia: Cedida per Antoni M.C. Canal, de la floristeria L’Artisan Fleuriste.
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La pregària dels fidels
L’oració universal o pregària dels fidels 

és l’últim element de la litúrgia de la 
Paraula, just abans de començar la 
litúrgia eucarística. L’Ordenament 
General del Missal romà explica que 
amb ella «el poble respon d’alguna 
manera a la Paraula de Déu rebuda 
amb fe i, exercint el seu ofici 

del sacerdoci baptismal, ofereix 
pregàries a Déu per la salvació 
de tothom»; i també recorda que 
«convé que aquesta pregària es 
faci normalment en totes les misses 
celebrades amb poble».

Intencions de la pregària  
dels fidels

Cal recordar que es poden formular 
diverses intencions, segons les 
circumstàncies de la celebració, 
la comunitat, el temps litúrgic, 
el moment... però «l’ordre de les 
intencions generalment serà: a) per 
les necessitats de l’Església; b) pels 

governants i per la salvació de tot el 
món; c) pels qui pateixen qualsevol 
dificultat; d) per la comunitat local». 
És important que si es redacten les 
pregàries, o si se n’afegeix alguna 
a un formulari previ, es tingui en 
compte aquest ordre.

Com i des d’on es diu  
la pregària dels fidels 

La forma de realitzar l’oració universal o pregària 
dels fidels és aquesta. En primer lloc, el celebrant, 
des de la seu, invita els fidels a pregar amb una 
breu monició. Després «el diaca, el cantor, el 
lector o un altre fidel laic» proposa les intencions 
per les quals es convida el poble a pregar. A 
cadascuna de les quals el poble respon amb la 
pregària comuna: amb una resposta, resada o 
cantada, o també amb un moment de silenci. 

 Aquestes intencions es diuen des de l’ambó 
(especialment si el que ho fa és un diaca) o 
des d’un altre lloc convenient. Un cop dites 

totes les pregàries, el celebrant acaba amb 
una oració conclusiva. Interessant l’afegit de 
la tercera edició del Missal: «Les intencions 
que es proposin han de ser sòbries, compostes 
amb llibertat i seny, de poques paraules, i han 
d’expressar la pregària de tota la comunitat». Per 
cert, tota aquesta estona tots resten dempeus 
(els diumenges i solemnitats, després del Credo, 
ja ho estaven; els feiners s’hi posen; i després 
seuen). 
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ACOLLIDA

EL 681 101 080,  
TRANSMETENT ESPERANÇA

rAMon olArán Pérez, Barcelona

El 1953, a Anglaterra, es creà l’organització dels Sa-
maritans, amb l’objectiu de reduir els molts casos de 
suïcidi que es produïren després de la segona guerra 
mundial. I el 1968, a Bilbao, el franciscà Jesús Biain 
inicia el Telèfon de l’Esperança a Espanya, que el 1969 
obre les seves portes a Barcelona per iniciativa de Mi-
quel Àngel Terribas, un altre caputxí amic de Biain.

El Telèfon de l’Esperança és una fundació sense ànim 
de lucre que rep ajut de diverses entitats. Actualment 
hi col·laborem uns 190 voluntaris, de forma anòni-
ma, apolítica i aconfessional. Les persones que hem 
fet aquesta opció, després d’una entrevista feta per la 
direcció, hem rebut un curset de formació específica, 
hem fet unes pràctiques amb trucades fictícies i final-
ment, quan hem començat a escoltar trucades reals, 
hem estat acompanyats d’un voluntari veterà, amb ex-
periència, que ens ha fet de tutor. Tots els voluntaris ens 
reunim periòdicament per fer formació continuada.

El Telèfon de l’Esperança, és present en moltes ciutats 
espanyoles. En concret el de Barcelona, el 681 101 
080, està obert les 24 hores del dia els 365 dies de 
l’any. Darrerament, amb el patrocini de l’Ajuntament 
de Barcelona, s’ha obert una altra línia d’atenció tele-
fònica exclusiva per a casos de suïcidi: el 689 212 300.

