
4

Monogràfic
L’associació Dret a Morir Dignament, DMD, és una entitat sense ànim de 
lucre fundada l’any 1984 que defensa la llibertat de tota persona a decidir 
el moment i la manera de posar fi a la seva vida, especialment quan pateix 
un deteriorament irreversible i un sofriment insuportable. Aquesta dignitat, 
reconeguda en el primer article dels Drets Humans, suposa el dret a viure 
i a morir d’acord amb els teus valors. Parlem d’autonomia, de capacitat de 
decidir.

Treballem perquè la ciutadania conegui els seus drets en relació amb el 
final de la seva vida. L’exercici d’aquests drets pot millorar les condicions 
en les quals es mor a Catalunya. Tenim dret al consentiment informat i al 
rebuig del tractament, acompanyat d’una medicina pal·liativa de qualitat. 
Així mateix, difonem el Document de Voluntats Anticipades (DVA) com la 
millor eina per assegurar el respecte a les decisions de cada persona amb 
relació al seu procés de mort.

Paral·lelament, volem promoure un estat d’opinió pública favorable a l’am-
pliació del dret a decidir com i quan volem morir. Estem treballant amb els 
grups parlamentaris per avançar en la despenalització de l’eutanàsia i el 
suïcidi mèdicament assistit per a persones que desitgen alliberar-se d’un 
sofriment que viuen com a insuportable.

El grup d’educació de DMD-CAT (dmdcatalunya.tex.educació@gmail.com) 
pretén introduir als centres educatius la reflexió sobre la mort. Les poques 
vegades que s’ha abordat fins ara s’ha fet lligant-ho amb el dol, sempre a 
posteriori, per gestionar el dolor i la pèrdua. Nosaltres no treballem tant en 
aquesta perspectiva, sinó des de la naturalització de la mort com a part de 
la vida. Morim perquè vivim. La mort és, simplement, el final de la vida. 

La vida ha entrat a les aules. S’han trencat tabús d’altres temps, com el 
sexe i les drogoaddiccions, entre d’altres. Tanmateix, la mort continua essent 
l’últim tabú. Mentre el nostre alumnat acostuma a tenir contacte quotidià 
amb una mort banalitzada a través de videojocs i pel·lícules, no integra, 
com a part imprescindible en el seu creixement personal, la consciència de 
la nostra finitud, la percepció que som éssers mortals. Considerem aquesta 
consciència un element bàsic de les competències emocionals. 



LA MORT, L’ÚLTIM TABÚ
A L’ENSENYAMENT
LA MORT, L’ÚLTIM TABÚ
A L’ENSENYAMENT

Per avançar en aquest camí hem elaborat materials per 
realitzar tallers i xerrades als centres educatius durant 
el curs 2015-16. També hem fet al primer trimestre del 
curs 2016-17 un curs de formació del professorat als 
SE d’Horta-Guinardó. Fruit d’aquesta activitat són els 
materials que us oferim en aquest monogràfic. 

Fruit de la col·laboració de DMD-Lleida amb la Universitat 
de Lleida s’ha creat el premi Salvador Pàniker, que impulsa 
la recerca sobre els drets al final de la vida.

El primer article, de la Isabel Alonso, recorda com ha 
tractat la filosofia el tema de la mort digna en el transcurs 
de la història. A continuació, repassa la lluita per avançar 
en la disponibilitat de la pròpia vida tant al món com a 
l’estat espanyol. Finalment, especifica els drets que ja 
s’han aconseguit i els que encara ens falten.

Maria Lluïsa Fabra analitza des d’un punt de vista psi-
cològic i sociològic les dificultats que tenim a la nostra 
societat per enfrontar-nos a la pròpia mort.

Maria Antònia Carreras i Nani Hidalgo analitzen els cur-
rículums per veure quines escletxes permeten introduir 
la reflexió sobre la mort i el dret a la disponibilitat de la 
pròpia vida. Malgrat la manca de presència explícita del 
tema, es proposen possibilitats als diferents nivells i àrees.

Ricard Guilabert fa la proposta «La mort, un capítol més de 
la vida» per a la programació de l’ensenyament de persones 
adultes. La diversitat ètnica habitual en aquestes aules 
constitueix una bona base per treballar el tractament de 
la mort en les diferents cultures.

L’entrevista amb Margarita Boladeres, catedràtica de 
Filosofia Moral i Política de la Universitat de Barcelona 

5

maig - juny ´17 
393

M
M O N O G R À F I C



6

Monogràfic
i membre del Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya, aporta la mirada 
d’una experta en bioètica sobre un tema tan sensible i que pot resultar difícil 
d’introduir a les aules.

Àgata Fuster exposa una interessant experiència amb el seu grup de sisè de 
Primària, l’any 2003, a l’escola Coves d’en Cimany. A partir de la mort del 
Floquet de Neu van fer una immersió en les opcions que es presenten quan 
s’aproxima la mort i els diferents enfocaments quan es tracta d’humans o 
d’animals.

La resta d’articles proporcionen recursos per treballar a l’aula. La Isabel 
Alonso aprofundeix en la utilitat del debat didàctic per tractar temes com 
la disponibilitat de la vida a classe de Filosofia. La Nani Hidalgo presenta 
el cinema com a eina per reflexionar sobre les diverses formes d’afrontar les 
decisions al voltant de la mort. La Maria Antònia Carreres aporta exemples del 
món literari. Finalment, l’Antònia Pallach ens apropa a un món pràcticament 
inexplorat al nostre país: la utilització dels cementiris i dels monuments 
funeraris com a material didàctic. 

Al web de la nostra associació, <http://www.eutanasia.cat/>, hi podreu trobar 
més materials si voleu aprofundir i treballar a l’aula aquesta temàtica. 

NaNi Hidalgo Villarroya

Professora de Secundària
Coordinadora del monogràfic



La preocupació per morir bé està documentada a l’àrea del món occidental des del segle 
v aC. Ja en aquest moment tenim constància de referències escrites, en grec, a la «bona 
mort». Un segle més tard, el poeta grec Posidip (ca. 310 aC – ca. 240 aC) va escriure que 
«de tot allò que l’ésser humà desitja obtenir, no desitja res millor que una mort dolça».1

1. Citat a CoMiTÈ CONSULTIU DE BIOÈTICA DE CATALU-

NYA, Informe sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi, Gene-

ralitat de Catalunya, Departament de Salut, Barcelona, 

2006, p. 19. Aquí també es poden trobar referències al 

debat filosòfic sobre el dret a la disponibilitat de la vida 

de les quals parlem a continuació.

Morir dignament: de la reflexió filosòfica
i les lluites civils als drets que tenim
i als que ens manquen 

ISABEL ALONSO DÀVILA

Professora de Secundària

La reflexió filosòfica sobre la disponibilitat de 
la vida

També a l’antiguitat va començar el debat 
filosòfic sobre la mort, que es va convertir 
fonamentalment en un debat sobre la 
disponibilitat, per part de l’ésser humà, de 
la pròpia vida. Plató es preguntarà a Lleis: 
«Qui mati el més proper i de qui es diu 
que és el més volgut de tots, quina pena 
ha de sofrir? Em refereixo a qui es mati a 
si mateix».1 I Aristòtil escriurà a Ètica a 
Nicòmac: «La llei no autoritza a suïcidar-se, 
i el que no autoritza, ho prohibeix». Sèneca 
argumentarà contra Aristòtil: «Medita la 
mort! Qui ens diu això, ens diu que meditem 
la llibertat. Qui aprèn a morir desaprèn a 
servir, s’enfila per damunt de tot poder», 
deixarà escrit a Cartes a Lucili. Posterior-
ment, a l’edat mitjana, Agustí d’Hipona 
i Tomàs d’Aquino van deixar plantejat 
l’argumentari del pensament cristià sobre 
 

2. Citat a Ramon CAMATS, Adéu vida meva (Apunts so-

bre el suïcidi), Lleida, 2014, p. 15. Al mateix llibre es 

poden trobar les altres citacions de filòsofs que venen 

a continuació. 
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la indisponibilitat de la pròpia vida, ja que 
aquesta no ens pertany a nosaltres sinó a 
déu. Més endavant, Tomàs Moro, també 
cristià i també santificat per l’Església com 
els dos anteriors, a la seva Utopia (1516), 
va imaginar de manera molt diferent la mort 
entre els utòpics amb sofriments incessants 
provocats per malalties incurables: «Els 
qui són persuadits es deixen morir volun-
tàriament d’inanició o se’ls allibera de la 
vida durant el son sense que se n’adonin. 
Aquesta fi no s’imposa a ningú i no es deixa 
de tenir cura dels qui refusen fer-ho, però 
honora els qui així deixen la vida». 

Altres filòsofs posteriors van reflexionar 
també sobre el tema, com Francis Bacon, 
que escriurà a The advancement of Lear-
ning (1605): «Incloc en l’ofici de metge 
no solament la recuperació de la salut sinó 
també mitigar el patiment i els dolors; i 
no solament quan aquest alleugeriment 
pot dur a la recuperació, sinó també quan 
pot servir per donar sortida feliç i fàcil». 
Però serà, fonamentalment, David Hume, 
al segle xViii, als seus Assaigs sobre el 
suïcidi i la immortalitat de l’ànima, qui 
defensarà de manera més radical la lliber-
tat de l’ésser humà fins al final de la seva 
vida: «Quan el dolor o la tristesa superen 
la meva paciència fins al punt de fer que 
em cansi de la vida, puc treure la conclusió 
que se m’està demanant, en els més clars i 
expressius termes, que deixi el meu lloc». 
Kant, al mateix segle, argumentarà contra 
Hume: «llevar-se la vida és un crim», dirà a 
Metafísica dels costums, tornant a Aristòtil. 

Al segle xix, ens deixaran pensaments 
importants sobre el tema Schopenhauer i 
Nietzsche. El primer afirmarà a Parerga i 
Paralipomena: «És manifest que no hi ha 
cap cosa al món sobre la qual hom tingui un 
dret tan indiscutible com la pròpia persona 
i la pròpia vida». I Nietzsche, a El crepuscle 
dels ídols, escriurà: «Morir amb orgull quan 
ja no és possible viure amb orgull. La mort, 
escollida lliurement, la mort realitzada a 
temps, amb lucidesa i alegria, entre fills i 

testimonis: de manera que encara resulti 
possible un comiat real, a la qual assisteixi 
encara aquell que s’acomiada». Arribant 
ja al segle xx, Albert Camus, a El mite de 
Sísif, ens dirà que és precisament aquest el 
tema filosòfic per excel·lència: «Jutjar que 
la vida val o no val la pena de ser viscuda 
és respondre a la qüestió fonamental de la 
filosofia». Al segle xxi, des del pensament 
cristià, Hans Küng ens oferirà arguments que 
s’oposen als que l’Església catòlica repeteix 
des d’Aquino: «Ajornar indefinidament la 
meva vida temporal no es correspon amb 
l’art de viure ni amb la meva fe en una vida 
eterna»2. Aquest rapidíssim, i incomplet, 
recorregut ens permet constatar que la 
mort digna o indigna de les persones és un 
dels temes que han restat sempre vius a la 
història del pensament occidental.

Les lluites civils per una mort digna  

El debat filosòfic va començar a ser acom-
panyat per l’associacionisme reivindicatiu 
del dret a la disponibilitat de la pròpia 
vida als anys trenta del segle xx. El 1935 
es va crear al Regne Unit VES (Voluntary 
Euthanasia Society) i el 1938 l’Euthanasia 
Society of America, que més endavant 
reivindicarà la inclusió del «dret a mo-
rir» a la Declaració Universal dels Drets 
Humans. Nosaltres pensem que el dret a 
morir dignament està clarament inclòs a 
l’article primer de la Declaració Universal 
dels Drets Humans del 1948: «Tots els 
éssers humans neixen lliures i iguals en 
dignitat i en drets». Perquè és precisament 
la nostra llibertat inalienable la que justifica 
que hem de continuar sent lliures fins al 
final de les nostres vides i que la nostra 
dignitat, també inalienable, ens ha de 
permetre decidir quan la nostra vida ja no 
té la dignitat humana necessària. A més, 
aquest article ens obliga a garantir que la 
igualtat davant la mort no sigui només un 
tema literari o iconogràfic sinó que ens hem 

3. Hans Küng, Una muerte feliz, editorial Trotta, Madrid, 

2016, p. 16.