Quan esperes que truqui alguna persona, sempre 
penses: ¿Com es trobarà?, ¿què li passarà?, ¿què ens 
demanarà? I la nostra resposta generalitzada serà 
d’acord amb la predisposició a l’acollida incondici-
onal: estimar-la digui el que digui, perquè som aquí 
per ajudar-la, no pas per judicar-la. No se li donen so-
lucions, encara que les demani, perquè no les tenim. 
És la persona que truca qui les té i li farem preguntes 
per ajudar-la a trobar-les. Tampoc no li direm què 
faríem nosaltres en el seu lloc (tot i que molta gent 
que ens truca ens ho demana), perquè cap de nosal-
tres no és ella i les nostres eines i recursos personals 
són diferents. Les preguntes ens ajudaran a trobar allò 
que aquesta persona pot dur a terme. També solem 
intentar que recordi alguna vivència feliç, alguna es-
cena entranyable de la seva vida. O bé aquella vegada 
que va fer un favor a algú o que va ajudar una altra 

persona. Si surten accions que van sortir malament, 
preguntem per què van sortir malament. Si són coses 
que van anar bé, preguntem per què van anar bé. Són 
preguntes perquè l’ajudin a veure la vida de manera 
una mica més agradable.

Des que soc voluntari del Telèfon de l’Esperança de 
Barcelona, crec que he estat més bon professor, més 
bon marit, més bon pare, més feliç. He après a valorar 
més les coses que m’envolten.

Com anècdota personal m’atreveixo a referir una 
trucada que vaig atendre fa anys. Era una senyora que 
estava decidida a suïcidar-se. Després d’intentar, inú-
tilment, que abandonés aquesta idea, ella continuava 
insistint una vegada i una altra que es volia suïcidar 
perquè ningú no l’estimava. Llavors li vaig dir: «No 
és veritat que ningú t’estima. Jo t’estimo. No et conec, 
però jo t’estimo. ¿Per què creus que he agafat el telèfon 
a aquestes hores de la nit? Perquè t’estimo...». 

En finalitzar la conversa hem d’estar convençuts que 
la persona que ens ha trucat ha trobat un amic que 
l’estima, que l’ha acompanyat, l’ha escoltat, no l’ha 
jutjat, l’ha ajudat a trobar alguna sortida i l’ha valorat 
com a persona. 
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ADVENT:  
PREPARAR LA VINGUDA DEL SENYOR 
SEGUINT EL MODEL DEL POBLE JUEU

José AnTonio goñi, Pamplona

El Temps d’Advent inicia l’Any Litúrgic i «té dues 
característiques: és alhora un temps de preparació a 
les solemnitats del Nadal en què es commemora la 
primera vinguda del Fill de Déu entre els homes, i un 
temps en el qual, mitjançant aquesta celebració, l’ànim 
es dirigeix a esperar la segona vinguda de Crist al final 
dels temps» (Normes Universals sobre l’Any Litúrgic i el 
Calendari 39).

Per això, l’aclamació Maranatha, dels primers cristi-
ans (cf. 1 Corintis 16,22; Apocalipsi 22,20; Didakhé X), 
ressona particularment en el Temps d’Advent, ja que 
aquesta pot significar «el Senyor ve» (Maran-athà) o 
«vine, Senyor» (Marana-tha). De manera que recull 
l’ambivalència de la doble vinguda del Senyor.

La litúrgia del Temps d’Advent se serveix dels profe-
tes de l’Antic Testament per ajudar-nos a preparar les 
dues vingudes. Els profetes van preparar el poble jueu 
per acollir l’arribada del Messies, el Salvador esperat. 
Per la qual cosa, no només ens ajuden a preparar-nos 
per reviure aquest esdeveniment, sinó que ens ser-
veixen de model per acollir Crist que segueix venint i 
que vindrà al final del temps.

Així trobarem en la primera lectura de la missa pas-
satges messiànics i escatològics, principalment agafats 
del profeta Isaïes, també de Jeremies, Sofonies, Baruc, 
Miquees. Aquests oracles es veuen complementats 
amb els textos de l’evangeli que demostren el com-
pliment de les profecies, que estan d’alguna manera 

relacionades amb la primera manifestació del Senyor i 
anuncien la promesa de la seva vinguda escatològica.

D’aquesta manera es reviu cada any la llarga espera 
dels justos, que confiaven en l’adveniment del Messi-
es, perquè la certesa de la vinguda de Crist en la carn 
ens estimuli a renovar l’espera de la darrera aparició 
gloriosa en què les promeses messiàniques tindran 
total acompliment, perquè fins avui s’han complert 
només parcialment.

A més dels profetes esmentats, la litúrgia ens destaca al-
tres personatges que van viure intensament la proximitat 
del Messies: Joan el Baptista, amb els seus pares Zacaries 
i Elisabet, i la Mare de Déu, al costat de sant Josep.

Tots tenen un especial relleu en aquest temps d’Ad-
vent perquè Isaïes, i també els altres profetes, van 
saber llegir els signes dels temps anunciant la vinguda 
del Messies; Joan, el darrer dels profetes, va invitar 
el poble a la preparació immediata abans de l’arriba-
da del Messies i el va assenyalar ja present entre els 
homes, i, finalment, Maria i Josep van ser els prota-
gonistes de l’encarnació i naixement del Fill de Déu, i 
van ser testimonis excepcionals de l’acompliment de 
les profecies. Així queda resumit el paper d’aquests 
personatges en el prefaci II d’Advent: «... Crist, Se-
nyor nostre, aquell que anunciaren els oracles de tots 
el profetes, aquell que esperà, plena d’amor, la Mare 
Verge, el que Joan proclamà com el qui havia de venir 
i el mostrà ja present enmig dels homes».
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ELS POBRES SALVARAN EL MÓNPREGÀRIA - Manolo Juárez

Avui m’acosto a Tu, Senyor,
per parlar-te sobre el dol viscut aquests dies
[jo i molts altres germans meus].
Abans de res ja saps com m’és de difícil posar paraules
a tots els sentiments, experiències i records
que, en el moment de la pèrdua, s’aglutinen al meu interior.

Per una banda hi ha l’experiència de l’abandó de l’ésser estimat.
Aquell que durant molt (o poc) temps
t’ha ajudat a donar sentit i a construir la teva vida...
o, simplement, a ser qui ets.
També, però, estan els records de tot el que hem viscut junts
i que estic segur que no es perdran del tot
mentre els pugui mantenir «vius» dins meu.
I compto amb la certesa de la teva promesa:
«T’ho asseguro: avui seràs amb mi al paradís» (Lluc 23,43).

Si la fe és creure en l’amor incondicional i total de Déu,
és en aquests moments, quan em puc sentir més indefens humanament,
que puc, alhora, sentir-me més emparat per la meva esperança en Crist:
«I si nosaltres hem estat units a ell per aquesta mort semblant a la seva,
també ho estarem per la seva resurrecció» (Romans 6,5).

Et demano, Senyor, per l’ànima de la mare
i també per tots els qui ens han deixat aquests dies
amb l’esperança de la resurrecció.
Acull-los en el teu Regne per tal que ens puguin guiar
cap a la meta que Tu has promès
a tots els qui hem estat convocats pel teu Esperit
a continuar el teu projecte d’Amor, de Justícia i de Pau.
«Nosaltres, en canvi, tenim la nostra ciutadania al cel,
i és d’allà que esperem el Salvador, Jesucrist, el Senyor.
Ell transformarà el nostre pobre cos i el configurarà al seu cos gloriós,
gràcies a aquella acció poderosa
amb què ell sotmetrà a si mateix tot l’univers» (Filipencs 3,20-21).

Senyor, Déu meu, en Tu confio. Amén.

«CANVIA EN FESTA EL NOSTRE DOL.  
AIXÍ VIUREM CELEBRANT EL TEU NOM, SENYOR» 

[ESTER 4,17]
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HEM DE MORIR AMB CRIST,  
PER VIURE AMB ELL
Sant Ambròs, Del llibre sobre la mort del seu germà Sàtir

Ens adonem que la mort pot ser un guany i la vida un 
càstig. Per això sant Pau diu: Per a mi, viure és Crist, i 
morir em seria un guany. ¿Què és Crist, sinó la mort 
del cos, i l’esperit que dona vida? Per això hem de 
morir amb Crist per viure amb ell.

Aprenguem cada dia a morir, acceptant la mort. 
D’aquesta manera la nostra ànima aprendrà a alli-
berar-se dels desigs corporals, i com qui viu a les 
altures, on no poden arribar les passions de la terra i 
envescar-la, contemplarà la imatge de la mort, i no la 
tindrà per un càstig. La llei de la carn s’oposa a la llei 
de l’esperit i inclina l’ànima cap al pecat. ¿On trobaré 
remei? Aquest cos em porta a la mort. ¿Qui me’n podrà 
alliberar? Gràcies a Déu, per mitjà de Jesucrist,  
el nostre Senyor.

¿Què hi afegirem? El món ha estat redimit per la mort 
d’un sol home. Crist, si ho hagués volgut, podia no mo-
rir; però no va tenir la mort per una debilitat, perquè 
de cap manera podia redimir-nos millor que amb ella.

La seva mort és la vida de tots. Portem el segell de la 
seva mort: quan preguem, l’anunciem; quan oferim el 
sacrifici, la proclamem. La seva mort és una victòria, 
és un sagrament, és la solemnitat anyal de tot el món.

¿Què més direm de la seva mort, si aquest exemple 
d’una mort divina prova que ella sola ha aconseguit la 
immortalitat i s’ha redimit ella mateixa? No hem de 
lamentar una mort que és causa de la salvació univer-
sal; no hem d’escapar-nos d’una mort que el Fill de 
Déu no desdenyà ni defugí.