3



de dotar d’unes lleis que ens permetin, a 
tots i a totes, afrontar la mort amb igualtat 
de drets davant d’ella. 

Continuant amb el fil dels moviments 
socials per a la reivindicació de la mort 
digna, i col·locant-nos ja molt a prop 
del present, recordem aquí que el 1980 
es va crear la Federació Mundial de les 
Associacions pel Dret a Morir (WFRTDS), 
formada en aquell moment per vint-i-sis 
grups de divuit països. Es va iniciar així, 
a la dècada dels vuitanta, el moment ex-
pansiu dels moviments a favor de la mort 
digna amb la creació d’associacions a molts 
més països. És precisament en aquesta 
dècada, concretament l’any 1984, quan 
es va fundar a l’Estat espanyol, amb seu 
a Madrid3, l’associació DMD (Derecho a 
Morir Dignamente), presidida als seus 
inicis precisament per un jove professor 
de matemàtiques, Miguel Ángel Lerma. 
Serà aquesta associació la que elaborarà 
i començarà a distribuir el primer model 
de Testament Vital a l’estat espanyol, un 
document, en aquell moment, encara no 
reconegut legalment en el qual, fent ús del 
nostre dret a la llibertat individual, deixem 
per escrit quina és la nostra voluntat –el 
que volem però també el que no volem– en 
el procés de la nostra mort per si de cas, 
en el moment que arribi, no ens podem 
expressar. 

 
Els drets que ja tenim i els que encara ens 
falten

L’Associació DMD influirà en el desenvo-
lupament legislatiu espanyol i, així, la Ley 
General de Sanidad del 1986, promoguda 
pel ministre Ernest Lluch, establirà l’au-
tonomia del pacient i, amb ella, el dret a 
acceptar o refusar lliurement qualsevol ac-
tuació sanitària. Segons les definicions que 
ens aporta el Comitè Consultiu de Bioètica 

4. L’any 1989 la seu de DMD va passar a Barcelona i la presi-
dència, a Salvador Pàniker. El 2008, la seu tornarà a Madrid i 
serà president Luis Montes. 

de Catalunya, «s’entén per autonomia la 
capacitat d’escollir lliurement, entre dife-
rents concepcions, la manera en què volem 
viure. L’exercici d’aquesta autonomia, que 
dona un sentit únic i genuí a la nostra vida, 
inclou la manera com volem que sigui el 
final. Per tant, quan es nega la possibilitat 
de decidir sobre el final de la nostra vida, 
es priva d’autonomia»4.

Set anys més tard de la Llei Lluch, el 
1993, el cas de Ramón Sampedro obrirà 
amb força a l’estat espanyol el debat públic 
sobre els drets de les persones a disposar 
de la pròpia vida. Després d’una llarga lluita 
judicial en la qual Ramón Sampedro va 
comptar amb l’acompanyament de DMD, 
l’única cosa que es va aconseguir va ser 
afegir un punt quatre a l’article 143 del 
Codi Penal, que continuarà penalitzant 
l’ajuda a morir però que reduirà les pe-
nes per a les persones que col·laborin de 
manera necessària en la mort d’una altra 
quan aquesta persona ho hagi sol·licitat 
reiteradament i tingui una malaltia greu 

5. Ibídem nota 1, pàgina 17. 
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amb un patiment insuportable. Aquesta 
és la redacció que continua tenint l’article 
143 del codi penal espanyol encara avui 
dia, ja que les catorze vegades que alguns 
grups polítics de l’esquerra parlamentària 
han plantejat al Congrés dels Diputats la 
despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al 
suïcidi han perdut les votacions. 

Ramón Sampedro es va suïcidar de mane-
ra assistida, prenent cianur, l’any 1998, 
però en la clandestinitat, com ell no volia, 
després de cinc anys de lluita judicial i 
d’una gran presència mediàtica. Deixarà 
un testament obert, escrit amb la boca, 
i un vídeo amb la seva mort filmada. 
Immediatament, milers de persones van 
firmar documents d’autoinculpació i, com 
a conseqüència de les mobilitzacions i del 
gran escàndol provocat per aquest cas, 
el Senat espanyol va crear una comissió 
per estudiar una possible legalització de 
l’eutanàsia, legalització que, com acabem 

d’assenyalar, avui en dia encara no hem 
aconseguit, malgrat que el tema cada 
vegada està més present a la societat i als 
mitjans de comunicació. DMD ha fet es-
forços perquè propostes de despenalització 
arribin de nou a les càmeres legislatives i 
sabem que es debatrà properament, tant 
al Parlament de Catalunya com al Congrés 
espanyol. 

Com ja hem assenyalat, actualment el codi 
penal espanyol ens marca els límits de la 
nostra llibertat davant la mort, però hem 
de saber que tenim alguns drets, perquè el 
seu coneixement ens permetrà exercir-los. 
Aquests drets parteixen del Conveni del 
Consell d’Europa per a la protecció dels 
drets humans i la dignitat de l’ésser humà 
en relació amb les aplicacions de la biolo-
gia i la medicina, conegut com a Conveni 
d’Oviedo perquè es va signar a aquesta 
ciutat l’any 1997. Espanya va ratificar 
aquest conveni l’any 1999 i, per tant, es 
va comprometre a fer els canvis legislatius 
necessaris perquè els drets recollits en el 
Conveni passessin a ser reconeguts en les 
lleis de l’estat espanyol. Catalunya va ser 
capdavantera en aquest reconeixement, 
amb la Llei 21/2000 sobre drets d’infor-
mació relatius a la salut, l’autonomia del 
pacient i la documentació clínica. Aquesta 
llei dedicarà el seu capítol quart al dret 
a l’autonomia del pacient, fent legal, i 
obligatori, el consentiment informat que 
han de donar totes les persones abans 
d’iniciar els tractaments i sotmetre’s a les 
intervencions quirúrgiques i les proves 
diagnòstiques més invasives. També le-
galitzarà el Testament Vital, que passarà 
a denominar-se a Catalunya Document de 
Voluntats Anticipades (DVA). Dos anys més 
tard, el Congrés dels Diputats aprovarà la 
LAP, Ley 41/2002 básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de los derechos 
y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica. Aquestes són les 
dues lleis que ens marquen avui dia a la 
població de Catalunya els drets que tenim 
davant del procés de la nostra mort. Hem 



de conèixer i exercir més aquests drets, 
perquè, ara per ara, el dret a fer un DVA 
només l’ha fet servir menys d’un 1% de 
la població de Catalunya, mentre que un 
30% de la població dels EUA l’ha signat 
i, en algun cas concret, com a la ciutat de 
La Crosse, a Wisconsin, aquest percentatge 
arriba al 90%. L’Estatut de Catalunya de 
2006 dedica un article, el vint, al «Dret a 
viure amb dignitat el procés de la mort», 
amb la qual cosa dóna a aquest tema una 
importància molt significativa. 

En resum, tenim alguns drets reconeguts 
davant la mort, però encara ens falta 
aconseguir-ne d’altres molt importants: el 
dret a l’eutanàsia i al suïcidi assistit. Això 
és greu, fonamentalment, perquè tenim 
segrestada la nostra llibertat al final de la 
vida i perquè el reconeixement d’aquests 
drets ens estalviaria molt sofriment. Per 
fer la situació més incomprensible, hem 
d’assenyalar que cada vegada que s’ha fet 
una enquesta sobre aquest tema a la pobla-
ció espanyola (OCU 2000, CIS 2002, CIS 
2009, The Economist 2015, etc.) el suport 
a l’ajuda a morir no ha deixat d’augmentar, 
fins a arribar al 78% a la darrera enquesta 
realitzada, la de The Economist, que va 
tenir un caràcter internacional compara-
tiu. També és adient recordar aquí l’èxit 
de públic de pel·lícules com Mar adentro, 
d’Alejandro Amenábar (2004), premiada 
amb l’Oscar a la millor pel·lícula estrangera, 
o Truman, de Cesc Gay (2015), amb cinc 
Premis Goya i sis Gaudí. Tot ens parla de 
l’interès que aquest tema desperta en la 
població i ens reafirma en la idea que la 
societat està demanant un eixamplament 

de drets al final de la vida per als quals la 
nostra associació continua lluitant. Sabem 
que aquests drets vindran, perquè cada 
vegada a més estats i països del món estan 
reconeguts, però quant de sofriment no 
volgut hauran de passar algunes persones 
abans que es doni aquesta situació. A 
Europa, les ciutadanies d’Holanda (2001), 
Bèlgica (2002) i Luxemburg (2009) tenen 
reconegut el dret tant a l’eutanàsia com 
al suïcidi assistit, i a Suïssa no està pe-
nalitzada l’ajuda al suïcidi si és per a fins 
altruistes. Als EUA, els estats d’Oregon 
(1997), Washington (2008), Vermont 
(2013), Califòrnia i Montana (2015), Nou 
Mèxic i Colorado (2016) han legalitzat 
el suïcidi assistit. El Quebec (2014) i el 
Canadà (2016) també han eixamplat els 
drets al final de la vida. I hem començat 
el 2017 sabent que a Ciutat de Mèxic 
també s’ha produït aquest eixamplament 
de drets. Uns drets que a nosaltres encara 
se’ns neguen. Fins quan? 

Per saber-ne més

CaMaTs, Ramon, Adéu vida meva (Apunts 
sobre el suïcidi), Lleida, 2014. 

CoMiTÈ CoNsulTiu de BioÈTiCa de CaTaluNya, 
Informe sobre l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi, Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, Barce-
lona, 2006. Versió digital a <http://
comitebioetica.cat/wp-content/uplo-
ads/2012/02/repositori_eutasui.pdf>.

DDAA, Una mirada a la Història de l’As-
sociació DMD, Associació Dret a Mo-
rir Dignament, Barcelona, 2015.

Royes, Albert (coordinador), Morir en 
libertad, Observatori de Bioètica i 
Dret de la Universitat de Barcelona, 
2016. 

“ÉS MANIFEST QUE NO HI HA CAP 

COSA AL MÓN SOBRE LA QUAL HOM 

TINGUI UN DRET TAN INDISCUTIBLE 

COM LA PRÒPIA PERSONA  

I LA PRÒPIA VIDA”
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La nostra societat i la percepció de la mort 

MARIA LLUÏSA FABRA
                                                                                 

Psicòloga i doctora en Ciències de l’Educació 

La pitjor càrrega a què hem d’enfrontar- 
nos, tant en l’edat adulta com en la infan- 
tesa, és el caràcter finit de la nostra exis-
tència. 

irViN d. yaloM2

Moltes persones n’han parlat i han con-
siderat la mort el fet més important que 
regeix la nostra vida fins el punt que s’hi 
han referit també molts poetes. Recordem 
els castellans del segle xVi: «Tras tanto 
andar muriendo…», «Nuestras vidas son 
los ríos que van a dar en la mar que es el 
morir…». De fet, la paraula «mort» és una 
de les més repetides en la poesia de tots 
els temps i en totes les llengües, i això no 
és estrany, perquè l’ombra de la mort ens 
segueix des que naixem. 