La mort no existia primerament en la naturalesa, però 
esdevingué una cosa natural; Déu no la va instituir al 
principi, sinó que ens la donà com a remei. Per culpa 
del pecat, la vida va caure en angoixes contínues i es 
convertí en digna de llàstima pels seus gemecs in-
suportables: calia que els mals tinguessin fi, i així la 
mort restituís el que la vida havia perdut; d’altra ban-
da, sense la gràcia, la immortalitat hauria estat més un 
pes que un goig.

L’ànima, així, anhela sortir ja de les estretors d’aquesta 
vida i de la pesantor d’aquest cos, per volar cap a les 

assemblees celestials. I, encara que sigui propi dels 
sants arribar fins allí, desitgem cantar també nosaltres 
aquella lloança que pels profetes sabem que canten els 
sants, acompanyats de cítares: Senyor, Déu de l’univers, 
les vostres obres són grans i admirables! Senyor, rei de 
tots els pobles, les vostres decisions són justes, no van 
mai errades. Qui no us respectarà! Qui no glorificarà el 
vostre nom! Perquè vós sou l’únic sant, i ara que heu re-
velat la vostra justícia, totes les nacions vindran a ado-
rar-vos. Desitgem veure també, oh Jesús, les vostres 
núpcies, en les quals l’esposa, entre els cants joiosos de 
tothom, és acompanyada de la terra al cel –vindran a 
vós tots els homes–, no sotmesa ja a aquest món, sinó 
unida a l’Esperit.

Més que ningú, això va desitjar veure-ho i contem-
plar-ho David, quan va dir: Una sola cosa he demanat 
al Senyor i la desitjo amb tota l’ànima: poder viure a la 
casa del Senyor tots els dies de la vida, per fruir-hi de 
l’estima del Senyor.
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LES LECTURES DEL DIUMENGE - LLuís  Prat

Advent i Nadal, cicle B
Del 29 de novembre de 2020 al 10 de gener de 2021

Suggeriments per als cants de cada 
diumenge o festa al nostre web: 
https://goo.gl/FXg1V1 
En castellà a 
https://goo.gl/Y17Siw