Els éssers humans mai no hem pogut viure 
girant l’esquena a la mort, perquè aquesta 
és present en tots els moments de la nostra 
vida, i en certa manera li dona sentit, tot 
i que algunes morts, especialment la dels 
nens i nenes o de les persones molt joves, 
ens semblin difícils d’acceptar. Però fins 

La vida i la mort estan imbricades: l’una, sense l’altra, no té sentit, i, alhora, s’exclouen 
mútuament («on sóc jo no hi ha la mort», «on hi ha la mort jo no hi sóc», va dir Lucreci, i 
amb ell d’altres filòsofs i poetes), però la seva evidència provoca angoixa, una angoixa que 
arrosseguem durant tota la vida, perquè a mesura que vivim anem perdent trossos de la 
vida que hem deixat enrere: «Oh, què s’han fet los anys de la infantesa?».1

1. Francisco de aldaNa, «Reconocimiento de la vanidad 

del mundo», a Jorge Manrique: Coplas por la muerte 

de su padre.

2. Irvin d. yaloM, Existencial Psichotherapy: Basic Books, 

Inc. Publishers. Nova York, 1980.



i tot aquestes morts, que trobem prema-
tures i que ens semblen particularment 
injustes, constitueixen una prova que no 
tenim cap procediment per anorrear-la i 
que hem d’acceptar, de grat o per força, 
la seva inevitabilitat.

I tot i així, és gràcies a la mort que les 
persones adquirim plenament consciència 
de la nostra vida, de les possibilitats de 
donar-li un sentit, i percebem clarament 
que hem de fer alguna cosa perquè, ni que 
sigui només per als més propers, el nostre 
pas per l’existència tingui algun sentit.

Ara bé, tot això potser ens sembla massa 
complicat i, per no angoixar-nos, preferim 
negar la mort vivint com si no existís, i afer-
rant-nos a la vida de manera desesperada 
quan estem en perill, segurament perquè 
sabem, en un racó de la nostra consciència, 
que no hem aconseguit viure com pensem 
que hauríem d’haver viscut. Probablement 
és així perquè som més capaços de valorar 
allò que estem a punt de perdre.

Per tant, més enllà de l’esquela, els minuts 
de silenci, els rituals i les alabances de 
les persones mortes, passem tot seguit a 
enterrar-les o a reduir-les a cendra, i no 
només literalment, sinó també en sentit 
figurat, i deixem d’anomenar-les en veu 
alta i procurant d’omplir com més aviat 
millor el buit que han deixat.

Molt possiblement, per fer més palès el 
rebuig social de la mort hem creat els 
tanatoris, hem deixat d’acompanyar els 
morts als cementiris en processó i hem 
prescindit de rebre familiars i amics a casa 
de la persona difunta i d’oferir-los beguda 
i alguna cosa de menjar.

Allunyem els morts de la nostra vida i és 
un tòpic allò que «la vida continua», sense 
pensar que aquesta frase n’emmascara una 
altra, «com si res no hagués passat», o sigui 
com si no s’hagués produït una altra mort.

La nostra societat, doncs, tracta la mort 
com si fos una malaltia que s’encomana 
i la vol com més lluny millor. Moltes de 
les persones en situació terminal encara 
volen ser guarides i pressionen l’equip 
mèdic perquè intenti algun procediment 
de cura. I aquest anhel reflecteix més que 
res que tenen por de la mort i potser també 
la recança de no haver fet més coses pels 
altres quan tenien salut i possibilitats 
de fer-les. De fet, les persones que es 
coneixen en profunditat i s’accepten a si 
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mateixes més plenament, acostumen a 
morir més conformades i serenes. Ara bé; 
això és difícil en una societat que té molta 
pressa i valora, sobre totes les coses, els 
béns materials.

Les nenes i els nens, a qui ens esforcem 
per amagar-los la mort dient-los que les 
persones difuntes són al cel o en qualse-
vol altre lloc, quan s’assabenten del que 
realment ha passat, per a sorpresa de les 
persones adultes amb les quals conviuen, 

s’ho prenen amb una certa distància i no en 
fan cap drama, tret que la persona difunta 
sigui la mare, el pare, algun germà o una 
amistat molt estimada; en canvi, si se’ls 
explica bé que senzillament han deixat de 
viure físicament entre nosaltres, però que 
ho faran en les nostres ments mentre els 
recordem, accepten molt millor el fet de 
la mort, sobretot si en tenen una certa ex-
periència perquè han viscut personalment, 
o a través d’algun amic o amiga, la mort 
d’algun animal domèstic o d’altres animals 
que estaven acostumats a veure.

També entenen que no sempre cal esperar 
que arribi la mort –sobretot si tenen algú 
proper que ha decidit lliurement posar fi al 
seu sofriment–, sinó que també hom s’hi 
pot acostar voluntàriament com un mitjà 
per deixar de patir i de poder traspassar 
conscientment i serena, i, sobretot, per 
convertir en acció la voluntat de decidir 
el propi destí.

Però la nostra societat nega a les persones 
el fet que puguin decidir lliurement en quin 
moment i de quina manera volen morir. És 
com si pensessin que permetre la mort de 
les altres persones és com forçar-nos nos-
altres a morir en un temps predeterminat. 

Evidentment, aquestes actituds el que 
reflecteixen és la por de morir que tenim  
nosaltres. I aquesta por no és només de 
patir, sinó també una por transcendent, 
d’una vida futura que algunes religions 
han dibuixat en colors foscos per a molts 
de nosaltres. És també la por del no-res, 
com si el no-res fos un pou sense fons o 
un forat negre que ens vol engolir. Per això 
la humanitat, des de temps antiquíssims, 
ha creat una sèrie de rituals per amansir la 
mort. Què són, si no, els monuments mega-
lítics –els menhirs, els dòlmens, les esteles, 
els obsequis i fins i tot la «companyia» 
d’altres éssers humans, immolats alhora 
amb el mort– amb els quals la humanitat ha 
intentat fer més dolça l’eternitat? I encara 



avui, ¿què són els cementiris, les tombes, 
les estàtues funeràries i els rituals amb els 
quals diem adéu a les persones mortes?

Molt sovint, en totes les èpoques, els éssers 
humans hem tractat d’apartar la mort i 
l’hem pintat disfressada de calavera, amb 
una dalla a la mà, tota vestida de negre… 
La imatge de la por, en definitiva, amb 
l’únic encant de tractar tothom per igual 
i de presentar-se quan més li convingui, 
potser per fer-se encara més temible.

És sabut que des d’una part de la psiqui-
atria, psicologia i psicoanàlisi s’expliquen 
les neurosis que tanta gent pateix com una 
expressió –no expressada directament amb 
paraules, sinó en símptomes diversos– de 
l’angoixa que provoca la certesa de la mort 
en les persones i en les col·lectivitats.

No serveix de res fer-se el desentès com 
fa un «científic» que surt per televisió i 
escriu llibres de difusió que diu que no està 
demostrat que ell hagi de morir. Potser no, 
però no cal que s’esforci a demostrar-ho: els 
fets s’encarregaran de posar de manifest 
que no té raó. Ningú no és una excepció: 
el cicle de la vida és inexorable.

Per això la mort fa por, perquè no hi fa res 
que ens n’amaguem o que intentem fer 
una gracieta per escapar-nos-en. El mateix 
moment de nàixer es converteix en un 
acte de conformisme amb el nostre destí 
d’éssers contingents. Per això tenim por 
de la foscor, de la soledat, de la sensació 
d’aïllament, de la nostra vulnerabilitat, i 
per això tenim tendència a negar la mort 
i a viure com si ho haguéssim de fer per 
sempre. De fet, aquesta esperança és una 
defensa psicològica que abasta totes les 
civilitzacions i totes les èpoques i per això 
trobem en la majoria de les religions una 
creença en la resurrecció o en una altra 
vida i, fins i tot, en un vida completament 
distinta en la qual ens encarnarem en un 
altre ésser per tal d’acabar allò que no hem 
pogut concloure en l’actual. 

I tot això ha deixat una petja que, tot i que 
la modernitat ha anat esbandint, encara 
trobem en les societats rurals i apartades: 
el dol, amb les seves prohibicions dels 
colors i de les celebracions, les dones 
amigues i les que es llogaven per anar a 
plorar i gemegar pels difunts, la visibilitat 
dels fèretres portats en cotxe de cavalls, 
les misses de difunts, les bandes negres 
cosides a les americanes dels homes, les 
celebracions del dia de Tots Sants i de 
Difunts, i fins i tot les danses de la mort 
medievals que encara es fan i que venen a 
ser un recordatori que davant de la Mort tots 
som iguals i que ningú no pot escapar-se’n.

Davant aquest panorama tan fosc i tan 
trist, la Mort volguda –ja sigui per fugir del 
dolor físic o psíquic, o per descansar dels 
avatars de la vida– és una alliberament que 
s’acull amb agraïment, perquè ens porta 
la pau i el descans que acompanyen una 
decisió meditada i un acte de voluntat del 
qual ens sentim plenament responsables.

Ni la vida ni la mort no tenen sentit sense la 
llibertat, i si volem actuar com a persones 
lliures hem d’acceptar que ho som i que 
nosaltres, i ningú més que nosaltres, som 
responsables de les decisions que prenem. 
Només morirem en pau si pensem que qui 
ho ha decidit som nosaltres mateixos i que 
les nostres amistats i familiars podrien 
posar una inscripció en la nostra tomba –o 
urna– que digui: Va ser una persona lliure.
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La introducció de la nova cultura de la mort a l’ensenyament no ha d’esperar fins a l’En-
senyament Secundari. L’assumpció de la mort com a part de la vida ha de començar com 
més aviat millor. El costum, relativament recent, d’allunyar les criatures de l’experiència 
de la mort contribueix a percebre-la més com un element del món audiovisual que no pas 
com a part de la nostra realitat. Possiblement això ajuda a la seva banalització, element 
que pot endarrerir el procés de maduració del nostre alumnat.

Permet el currículum reflexionar a l’aula sobre 
la mort?

 MARIA ANTÒNIA CARRERAS SAURA
Mestra de Primària

                                         
NANI HIDALGO VILLARROYA

Professora de Secundària

Primària

En aquesta etapa sembla més adequat 
abordar el tema des de l’àmbit individual de 
la reflexió a partir d’experiències properes 
amb familiars o animals. Tanmateix, al 
Cicle Superior ja es pot començar a treba-
llar com a fenomen social des del punt de 
vista dels drets –dignitat i autonomia– al 
final de la vida. Des d’aquesta perspectiva 
fem una primera revisió del currículum 
amb suggeriments d’on i com es podria 
introduir el tema.

Al Cicle Inicial podria introduir-se a l’àrea 
de Coneixement del Medi Social i Cultural, 
a la dimensió de Salut i Equilibri Personal, 
i concretament a la competència 7. Es pot 
fer amb algun conte, com Més enllà del 
gran riu, d’Armin Beuscher.1 També podeu 
consultar al nostre web, <eutanasia.cat>, 
altres experiències per al Cicle Inicial dutes 
a terme pel professorat que va assistir al 
curs «La mort, l’últim tabú a l’ensenyament. 
Com treballar-la a l’aula?». Vanessa Català 
va treballar el tema amb contes tradici-
onals, La Blancaneus i Hansel i Gretel. 
Núria Aguilar proposa l’experiència amb 
pel·lícules (Bambi, El rei Lleó o Buscant 
a Nemo) o amb curts (Jack y la muerte, El 
pato y la muerte o La dama y la muerte).

1. A l’article La literatura com a recurs hi és comentat.



Al Cicle Mitjà podria introduir-se també a 
l’àrea de Coneixement del Medi Social i 
Cultural. Es pot treballar a partir d’alguna 
experiència propera amb algun animal do-
mèstic, la mort d’algun familiar o bé amb 
el conte d’El cavaller de Milany.2 El mateix 
Departament suggereix a la dimensió Món 
Actual, a la competència 2, una activitat 
relacionada amb Tots Sants i amb les tra-
dicions per recordar les persones difuntes.