Diumenge Primera lectura Segona lectura Evangeli

Diumenge 1 
d’Advent

29 novembre

Oh, si esquincéssiu el cel i 
baixéssiu

Isaïes 63,16b-17; 64,1.4-8

Vivim esperant  
la manifestació  

de nostre Senyor 
1 Corintis 1,3-9

Vetlleu: no sabeu quan 
tornarà l’amo de la casa

Marc 13,33-37

Diumenge 2 
d’Advent

6 desembre

Obriu al Senyor una ruta
Isaïes 40,1-5.9-11

Esperem un cel nou  
i una terra nova

2 Pere 3,8-14

Aplaneu el camí  
per al Senyor
Marc 1,1-8

Immaculada 
Concepció

8 desembre

Faré que siguin enemics el 
teu llinatge i el de la dona

Gènesi 3,9-15.20

Déu ens elegí en Crist 
abans de crear el món

Efesis 1,3-6.11-12

Déu te guard, plena de gràcia,  
el Senyor és amb tu

Lluc 1,26-38

Diumenge 3 
d’Advent

13 desembre

Aclamo el Senyor  
ple de goig

Isaïes 61,1-2a.10-11

Que Déu us guardi  
per quan retorni  

nostre Senyor 
1 Tessalonicencs 5,16-24

Tot i que no el coneixeu,  
ja teniu entre vosaltres  

el qui ha de venir
Joan 1,6-8.19-28

Diumenge 4 
d’Advent

20 desembre

El regne de David  
es perpetuarà 

2 Samuel 
7,1-5.8b-12.14a.16

S’ha revelat el pla de Déu, 
amagat en el silenci  

dels segles
Romans 16,25-27

Déu t’ha concedit  
el seu favor i tindràs un fill

Lluc 1,26-38

Nadal - Nit

25 desembre
Ens ha estat donat un fill

Isaïes 9,2-4.6-7

S’ha manifestat l’amor  
de Déu

Titus 2,11-14

Avui us ha nascut  
un salvador
Lluc 2,1-14

Nadal - Alba

25 desembre
El teu salvador és aquí

Isaïes 62,11-12

Déu ens salva  
per la seva bondat

Titus 3,4-7

Els pastors trobaren Maria  
i Josep amb el nen

Lluc 2,15-20

Nadal - Dia

25 desembre

Tots els pobles veuran  
la salvació de Déu

Isaïes 52,7-10

Déu ens ha parlat  
en la persona del Fill

Hebreus 1,1-6

El qui és la Paraula  
es va fer home 

Joan 1,1-18

Sagrada 
Família

27 desembre

El teu hereu serà el fill  
que naixerà de tu

Gènesi 15,1-6; 21,1-3

La fe d’Abraham,  
de Sara i d’Isaac

Hebreus 11,8.11-12.17-19 

El noi creixia  
i era entenimentat

Lluc 2,22-40

Solemnitat de 
la Mare  
de Déu

1 gener

Beneiré el poble d’Israel
Nombres 6,22-27

Déu envià el seu Fill,  
nascut d’una dona

Gàlates 4,4-7

Passats vuit dies,  
li posaren el nom de Jesús

Lluc 2,16-21

D. 2 després 
de Nadal

3 gener

La saviesa de Déu habita en 
el poble que ell ha escollit

Siràcida 24,1-4.12-16

Déu ens ha destinat a ser 
fills seus per Jesucrist

Efesis 1,3-6.15-18

El qui és la Paraula plantà entre 
nosaltres el seu tabernacle 

Joan 1,1-18

Epifania  
del Senyor

6 gener

Sobre teu, Jerusalem, clareja 
com l’alba la glòria el Senyor

Isaïes 60,1-6

Tots els pobles comparteixen 
la mateixa promesa

Efesis 3,2-3a.5-6

Venim de l’Orient  
per adorar el vostre rei

Mateu 2,1-12

Baptisme  
del Senyor

10 gener

Veniu a l’aigua. Escolteu bé 
i us saciareu de vida

Isaïes 55,1-11

L’Esperit, l’aigua i la sang
1 Joan 5,1-9

Ets el meu Fill, el meu estimat; 
en tu m’he complagut

Marc 1,7-11
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ENCARA NO HO HEU LLEGIT TOT

silviA MAgAñA, Barcelona

Segons el diccionari, el dol es 
defineix com a dolor, aflicció, 
expressió dels sentiments que la 
mort provoca. ¿Què té a veure, 
doncs, amb la migració?
El fet d’emigrar provoca moltes 
pèrdues que van més enllà d’una 
resposta neurofisiològica a uns 
canvis intuïts com a amenaces. 
El Dr. Joseba Achotegui defi-
neix molt bé aquest dol migra-
tori que ell anomena «síndrome 
d’Ulisses». I la meva aportació, 
des de l’experiència personal, va 
en aquesta mateixa línia.
El patiment de l’immigrant 
abans, durant i després del seu 
camí, evidencia que la migra-
ció amara la totalitat de la seva 
vida: la seva consciència, les se-
ves emocions, i també els pen-
saments i la seva posició davant 
de la realitat que viu. 
Els processos de mobilitat hu-
mana són sempre una pèrdua 
o la mort d’alguna cosa, però 
la migració és un factor de risc 
quan l’immigrant és vulnerable, 

tant en el seu lloc de procedèn-
cia com en la societat d’acolli-
da. Aquesta vulnerabilitat es 
manifesta en cada trajectòria, 
en cada persona, en la forma 
com es percep la pròpia vida, la 
identitat i en com s’interactua 
en cada context. 
El dol migratori no significa que 
haurà d’acceptar la mort en al-
gun moment. Es tracta d’un dol 
parcial, d’un combat entre dues 
realitats. El seu país i tot allò 
que el representa no desapareix. 
Es produeix un anar i venir, una 
separació que mai no s’acaba. 
És un dol vinculat a memòries 
i records d’etapes sensibles que 
continuen presents, encara que 
s’hagin produït trencaments i 
distàncies.
El pelegrí obligat es troba amb 
massa canvis per als quals nin-
gú no està preparat: la família, 
la xarxa social, la llengua, la for-
ma de comunicar-se, els valors, 
els costums, la religió, l’estatus 
social... La nova realitat s’afron-

ta sense contacte amb el grup 
de pertinença i sovint en una 
cultura hostil. ¿Amb qui t’aca-
bes identificant?
El dol migratori té una dimen-
sió col·lectiva, esdevé una ex-
periència grupal dins d’un en-
tramat social de mancances.
Recuperar la veu del pelegrí i el 
seu dol, el seu univers de sen-
tits, valors i representacions pot 
disminuir el patiment, el con-
flicte, el dolor. Recuperar la veu 
del seu dol marca la diferència 
entre una adaptació conflictiva 
i una adaptació tranquil·la en el 
context d’acollida.

Dol migratori
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https://www.fundacioorienta.com/wp-content/uploads/2019/02/Achotegui-Joseba-11.pdf
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