Al Cicle Superior podria incloure’s dins 
de l’àrea d’Educació en Valors Socials 
i Cívics, quan es parla de desenvolupar 
actituds que ajudin a superar obstacles 
i a actuar de manera resilient. També es 
pot treballar a l’àrea de Coneixement del 
Medi Social i Cultural, en concret a la 
dimensió Ciutadania, a la competència 
13, en què s’assenyala com a contingut 
el coneixement de la Declaració Universal 
dels Drets Humans. L’article primer diu 
que «Tots els éssers humans neixen lliures 
i iguals en dignitat i drets». En aquest cas 

2. També comentat a La literatura com a recurs.

aniria molt bé treballar-ho a partir d’alguna 
pèrdua de les criatures, d’animal domèstic 
o persona estimada. S’hi podrien analitzar 
els conceptes dignitat i llibertat, també en 
la part final de la vida, i indagar sobre els 
drets que tenim al nostre país i els que es 
tenen en d’altres països.

Per al Cicle Superior també podeu con-
sultar, al nostre web, altres experiències 
realitzades pel professorat que va assistir al 
curs ja esmentat. La Maria Tudela a Cantem 
al dol, hi treballa amb la cançó Una luz se 
apaga, de Radio Macondé. L’experiència 
explicada per Àgata Fuster al seu article 
correspon també al Cicle Superior.

Secundària

Segons el currículum, es potencia un en-
senyament que ajudi a esdevenir persones 
capaces d’intervenir activament i crítica 
en la societat plural i diversa. Per tant, és 
imprescindible abordar la vida en tota la 
seva complexitat. No ens podem oblidar de 
l’últim capítol de la vida, la mort.

En aquesta etapa, s’hauria de fer l’anàlisi 
de la mort des d’una doble perspectiva. 
D’una banda, la individual, com a final 
inevitable de la vida (la pròpia o la de 
persones del seu entorn). Des d’aquesta 
perspectiva, es treballaran les competèn-
cies emocionals. L’assumpció de la nostra 
vulnerabilitat és imprescindible en el crei-
xement personal de l’alumnat. I de l’altra 
banda, s’hauria de treballar la mort en la 
seva dimensió social, tot aproximant-nos 
a les formes diverses en les quals es pro-
dueix, es tracta i s’interpreta, tant avui 
com en el passat. 

En aquest sentit cal treballar sobre com 
s’ha construït una ètica ciutadana, inde-
pendent de la moral emergida de les reli-
gions i basada en la Declaració Universal 
dels Drets Humans. Els principis bàsics 
d’aquesta ètica són la igualtat de tots els 
éssers humans en la seva llibertat, dignitat 
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i autonomia, i la solidaritat i l’acceptació de 
la diferència com a bases de la convivència. 

Al currículum, com veurem, hi ha múltiples 
referències a la Declaració i les lluites per 
a la seva consecució. Es poden treballar 
sobretot els drets aconseguits, però tam-
bé els que ens falten, perquè hi ha molts 
països on no som «lliures fins al final».

La metodologia més adient per a aquests 
temes, que comporten la construcció 
d’una identitat pròpia, és la que demani 
més participació de l’alumnat. El debat, 
el joc de rols, l’empatia hi han de tenir un 
paper destacat. L’article d’Isabel Alonso 
dona pautes interessants.

A continuació fem una revisió d’alguns 
dels continguts en què sembla més adient 
introduir el tema. A l’ESO analitzarem l’àrea 
de Ciències Socials i la de Cultura i Valors 
Ètics, així com la Filosofia de quart. Per al 
Batxillerat farem alguns comentaris sobre 
les Competències Generals de l’etapa i 
sobre els currículums d’algunes matèries: 
Filosofia i Ciutadania, Història de la Filo-
sofia, Ciències per al Món Contemporani i, 
finalment, Història del Món Contemporani.

ESO

Cultura i Valors Ètics

Les competències 1 i 2 permeten treballar 
la dignitat de la persona i la seva capacitat 
de decisió fins al final de la vida (dret a 
disposar de la pròpia vida lliurement i 
responsable; drets respecte a la salut i, en 
concret, en el procés de mort; eutanàsia, 
suïcidi assistit). Es pot fer a través de les 

persones concretes que han lluitat per 
aconseguir una mort digna. En teniu alguns 
dels casos («Rols per a un debat sobre la 
mort digna») al nostre web: <http://www.
eutanasia.cat/attachments/article/66/
DEBAT%20EUTANASIA.pdf>.

La competència 4 fa referència als codis 
deontològics, els quals permeten treballar 
casos pràctics com el de l’Andrea Lago.

La competència 9 introdueix la bioètica, 
amb la qual es pot treballar sobre els 
drets relatius a la gestió de la nostra salut 
i especialment en les decisions relatives 
al final de la vida.

Filosofia, 4t 

Als continguts hi tenim La mort i el sentit 
de la vida..., La dignitat de la persona..., 
La llibertat..., L’autoritat política i la de-
sobediència civil.

Per tant, es poden treballar els continguts 
assenyalats abans: dignitat de la persona i 
la seva capacitat de decisió fins al final de la 
vida; lluita per la consecució d’aquest dret. 

Ciències Socials

A les competències de la matèria en la 
dimensió ciutadana, s’hi assenyala que 
l’alumnat ha de formar-se un criteri propi 
sobre els problemes socials i comprometre’s 
en el respecte dels drets humans. A la di-
mensió cultural i artística hauria d’entendre 
com les diferents societats han expressat 
la seva cosmovisió i els seus sentiments i 
creences davant la vida i la mort. Es pot 
introduir gradualment. Primer curs: a les 
formes de vida dels pobles prehistòrics, les 
primeres civilitzacions i el món clàssic es 
pot incidir en els ritus funeraris. D’aquesta 
manera es naturalitza la mort com a part de 
la vida. Segon curs: als canvis demogràfics 
a la baixa edat mitjana es pot treballar la 
forta presència de la mort tant en la litera-
tura com en la pintura (danses de la mort). 

“ÉS IMPRESCINDIBLE ABORDAR LA 

VIDA EN TOTA LA SEVA COMPLEXITAT. 

NO ENS PODEM OBLIDAR DE L’ÚLTIM 

CAPÍTOL DE LA VIDA, LA MORT”



Quart curs: tant a la Guerra Civil Espanyola 
com a la Segona Guerra Mundial es pot 
treballar la presència constant de la mort, 
la mort indigna legitimada per l’Estat.

Batxillerat

A les Competències Generals s’assenyala la 
conveniència de fer activitats que relacionin 
les diferents àrees. Per tant, s’hauria de 
potenciar l’aproximació conjunta des de les 
diferents matèries als temes ja assenyalats.

A més, a la Competència en el Coneixe-
ment i Interacció amb el Món es parla de 
la defensa de valors ètics amb relació a la 
ciència i al desenvolupament tecnològic. 
Per tant, s’hauria d’introduir la reflexió des 
de la bioètica dels límits i els drets amb 
relació al desenvolupament tecnològic 
aplicat a la medicina. 

Filosofia i Ciutadania 

En la part introductòria es pretén apro-
fundir en la dimensió moral i ciutadana 
de l’ésser humà i les seves implicacions 
de caire moral i polític. Aquí entren de 
ple els temes de la dignitat, la llibertat 
i l’autonomia. És evident la pertinència 
del debat sobre l’eutanàsia (disponible al 
nostre web <http://eutanasia.cat/index.php/
ca/2-uncategorised/66-material-didactic-
per-l-alumnat>).

El tema de la mort digna s’ha plantejat 
des de la filosofia grega i romana (Soló, 
Sèneca, Agustí d’Hipona) i s’ha continuat 
amb Tomàs d’Aquino, Tomàs Moro, Fran-
cis Bacon, David Hume, Kant...3 Podeu 
trobar alguns exemples d’aquests textos 
al nostre web <http://eutanasia.cat/index.
php/ca/home-ca-es/que-fem/comissiones-
de-treball/educacio>. 

3. Pot resultar útil per a una primera aproximació: Co-
mitè Consultiu de Bioètica de Catalunya, Informe 
sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi, Generalitat de Ca-
talunya, Departament de la Salut, 2006.

Respecte a la metodologia, ja que s’indica 
com a necessària la pràctica de la reflexió, 
el diàleg i l’argumentació moral, torno a 
recordar aquí l’article sobre el debat a les 
classes de Filosofia d’Isabel Alonso.

Per acabar, només assenyalarem en es-
tructura de continguts el quart bloc on 
s’estudia la capacitat per obrar amb cons-
ciència i llibertat. La llibertat individual 
davant de la mort és l’essència d’una mort 
digna. Es pot treballar a través del vídeo 
«Libres hasta el final», on hi ha tota l’ar-
gumentació: <https://www.youtube.com/
watch?v=tmrMD64o3-k>.

Història de la Filosofia

A segon de Batxillerat només cal apro-
fundir en els aspectes ja tractats a primer 
a Filosofia i Ciutadania. En Estructura 
dels Continguts, el tercer bloc planteja 

Sèneca.
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les relacions entre filosofia i ciència en 
la modernitat… Aquest és el nucli de la 
reflexió en Bioètica. 

A Consideracions sobre el Desenvolu-
pament del Currículum es diu que cal 
plantejar-se qüestions importants per a 
la vida personal i col·lectiva, tant present 
com futura. És evident l’adequació de 
l’anàlisi de les diverses posicions davant 
un tema central com la disponibilitat de 
la pròpia vida. 

Finalment, a Continguts ja hem assenyalat 
com molts autors s’han posicionat respecte 
al tema de la mort digna i la llibertat indi-
vidual al final de la vida (Sèneca, Agustí 
d’Hipona, Tomàs d’Aquino, Hume i Kant, 
entre d’altres).

Ciències per al Món Contemporani

L’àmbit d’aquesta matèria resulta tan 
adequat per tractar el tema que ens ocupa 
com l’àrea de Filosofia. 

Als objectius es parla d’avaluar les propos-
tes científiques i tecnològiques en relació 
amb la salut. Es poden treballar temes com 
la limitació de l’esforç terapèutic (LET). El 
curt La dama y la muerte és un  bon ma-
terial per plantejar el debat: <https://www.
youtube.com/watch?v=8Zrw61WiBiQ>.

Tanmateix, als continguts es parla de la 
biotecnologia, només se citen les contro-
vèrsies relacionades amb la reproducció 
assistida, la teràpia gènica i l’ús de cèl·lules 
mare. Com és habitual no es tracta la vida 
en tota la seva complexitat, s’oblida una 
part importantíssima d’aquesta, el final. I 
una mort indigna pot fer malbé una vida 
digna. Nosaltres no ho hem d’oblidar i s’ha 
d’introduir.

Història del Món Contemporani

En aquesta matèria s’hi hauria d’aprofundir 
el tractament del tema fet a 4t d’ESO. 

A l’època dels grans conflictes interna-
cionals, com la Primera Guerra Mundial 
i la Segona Guerra Mundial i les seves 
conseqüències, poden treballar-se diversos 
temes: la quotidianitat de la mort, l’incre-
ment de la capacitat de matar, les morts 
indignes davant la mort digna. 

Finalment es parla de l’anàlisi i la valoració 
de l’impacte del desenvolupament científic 
i tecnològic. Aquest desenvolupament ha 
permès salvar la vida de persones que fa 
pocs anys haurien mort. Tanmateix, poden 
significar la prolongació innecessària de 
l’agonia. Es pot treballar el canvi de pa-
radigma en medicina. S’ha passat d’una 
medicina paternalista a una que respecta 
l’autonomia de la persona malalta. Es té 
dret a gestionar la pròpia salut i a decidir 
sobre el propi cos, la pròpia salut i, en defi-
nitiva, sobre la pròpia vida i la pròpia mort.

Fins aquí els nostres suggeriments. Si 
feu un cop d’ull al currículum amb una 
perspectiva nova segur que trobareu més 
àmbits en què treballar el tema.

Per saber-ne més

aNderseN, H. C. La venedora de llumins, 
Barcelona, Cadí, 2013.

aNòNiM. La llegenda del cavaller de Mi-
lany: Llegendes d’arreu de Catalunya, 
Barcelona, La Galera, 2012.

BeusCHer, Armin. Més enllà del Gran 
Riu, Barcelona, Juventud, 2004.



Aquesta proposta correspon a la formació de persones adultes en els nivells educatius 
bàsics i amb titulació, que es corresponen amb l’Educació Primària (que en Formació 
d’Adults anomenem Instrumental i s’organitza en tres cursos) i amb la Secundària (que 
en Formació d’Adults anomenem GES o Graduat en Educació Secundària, l’ESO per als 
menors de 16 anys, i s’organitza en dos cursos). A Instrumental la treballarem com a Ci-
ències del Medi i a GES com a àmbit de les Ciències Socials i de la Participació.

La mort, un capítol més de la vida
Com integrar-la al currículum de la Formació d’Adults

RICARD A. GUILABERT I FLORES

Centre de Formació d’Adults de Martorell
(Baix Llobregat)

rguilabe@xtec

L’alumnat al qual pot anar adreçada  
la proposta

Tots els centres educatius poden tenir 
diferents elements de diversitat a l’aula: 
llengües maternes i llengües conegudes, 
nivell sociocultural, moment econòmic del 
context de l’alumnat i del barri o població, 
NEE… A més, l’edat de l’alumnat és molt 
diversa, així com les motivacions per anar 
a una escola de persones adultes. Sobre 
aquest darrer apartat podríem parlar-ne 
molt, però no és el el propòsit d’aquest 
article.

La mort és present en tota la nostra vida, 
encara que la nostra societat la fa invisible, 
és un tema tabú. Però tard o d’hora ens hi 
trobarem de cara, és una realitat que afecta 
tothom. La situació és encara més greu 
quan el trànsit esdevé dolorós. En aquest 
sentit és molt important el coneixement 
–i si es vol, la realització– del document 
de voluntats vitals (també conegut com a 
testament vital), que molta gent desconeix.

Treballar el tema de la mort és necessari 
ja que el pitjor «monstre» és la ignoràn-
cia. Pel que fa als infant i els joves caldrà 
treballar-lo des d’un punt de vista afectiu 
i emotiu. En el cas de persones adultes, 
a més a més cal intervenir en una gestió 
directa d’aquest fet. Al dol cal afegir la ges-
tió administrativa, logística, econòmica… 
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I també conèixer els protocols que hi ha 
per decidir el més adient a la realitat i/o a 
la voluntat de la persona difunta.

Per integrar al currículum el tema de la 
mort cal tenir molt present la realitat sin-
gular de cada centre i de cada moment, 
ja que el perfil de l’alumnat canvia amb 
cada generació. El nivell, els interessos, 
les necessitats, les capacitats pel que fa 
al coneixement de l’idioma, les edats i 
els processos vitals de l’alumnat ha anat 
canviant d’una manera radical.

Les propostes han de ser dinàmiques i estar 
d’acord amb el perfil de l’alumnat i del seu 
nivell, sense oblidar la situació singular de 
l’alumnat. Aquesta proposta, adreçada al 
CFA Martorell, respon explícitament a la 
seva realitat actual, la d’enguany. A Nivell 
Instrumental bàsicament tenim població 
resident al municipi, mentre que a Secun-
dària l’alumnat procedeix de tota la sub-
comarca del Baix Llobregat nord. En cada 
nivell educatiu trobarem, també, un perfil 

d’alumnat significativament diferent. Tant 
per edat com per origen, llengua materna 
i objectiu d’estudis.

Nivells instrumentals

Nivells Instrumental I i II. Pràcticament tot 
l’alumnat és d’origen estranger. Analfabet 
en les seves llengües maternes que està 
sent alfabetitzat en una llengua que no 
és la del seu entorn domèstic. El conei-
xement del català i del castellà és mínim. 
La limitació lingüística és determinant. 
Plantejar-se l’abordatge d’un tema tan 
transcendental i profund, i el consegüent 
espai de reflexió i anàlisi, és impossible si 
no es fa en el seu idioma; per tant aquesta 
limitació fa que l’objectiu d’aquest treball 
estigui, enguany, descartat.

El grup a què s’adreça la proposta és el 
d’Instrumental III. L’alumnat és majorità-
riament magrebí de parla àrab o amaziga; 
també trobem alumnes que parlen el cas-
tellà (incloent llatinoamericans), i l’urdú. 
Majoritàriament dones. El 80% tenen entre 
20 i 40 anys, i la resta es reparteix entre 
més joves de 20 i majors de 40 a parts 
iguals. L’àmbit d’aplicació seria el de les 
Ciències del Medi, i la llengua vehicular de 
l’assignatura és el català, però amb moltes 
limitacions, ja que la seva capacitat expres-
siva en català és baixa (ho fan en castellà, 
tot i que el nivell també és baix en aquest 
idioma, i traduint i pronunciant en català, 
i així aprenen la llengua catalana); per a 
elements expressius complexos utilitzem 
l’alumnat avançat, que ens ajuda a fer la 
traducció, per a qualsevol classe. També 
utilitzem el traductor de Google.

Pel seu bagatge vital, són persones que ja 
han tingut contacte directe amb la mort. 
Per tant, l’acostament al tema s’ha de fer 
amb precaució, ja que moltes d’aquestes 
persones l’han patit per part d’éssers 
estimats, ja sigui en la distància o en la 
proximitat geogràfica. El més enriquidor, 
menys traumàtic i que potenciarà la seva 

Fossa comuna al cementiri de Torrero (Saragossa).



capacitat comunicativa serà la descripció 
del ritual en les seves cultures d’origen.

La proposta de treball és fer una descrip-
ció formal dels rituals a seguir en funció 
de la cultura, i dins d’aquesta, en funció 
de l’entorn –rural, urbà, religiós, tradicio-
nal–… per veure’n el contingut simbòlic, 
ja sigui en l’àmbit religiós o en el cultural, 
destacant-ne semblances i diferències fent 
una exposició per grups culturals i per 
tradicions, tot respectant les diferències 
individuals. També serà important, en la 
cultura local, explicar les diferències i simi-
lituds entre els rituals religiosos i els laics.

La temporització és de dues sessions de 
preparació per grups; una altra per a expo-
sició i comentaris, i la darrera, de valoració, 
on cadascú ha de destacar allò que més li 
hagi agradat d’una altra cultura o entorn.

Graduat en Educació Secundària

El nivell està organitzat en dos nivells, com 
ja he indicat anteriorment.

Per al nivell de primer de GES, com en la 
resta de grups, cal tenir en compte la seva 
composició, que és diferent de la d’Instru-
mental, ja que aquí ens trobarem que la 
llengua materna és bàsicament castellà (in-
cloent llatinoamericans), un grup de parla 
materna àrab o amaziga, però que ja han 
estat escolaritzats i coneixen mínimament 
el català i/o el castellà, i altres col·lectius 
de llengües subsaharianes i urdú/panjabí 
amb un gran domini de l’anglès. Pel que 
fa al gènere, està pràcticament igualat, tot 
i que amb un lleu predomini dels homes. 
Els trams d’edat són molt diferents als de 
l’etapa Instrumental: el grup majoritari 
són els menors d’edat, seguit dels majors 
que tenen menys de 20 anys, i la resta, el 
37%, que superen aquesta edat, arribant 
a un sostre de 49 anys.

La proposta de treball està adreçada 
al mòdul (nom que reben els crèdits a 

adults) de Ciutadania i Ciències Socials I. 
S’emmarca en la unitat didàctica referent 
als drets humans, i ens centrem en el dret 
a decidir sobre la pròpia mort, o la dels 
éssers estimats, si escau. L’alumnat ha de 
plantejar-se el fet real que som mortals, i 
sobre com creuen que s’ha de fer el traspàs: 
amb dignitat o allargant la vida fins al darrer 
moment amb totes les seves conseqüències. 
Per poder-ho fer, cal conèixer el vocabulari 
imprescindible per a una exposició poste-
rior, feina que pertoca al docent, i també 
el marc legal a l’estat espanyol, incloent-hi 
el document de voluntats anticipades, co-
negut com a testament vital, i d’on i com 
obtenir-lo. També cal tractar el marc legal 
en altres estats, el marc social, i el marc 
cultural i/o religiós (de les religions en 
conjunt, a l’aula n’hi ha diverses, i també 
hi ha alumnat de diferent cultura religiosa 
però de convicció laica).

Proposem crear grups de treball en quatre 
marcs, com a mínim: un per al marc legal 
a l’estat espanyol, un per al testament 
vital a l’estat espanyol, un per al marc 
legal en altres estats, i un o més per als 
marcs socials (potser volen diferenciar-lo 
per cultures o per conviccions personals), 
un per a cada marc religiós (de les reli-
gions i cultures en conjunt, a l’aula n’hi 
ha diverses). Cada grup farà una exposició 
amb el material reunit, i haurà de dedicar 
una part a respondre els dubtes.

La temporització és una sessió per introduir 
el tema i el vocabulari, diferenciar-ne els 
marcs i crear els propers grups de treball 
tenint en compte els temes, no les afinitats. 
Dues sessions per treballar a l’aula d’infor-
màtica cercant informació i orientant-los en 
el treball i les recerques. Quatre sessions 
per a les exposicions i les respostes dels 
dubtes. Una sessió final per a la posada 
en comú i les conclusions finals.

Finalment, per al segon nivell de GES el 
perfil lingüístic de l’alumnat és substancial-
ment diferent: del 67% de castellanopar-
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lant de GES I passem al 85%, i el col·lectiu 
àrab o amazic comprèn perfectament tant 
el castellà com el català. Pel que fa al 
gènere es nota un predomini dels homes. 
Les franges d’edat serien dos grups amb 
un 30% dels alumnes cadascun, un fins a 
20 anys i l’altre fins als 29, i la resta són 
majors de 30 anys.

Es treballa en el mòdul d’història Catalunya 
dins l’Espanya del segle xx. Ens centrarem 
en la mort indigna. A l’apartat del règim 
d’Alfons XIII, expliquem els enfrontaments 
mortals entre la patronal i el règim polític 
amb les organitzacions obreres (la Rosa de 
Foc, la Setmana Tràgica...). Es tracta també 
la repressió durant el procés bèl·lic, del 
1936 al 1939, i després, durant el règim 
nacionalcatòlic. Del règim actual, s’explica 
la Llei de memòria històrica i l’actuació 
real de les institucions estatals i religioses, 
es parla de les persones «desaparegudes» 
als fossars del feixisme, i de les persones 
afusellades (amb o sense judici) i del seu 
«anonimat» social, de la manca de recerca 
per part del règim actual i de l’actuació de 
la justícia argentina.

Complementaríem el treball del llibre de 
text amb articles de diari i suplements do-
minicals en paper (del docent) i la recerca 
en els mitjans digitals, recerca de les fonts 
orals que encara perduren, vives i paren-
tals, o documentals (DVD, pel·lícules…), 
i projecció d’imatges de diferent tipus de 
monuments i de reconeixements actuals. 
El projecte és fer una anàlisi col·lectiva de 
la situació a partir de l’aportació singular o 
col·lectiva en funció dels grups de treball, 
així com una anàlisi comparativa de les 
persones mortes de cada bàndol en funció 
dels monuments públics i la seva ubicació, 
la memòria col·lectiva, el «reconeixement» 
històric.

La temporització seria mitja sessió per 
al període de la monarquia d’Alfons XIII, 
mitja més per a la Segona República i 
l’enfrontament militar, una sessió per al 
règim nacionalcatòlic de Franco, i mitja 
més per analitzar l’actual règim i extreure 
conclusions.

Detall de la fossa comuna al cementiri de Torrero (Saragossa).



Entrevista a Margarita Boladeras Cucurella
«Apropar-se a la veritat de la vida implica mirar de cara la mort» 

MICHELLE PIPERBERG

Doctora en Filosofia. Professora de Secundària

Margarita Boladeras Cucurella (Antequera, 
1945) (boladeras@ub.edu) fa molts anys 
que dedica part de la seva tasca intel-
lectual a la reflexió bioètica i a qüestions 
vinculades als problemes ètics derivats dels 
avenços biomèdics, amb especial interès 
en les discussions al voltant del comença-
ment i el final de la vida humana. Ha estat 
catedràtica de Filosofia Moral i Política de 
la Facultat de Filosofia de la Universitat de 
Barcelona des de 1992 i degana i vicede-
gana de la mateixa facultat. Actualment és 
professora emèrita amb docència al màster 
oficial interuniversitari Ciutadania i Drets 
Humans: Ètica i Política, i al programa 
de doctorat Ciutadania i Drets Humans. 
És membre del Comitè de Bioètica de 
Catalunya i de la Comissió de Bioètica de 
la Universitat de Barcelona. Entre els seus 
llibres destaquen: El derecho a no sufrir, 
2009, i El impacto de la tecnociencia en 
el mundo humano, 2013. La seva trajec-
tòria i publicacions es poden consultar a 
<http://www.bioeticanet.info/boladeras/
curriculum.htm>.

Margarita, des de 1995 ets membre del 
Comitè de Bioètica de Catalunya i també 
formes part de la Comissió de Bioètica de 
la Universitat de Barcelona. Ens podries dir 
què són aquests organismes?

El Comitè de Bioètica de Catalunya és 
un òrgan assessor de la Generalitat de 
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Catalunya i del Parlament català, així 
com un punt de referència per als pro-
fessionals sanitaris i els ciutadans en 
qüestions de bioètica; es tracta d’ajudar 
a abordar adequadament des d’un punt 
de vista ètic i legal els problemes que es 
presenten en la recerca mèdica, l’àmbit 
de l’atenció sanitària, l’aplicació de bio-
tecnologies, etcètera; les declaracions i 
decisions d’aquest grup interdisciplinari 
d’experts tenen caràcter consultiu, però 
no vinculant pel que fa al govern, i són 
un suport per a molts professionals. La 
Comissió de Bioètica de la Universitat de 
Barcelona avalua els projectes de recerca 
i tesis de doctorat d’una part dels investi-
gadors de la Universitat, emet informes i 
recomanacions sobre els problemes ètics 
suscitats per la recerca científica i promou 
la formació en bioètica dels investigadors, 
professors i alumnes.

En el marc de la teva àmplia trajectòria in-
vestigadora, has dedicat part del teu treball 
intel·lectual a reflexionar sobre el tema de 
la mort. Com definiries una «bona mort»? I 
una «mort digna»?

Per a moltes persones, parlar de «bona 
mort» és una expressió contradictòria, 
perquè la mort mai pot ser bona. Però tots 
sabem que hi ha morts violentes i morts 
tranquil·les, morts amb molt de sofriment 
i morts assossegades, morts desesperades 
i morts assumides; en general, ara i des de 
fa molts segles, s’accepta que la bona mort 
és tranquil·la, assossegada i assumida, i 
la volem així per a nosaltres mateixos i per 
a aquelles persones que estimem. Una 
mort digna hauria de tenir també aquestes 
característiques i hauria de ser coherent 
amb la manera de ser i les creences de la 
persona; difícilment es pot assumir la mort 
si la situació que l’envolta és contrària a 
les conviccions i als desitjos de qui ha 
de morir i a la seva pròpia concepció de 
dignitat. El respecte a la dignitat de les 
persones té una de les seves proves de foc 

a la darrera fase de la vida i és un deure 
moral de primer ordre dels individus i de 
les institucions.

La mort és un dels grans temes de la filosofia. 
De tots els filòsofs que han escrit sobre aquest 
tema, quins creus que poden ajudar-nos a 
comprendre millor l’actual debat sobre la 
bona mort?

N’hi ha tants que se’m fa difícil triar-ne 
dos o tres. Deixaré de banda els filòsofs 
d’altres èpoques i els actuals que no han 
estat traduïts al català o castellà. Em 
semblen molt aclaridors i honestos els 
llibres de Hans Küng i Walter Jens, Morir 
con dignidad: Un alegato a favor de la 
responsabilidad, i el més recent de Hans 
Küng, Una muerte feliz, en el qual explica 
com voldria morir i el que significa morir 
amb dignitat: «M’agradaria morir conscient 
i acomiadar-me dignament i humana dels 
meus éssers estimats. Morir feliç per a 
mi significa una mort sense nostàlgia, ni 
dolor pel comiat, sinó una mort amb una 
completa conformitat, una profundíssima 
satisfacció i pau interior». Vull esmentar 
també el llibre de Gerald Dworkin, R. G. 
Frey i Sissela Bok, La eutanasia y el auxilio 
médico al suicidio, i el de Ronald Dwor-
kin, El dominio de la vida: Una discusión 
acerca del aborto, la eutanasia y la libertad 
individual. Els espanyols també hem fet les 
nostres contribucions, entre d’altres: Víctor 
Méndez Baiges, Sobre morir: Eutanasias, 
derechos, razones, i jo mateixa, El derecho 
a no sufrir. El Comitè de Bioètica de Catalu-
nya ha publicat dos documents per orientar 
aquesta qüestió: Informe sobre l’eutanàsia 
i l’ajuda al suïcidi i Recomanacions als 
professionals sanitaris per a l’atenció als 
malalts al final de la vida.1

1. Els documents es poden trobar a <http://comitebio-

etica.cat/wp-content/uploads/2012/02/repositori_euta-

sui.pdf> i a <http://comitebioetica.cat/wp-content/uplo-

ads/2012/05/recomanacions_professionals_final_vida.

pdf>, respectivament.



Voldríem conèixer el teu parer, com a filòsofa, 
sobre el paper que pot jugar l’educació de la 
infància i el jovent en la promoció de la idea 
de la bona mort entre la ciutadania.

L’educació ens ha d’ajudar a viure i la mort 
és part de la vida. La mort dels altres ens 
toca de diverses maneres, molt a prop de 
vegades, de forma distant sovint. La veiem 
cada dia en els telediaris: morts d’inno-
cents que cauen sense pietat, víctimes 
de situacions injustes; morts sobtades per 
causes diverses; morts esperades que no 
per això deixen de ser dramàtiques per a 
moltes persones. Convé entendre i judicar 
tot això que passa al nostre voltant. La mort 
és el límit més decisiu de la vida, que ens 
afecta a tots, i dona una significació i una 
rellevància especial a la vida humana i a 
la responsabilitat que tenim envers la cura 
de nosaltres mateixos i dels altres; el sentit 
del viure es revela en la seva plenitud amb 
relació al punt final que assumim com a 
propi i que els altres poden respectar o 
destruir. Tot això requereix pensar una mica, 
ser sensible al dolor dels altres, fer-se pre-
guntes sobre un mateix i les persones més 
estimades, imaginar un món millor que el 
que se’ns presenta davant dels ulls, coses 
que difícilment els nens i adolescents po-
den fer sols; necessiten l’ajuda de l’escola 
i de l’entorn. Cada edat està oberta a un 
tipus de qüestions i es pot aprofundir a poc 
a poc, segons les experiències personals 
i el grau de maduresa. Cal superar els 
silencis sobre les qüestions considerades 
incòmodes, conducta típica de moltes 
persones que temen parlar d’allò que els 
fa por; callar no resol res. Apropar-se a la 
veritat de la vida implica mirar de cara la 
mort i saber que tant la vida com la mort 
ens són imposades, però que cadascú se les 
pot fer seves o no. Aprendre a apropiar-se 
de la vida és aprendre a apropiar-se de la 
mort i tot ensenyament digne d’aquest nom 
ha de fer possible viure una vida pròpia i 
personal.

Abans has comentat breument l’aparició 
de la mort als telediaris, una aparició que 
−afegim− de vegades és banalitzada pels 
mitjans de comunicació. D’altra banda, més 
enllà que sovint surtin notícies vinculades a 
la mort, podem dir que el tema continua sent 
una qüestió enrevessada i, com tu has dit, 
incòmoda. Ara que a les escoles i els instituts 
es parla de temes com el sexe i les drogues 
(i es fan tallers sobre aquestes qüestions), 
estaries d’acord a dir que la mort és uns dels 
grans tabús pendents?

Sí, encara ho és. Molts adults no volen 
pensar en la mort i no en parlen; fins i 
tot creuen que és un tema de mal gust. 
I sovint, quan estan davant d’un malalt 
terminal o visiten la família d’algun di-
funt, només senten desconcert i ganes de 
fugir, una sensació que d’alguna manera 
és perceptible i resulta molt lamentable. 
Això mostra la incapacitat de l’acompa-
nyament, de l’atenció al vulnerable, de la 
relació humana que tant es necessita en 
determinats moments.
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Creus que és necessari que a l’escola es 
parli de la mort? I, si és així, què creus que 
hauria de saber sobre el tema l’alumnat en 
acabar l’Educació Secundària?

Com he dit abans, crec que s’ha de parlar de 
la mort com a part de la vida; hi ha moltes 
maneres de viure i hi ha moltes maneres de 
morir, i unes són millors que altres, i s’ha de 
combatre la injustícia i el dolor. No només 
se n’ha de parlar a l’escola, sinó també en 
l’espai públic i en general. Aquest tabú s’ha 
de trencar. Crec que a Secundària s’hauria 
d’acabar tenint clares aquestes idees, així 
com el que significa el principi de respecte 
a la dignitat humana, a la singularitat de 
cadascú, i les implicacions pràctiques que 
se’n deriven per a les professions sanitàries 
i els ciutadans en general.

I a la Primària? Et sembla possible tractar el 
tema abans dels dotze anys?

Depèn del context escolar. Si no es parla 
de moltes altres coses, pot resultar absurd 
parlar de la bona mort. Hi ha d’haver una 
coherència i naturalitat entre els diferents 
aspectes que es tracten. En moltes escoles 
confessionals es parla de Déu, del cel, de 
la mort, del pecat, etcètera, abans dels 
deu anys (per exemple, es prepara per a la 
primera comunió amb continguts concep-
tuals «forts»), però potser no es parla de 
la bona mort. En altres escoles es poden 
desenvolupar més o menys els aspectes 
antropològics i vitals de l’ésser humà des 
de perspectives diferents a la religiosa i en 
funció d’aquesta formació pot ser adient 
introduir algunes reflexions positives sobre 
la bona mort, que ajudin a superar pors i 
fantasies absurdes.

Quines necessitats de formació del profes-
sorat es plantejarien?

Crec que seria suficient una introducció a la 
bioètica amb especial referència a la relació 
vida/mort, al respecte als principis d’auto-
nomia i dignitat, a l’atenció necessària als 

malalts al final de la vida com a persones 
singulars, a les diferents problemàtiques 
que es plantegen i els criteris ètics que po-
den aplicar-se perquè les persones puguin 
prendre les millors decisions. 

Al grup d’educació de DMD-Cat estem inten-
tant treballar aquest assumpte perquè ens 
preocupa molt l’educació sobre la mort de les 
persones. Sabem que des de l’ensenyament 
a les escoles i als instituts no podem donar 
resposta a tot, però hi ha una cosa que és 
clau, i és que hem d’ensenyar a les criatures 
i els adolescents a ubicar-se davant dels 
grans problemes de la societat, i nosaltres 
pensem que la manera de morir n’és un. 
En l’ensenyament de les Ciències Socials 
està agafant cada vegada més força una 
tendència curricular que es diu «Problemes 
socials rellevants». Consisteix a seleccionar 
el contingut, no tant des de la lògica disci-
plinària, sinó des dels problemes. Creus que 
en aquesta tendència tindrien una entrada 
possible temes com els de la bona mort, la 
mort digna i l’eutanàsia?

Sí, em sembla molt bé que l’ensenyament 
se centri en el plantejament de problemes, 
passant per l’anàlisi crítica de situacions 
concretes per arribar a qüestions més 
generals. És un procediment molt efectiu 
que pot ser útil per a tot el que té a veure 
amb la mort digna.

Sabem que aquests temes encara generen 
controvèrsia entre una part minoritària de la 
ciutadania i en l’Església catòlica més inte-
grista o en d’altres concepcions religioses. 
Creus que seria necessari portar aquest debat 
a l’escola? Què podríem fer per plantejar bé 
el debat entre la disponibilitat del propi cos i 
determinades concepcions religioses del cos?

En una societat plural cal respectar les 
diferents concepcions, siguin religioses 
o no. Crec que s’ha de ser bel·ligerant 
contra els dogmatismes que no respecten 
les creences dels altres i menyspreen les 
persones que les defensen. L’escola ha 



de promoure els drets humans i totes les 
implicacions que tenen en els diferents 
àmbits de la vida, inclosa la cura del cos 
en l’aspecte material i moral. Seria bo 
no caure en simplificacions i en batalles 
estèrils, procurant emprar raons basades 
en allò que és comú i necessari als éssers 
humans, deixant de banda els estereotips 
de les concepcions del món enfrontades.

A molts centres educatius se celebra la 
Castanyada o, darrerament, el Halloween, 
però allunyats del seu significat original de 
recordar les persones mortes. Creus que 
seria interessant recuperar alguna cosa del 
significat original d’aquestes celebracions?

Aquestes celebracions sobrevingudes no-
més estan al servei dels interessos econò-
mics del comerç i de l’afany de novetat. Sí 
que seria bo renovar la tradició, fent palès 
que els morts viuen en el nostre record i que 
aquesta rememoració pot ajudar a enfortir 
els vincles entre els vius. La festa de Tots 
Sants uneix la joia de viure i el vincle amb 
aquells que han viscut abans que nosaltres 
i que romanen en nosaltres.

Per concloure i tenint en compte la teva 
trajectòria i els teus treballs sobre la bona 
mort, l’eutanàsia o el suïcidi assistit, com 
diries que ha evolucionat el debat i quins 
creus que són els principals desafiaments 
que se’ns plantegen avui com a societat?

Fa vint anys que discutim sobre l’eutanàsia 
i el suïcidi assistit a Espanya i, realment, 
s’ha produït una comunicació i sensibilit-
zació molt important en la població, que 
entén els problemes que poden plantejar-se 
al final de la vida i adopta majoritàriament 
(segons diverses enquestes) actituds favo-
rables envers la necessitat d’evitar el dolor 
innecessari i respectar la voluntat dels 
malalts. S’ha avançat també en la resposta 
institucional i professional d’atenció als 
malalts terminals amb la creació de serveis 
de cures pal·liatives i amb una atenció més 
adequada als malalts greus o propers a la 

mort (per exemple, amb la manera d’enten-
dre i d’aplicar la sedació terminal). S’ha de 
seguir avançant en aquesta línia, perquè 
les mancances són encara importants. 
Però el més greu és que no s’han dut a 
terme les accions polítiques i legislatives 
necessàries perquè aquesta posició de la 
majoria de ciutadans pugui arribar fins al 
final, decidint sobre l’eutanàsia o el suïcidi 
assistit si és el cas. Només el Parlament 
espanyol pot aprovar una llei que despe-
nalitzi l’eutanàsia i el suïcidi assistit, que 
és durament castigat pel Codi Penal. El 
PSOE ha promès diverses vegades en les 
campanyes electorals que ho faria, però la 
situació no ha canviat. Jo considero que 
no és una qüestió de dretes o d’esquerres, 
sinó d’humanitat, de reconeixement de la 
personalitat moral de cadascú, de drets 
humans. Els sectors dogmàtics de l’Esglé-
sia catòlica són molt radicals en algunes 
qüestions i provoquen tensions socials de 
gran abast, que la societat espanyola no 
es mereix. Abans he esmentat Hans Küng, 
un teòleg i filòsof catòlic, que sempre ha 
criticat aquesta manera d’actuar d’alguns 
sectors catòlics; podria esmentar una llarga 
llista d’intel·lectuals catòlics que fan el 
mateix. Hem de mirar d’eixamplar l’acord 
entre les persones raonables, donar suport 
als professionals que s’han d’enfrontar als 
problemes dia a dia i ser responsables en 
les nostres decisions i accions polítiques.
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La mort del Floquet de Neu, una experiència sobre 
la mort digna a l’aula de Primària
L’eutanàsia: el dret a morir dignament, per a tothom

ÀGATA FUSTER

Mestra a l'Institut Escola Artístic
Oriol Martorell de Barcelona

Justificació

El dret a triar com volem morir encara és 
un tema tabú a les escoles i els instituts. 
És d’agrair la feina que, de manera volun-
tària o a càrrec de professionals, s’està 
duent a terme pel que fa al tractament 
del dol; tant des de la prevenció com per 
a l’acompanyament posterior. Però la rea-
litat que viuen els nostres alumnes quan 
la mort els toca prou a la vora (un familiar, 
una mascota…) no genera únicament una 
emoció lligada al dol, sinó també, i cada 
vegada més, molts interrogants al voltant 
de quan i en quines circumstàncies es 
produeix aquesta pèrdua i les decisions 
prèvies que comporta. És en aquesta línia 
en la qual aquesta experiència pot servir 
de referència per a situacions similars que 
avui es puguin donar a les aules.

És per això que ara vull aprofitar l’opor-
tunitat de compartir aquesta experiència 
vital i desmuntar prejudicis sobre la por 
a parlar d’eutanàsia a Primària, i, alhora, 
aportar el meu granet de sorra a l’asso-
ciació DMD a la qual em vaig vincular 
mentre amb els meus alumnes fèiem 
aquesta recerca.

Tant de bo haguéssiu llegit aquest article abans. Tant de bo jo l’hagués escrit, però no 
ho vaig fer. Vaig redactar aquesta experiència (realitzada al CEIP Coves d'en Cimany de 
Barcelona l'any 2003) en el seu moment, perquè em va semblar una activitat atrevida i 
reeixida, però potser una més entre tantes que es publiquen i, immersa en la feina diària, 
no la vaig fer anar més enllà. Han passat tretze anys i m’adono, decebuda, que no tenia 
data de caducitat, excepte pel que fa a algun canvi conceptual.



Marc on es desenvolupa l’activitat

Un grup de 16 nens i nenes de 6è de 
Primària. En una escola pública de nivell 
socioeconòmic mitjà-baix, castellanopar-
lants el 90%, de famílies vingudes de 
diverses comunitats de l’estat espanyol i 
amb presència d’una incipient immigració 
llatinoamericana. Alumnes acostumats 
a treballar en grup i a prendre decisions 
sobre el seu procés d’aprenentatge. Una 
durada, aproximadament, de dos mesos i 
mig a raó de quatre hores setmanals, dins 
les matèries de Ciències Socials i Català, 
però utilitzades sovint com un únic espai.

Com sorgeix el tema de la recerca?

[...] Per ara Floquet de Neu rep tractament 
a base d’antibiòtics, antidepressius i anti-
tumorals. El goril·la romandrà a la vista del 
públic fins que les seves condicions físi-
ques li permetin seguir en el seu habitacle 
en el qual, envoltat de tota la seva família, 
viu actualment. Donada la gravetat de la 
situació, els responsables del zoo han de-

cidit no allargar artificialment la vida del 
goril·la, una mesura que pretén garantir-li 
la mort digna. –Considerem que era just 
donar la notícia amb suficient anticipació 
perquè la gent tingui temps de venir a aco-
miadar-se –va dir Jordi Portabella, director 
del zoo […]

El Periódico, 15 de setembre de 2003

Amb aquesta notícia ens vam despertar un 
bon dia, quan tot just estàvem triant per a 
la classe de 6è, tal com teníem acordat a 
l’escola, el nom d’un català universal. Per 
què no Floquet de Neu? Havia estat distin-
git amb aquest títol en el seu moment! El 
fet que fos un símbol tan popular, la preo-
cupació i l’interès per saber i entendre què 
li estava passant, va fer que el fet resultés 
tremendament motivador. L’alumnat es va 
interrogar sobre la seva mort i les condi-
cions en què es va produir. És llavors que 
va sorgir el terme eutanàsia, la inquietud 
pel seu significat i el perquè de la incohe-
rència de donar un «tractament humà» als 
animals aplicant-los l’eutanàsia i, en canvi, 
la prohibició d’aplicar-la als humans que 
es troben en situacions similars.

Activitats realitzades

A partir d’aquell moment, la notícia comen-
ça a omplir cada dia la primera pàgina de 
tots els diaris de casa nostra. El president 
del zoo, Jordi Portabella, convida els nens 
i nenes de Barcelona a acomiadar Floquet 
amb un dibuix. Aquests treballs s’exposa-
ran al zoo i proporcionaran una entrada 
gratuïta. Els nens i nenes que no hi aniran, 
decideixen trucar al zoo per informar-se 
on poden enviar els dibuixos que també 
han volgut fer. Observant llibres i imatges 
del primatòleg Sabater Pi (descobridor de 
Floquet) comencen a dibuixar amb entu-
siasme i excel·lents resultats. 

Deu dies més tard, mor Floquet. Recollim 
els titulars on s’especifica que se li va 
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accelerar la mort, que el van sedar i li van 
aplicar l’eutanàsia amb l’objectiu que no 
patís. També s’obre la polèmica pública 
sobre què cal fer amb el cos del primat. 

S’inicia un debat a l’aula sobre els mateixos 
aspectes, es generen moltes qüestions i 
crítiques: Els òrgans malalts poden servir? 
Què vol dir eutanàsia? Qui ha de prendre 
les decisions? Jo no li podria fer això a 
la meva gossa… Si poguéssim llegir el 
pensament amb una autòpsia, sabríem 
què pensava la persona o l’animal, així no 
hauríem de decidir nosaltres; seria el més 
just! Són diferents els drets dels animals 
i els de les persones? No entenc per què 
nosaltres tenim el dret de no ser dissecats 
i els animals no el tenen! Però el negre de 
Banyoles era una persona i se’l va dissecar; 
se’l va tractar com un animal! I el Floquet 
no? Al Floquet li van posar una injecció 

perquè morís tranquil! I per què a algunes 
persones que s’estan morint se les deixa patir 
i als animals no?

Redactem cartes al zoo perquè nosaltres 
també volem dir-hi la nostra sobre què 
s’hauria de fer amb el cos de Floquet; 
el president ens respon agraint la nostra 
implicació. Aprenem a seleccionar les 
informacions que més ens interessen dels 
diaris i ens aficionem als textos d’opinió 
sobre l’eutanàsia aplicada a persones i/o 
animals. N’escrivim des de cada una de 
les nostres posicions individuals.



Descobrim què són les esqueles i les ana-
litzem: tipus de cerimònia, tractament del 
cos, simbologia… Elaborem una esquela 
molt original per a la revista de l’escola. 
El nostre dia a dia continua, llegim tota 
la informació que ens arriba a través de 
tota mena de mitjans i amb la qual anem 
confeccionant un mural.

L’alumnat no està satisfet amb la infor-
mació que rep; es planteja en aquest 
moment la necessitat de fer una recerca 
pròpiament dita. La qüestió clau havia 
sorgit a la conversa inicial: Per què no es 
pot aplicar l’eutanàsia a les persones i als 
animals sí? Intentem definir individualment 
el que vol dir eutanàsia; posteriorment, a 
l’avaluació final, podran comparar-la amb 
el que han après. Els alumnes comencen 
a aportar documents sobre l’eutanàsia. Els 
llegim i es planteja una inacabable llista 
de qüestions col·laterals. Classifiquem 
les preguntes que han sortit agrupant-les 
per colors i per temes, als quals posem 
diferents títols. Elaborem un primer índex 
de treball que convertim, pactant, en un 
guió definitiu. Es pren consciència de la 
necessitat d’obtenir més informació i es 

fa una llista dels llocs on poder obtenir-la 
en funció de les qüestions plantejades 
(entrevistes a professionals de la medi-
cina, la veterinària, el dret…; contactes 
amb l’Ajuntament i centres cívics; visites 
a biblioteques…).

Cal tenir en compte que, fa tretze anys, 
l’ús del tractament de textos i l’accés a 
internet no estava massa generalitzat a 
moltes escoles. La feina escrita es feia 
bàsicament a mà; ens iniciàvem a poc a 
poc en les noves tecnologies. Amb aquest 
objectiu, establim la realització d’unes 
sessions didàctiques de treball amb or-
dinador per tal d’aprendre a buscar i a 
seleccionar informació d’internet i copiar 
en un document de text solament allò que 
ens interessa. 

Decidim redactar una carta a El Periódico 
per demanar informació sobre una notícia 
que acabem de descobrir, un cas d’actu-
alitat del qual volem fer un seguiment: el 
d’un metge francès processat per haver 
practicat l’eutanàsia a un pacient, Vin-
cent Humbert, que després de nou mesos 
en coma va viure tetraplègic, cec i mut 
durant tres anys i, a través de signes, va 
suplicar el dret a morir al president de la 
República Francesa, Chirac. Mantenim 
correspondència amb el responsable del 
diari i rebem tot l’historial informatiu a 
través d’un missatger. Ens és realment 
difícil organitzar l’allau de documentació 
aportada per part d’alumnes, famílies, la 
resta de l’escola… Els alumnes numeren i 
titulen cada document després de donar-hi 
un cop d’ull i l’assignen a un dels punts 
del guió. Es reparteix la documentació 
per blocs i es pren nota de la informació 
rellevant. En un primer moment, cada grup 
analitza un punt del guió; després, per 
suggeriment d’ells mateixos, rectifiquem: 
tots els grups volen llegir-ho tot. Quina 
ànsia per saber més! Posem en comú 
la informació obtinguda i, entre tots, es 
completen els apunts presos prèviament. 
Es redacten els esborranys de cadascun 
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dels punts que anem desenvolupant i, ells 
sols, en fan una primera autocorrecció. A 
l’escola, sempre treballem així l’expressió 
escrita. Posteriorment, les mestres revisem, 
un per un, els redactats provisionals i els 
corregim en presència de l’alumne, el qual, 
finalment, els haurà de passar a net.

Tenim la sort que una mestra de l’escola 
ens fa una exposició sobre els motius que 
la van dur a redactar el seu testament vital.

Providencialment, trobem una informació: 
a Barcelona es presenta el llibre Pido el 
derecho a morir sobre el cas del noi tetra-
plègic francès. Redactem una carta per 
posar-nos en contacte amb l’editorial i ens 
conviden a la Fnac per a la presentació 
del llibre. Se’ns planteja la possibilitat de 

fer una entrevista a l’escriptor, Frédéric 
Veille. Preparem a fons totes les fases que 
comporta fer una bona entrevista! Aquell 
dia també s’hi farà una conferència sobre 
l’eutanàsia a càrrec de Salvador Pàniker, 
president de l’Associació pel Dret a Morir 
Dignament (ADMD). Rebem les invitacions 
i un regal: un exemplar del llibre per a la 
nostra classe! Com que l’acte és al vespre, 
hi aniran tres alumnes en representació 
de tot el grup. No tenim càmera de vídeo, 
però fem fotos i enregistrem la conferència 
del Sr. Pàniker.

L’endemà, a l’escola, tots els companys 
escolten amb avidesa la reproducció de la 
conferència. Fragment a fragment i posant 
en comú el que escolten, aprenen a prendre 
apunts per fer, al final, un text individual 
com a resum.

Comentem i memoritzen el poema 
Metamorfosi de M. Martí i Pol, mort 
fa tres mesos, on parla serenament 
de la seva relació amb la mort 
propera.

Tot i que hem treballat moltíssim, 
el grup voldria continuar fent ac-
tivitats. Hi ha moltes propostes: 
elaborar enquestes d’opinió i re-
presentar-les gràficament; fer jocs 
de rol amb un supòsit d’eutanàsia 
i amb intervenció d’un malalt, met-
ges, familiars, jutge… Però, convé 
anar tancant el tema. 

Si més no, i tot i que s’ha anat fent 
una avaluació contínua, falta una ava-
luació més individual amb preguntes 
sobre l’ampliació dels coneixements 
inicials sobre el tema, la capacitat 
d’argumentar l’evolució o no de la 
postura personal de cada alumne, 
l’aplicació d’estratègies en la reso-
lució d’un supòsit contextualitzat…

Per acabar, i potser el més interes-
sant, els alumnes fan una reflexió 



personal escrita sobre el que ha representat 
per a ells fer aquest treball. Com sempre, 
és més bonic el viatge a Ítaca que Ítaca 
en si mateixa.

Procés d’aprenentatge de l’alumnat 

• Domini dels conceptes propis del tema 
de l’eutanàsia.

• Valoració de la importància d’estar ben 
informats per tenir una actitud crítica 
davant qualsevol tema. 

• Coneixement del dret a exercir les lli-
bertats individuals o col·lectives.

• Utilització de procediments bàsics 
comuns a qualsevol tema o matèria 
curricular:

- Planificació d’actuacions per donar 
solució a unes necessitats.

- Organització dins el grup de treball 
cooperatiu i presa de consciència de 
la responsabilitat de cadascun.

- Comprensió i expressió a través de 
textos escrits de diferent tipologia 
(argumentatius, expositius, retòrics, 
explicatius, entrevistes, imatges, 
gràfics).

- Elaboració d’un guió a partir d’unes 
preguntes, subratllat, presa de notes, 
resum…

- Comprensió i expressió oral.

- Utilització de recursos informàtics 
(cerca i selecció d’informació a inter-
net, elaboració de gràfics, utilització 
del correu electrònic, configuració 
d’un índex amb format de títols i 
subtítols…).

- Utilització de recursos audiovisuals 
(enregistrament d’una conferència).

És obvi que no tot l’alumnat ha après el 
mateix ni tenia les mateixes capacitats 
inicials. Del que sí estic convençuda és que 
el tema ha motivat tothom i que cadascú, 
al seu nivell, ha incorporat nous coneixe-
ments. Les converses han estat seguides 

per tothom amb un índex de participació 
molt alt, fins i tot per als qui sovint no ho 
fan. Les intervencions externes han estat 
realitzades amb entusiasme i l’aportació 
d’informació ha estat aclaparadora. A l’hora 
de valorar altres aspectes es fan paleses 
diferències més evidents, especialment 
en les activitats d’expressió escrita que 
és fruit d’activitats de comprensió oral o 
de lectures diverses; és llavors quan es 
reprodueixen les dificultats habituals de 
certs alumnes. Però és clar que havia de 
confiar més en ells, que la majoria sabien 
fer més coses de les que jo suposava i de 
les que ells mateixos creien. He descobert 
amb sorpresa com certes famílies que no 
participen mai a l’escola s’han implicat en 
moltes activitats.

Reflexió personal

En aquell moment, i no per falta de ganes 
sinó de temps i d’experiència, no em vaig 
adonar que el final d’un projecte no era 
el dossier (tot i que els nens i nenes el 
consideraven un tresor), sinó acabar-lo 
amb un acte més transcendent, una mena 
de compromís. Teníem algunes idees al 
calaix: una conferència, una campanya 
de propaganda sobre el testament vital de 
forma oral o en un tríptic, ajudar a divulgar 
l’existència d’una humil associació DMD… 
Coneixent-los i sabent el que el projecte va 
significar per a ells, tinc l’esperança que 
aquesta feina l’acabin algun dia.

Afortunadament, la mort ja no és un tema 
tabú a l’escola, però hem d’avançar en 
l’educació per al dret a decidir perquè 
realment siguin lliures fins al final. Aquests 
són els nostres deures pendents.
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Com es pot veure a l’article de Nani Hidalgo i Maria Antònia Carreras sobre el currículum 
de Secundària, tenim camins oberts per treballar a les aules dels instituts el tema de la 
mort digna. En aquest article vull reflexionar sobre la conveniència de la utilització de la 
tècnica del debat per plantejar aquest tema a l’alumnat de Cultura i Valors Ètics o Filosofia 
de quart d’ESO i al de Filosofia i Ciutadania o Història de la Filosofia de primer i segon de 
Batxillerat respectivament.

Debatre sobre la mort a les classes 
de filosofia i ètica. Gosem?

ISABEL ALONSO DÀVILA

Professora de Secundària

Debatre fomenta «la deliberació reflexiva», 
«la fonamentació del propi pensament», «el 
posar-se en el lloc de l’altre» –això últim 
si es debat a partir d’un joc de rol–, i «fer 
l’alumnat competent per viure i conviure 
en el pluralisme i en la diversitat».1 Així 
mateix, afavorirà «la capacitat de pensar, 
comprendre, reflexionar i argumentar» i les 
«habilitats oratòries», a més, evidentment, 
de la «participació en debats…».2 

Durant el curs 2010-2011, el Departament 
de Ciències Socials de l’institut on jo treba-
llava llavors va haver d’assumir la docència 
de l’Ètica de quart d’ESO i jo vaig ser la 
professora que em vaig haver d’encarregar 
d’aquesta assignatura. Ràpidament, em 
vaig adonar que l’alumnat demanava fer 
debats sobre els temes que més l’inte-
ressaven. Tanmateix, les meves primeres 
experiències d’utilització d’aquesta tècnica 
didàctica van ser bastant decebedores. Es 
repetien sempre els mateixos arguments, 
no es respectaven els torns de paraula i el 
debat girava sobre ell mateix, i tot plegat em 
deixava la sensació que no s’hi havia après 
gaire res. Vaig començar a intentar millorar 
aquesta pràctica i, per això, vaig anar a la 

1. Les citacions corresponen a l’epígraf de competèn-

cies de la matèria de Cultura i Valors Ètics de quart 

d’ESO.

2. Les citacions corresponen a l’epígraf de competències 

de la matèria de Filosofia de quart d’ESO.



Biblioteca de Rosa Sensat a veure què tro-
bava sobre el tema. La lectura d’un article 
sobre el debat de Roser Canals Cabau,3 em 
va permetre reflexionar i, sobretot, portar 
a la meva classe una sèrie d’idees que van 
aconseguir, primer, la meva reconciliació 
amb la utilització del debat a les aules, i, 
més endavant, convertir-me en defensora 
de la seva pràctica docent. El debat com a 
joc de rol que vam dur a terme a la classe 
sobre els desnonaments, després de tre-
ballar l’argumentari –tant de la PAH com 
de la patronal bancària– quedarà sempre 
en el meu record com una experiència di-
dàctica enriquidora tant per a mi com per 
a l’alumnat. He rellegit ara l’article citat i 
penso que continua sent vàlid, per la qual 
cosa no m’aturaré aquí a definir el debat 
ni a parlar dels objectius que es poden 
assolir amb la seva utilització didàctica, ni 
d’orientacions metodològiques ni dels tipus 
de debats i la seva seqüenciació a l’aula, 
sinó que, després d’unes breus reflexions 
generals, passaré directament a fer una 
proposta sobre com organitzar a l’aula un 
debat sobre l’eutanàsia, a quart d’ESO, i 
sobre el dret dels humans a la disponibilitat 
de la pròpia vida, al Batxillerat. 

Què ens pot aportar la utilització del debat 
a l’aula i amb quins problemes ens podem 
trobar?

La utilització del debat a l’aula ens per-
metrà construir escenaris comunicatius 
on poder ensenyar i aprendre maneres 
democràtiques de conviure –pensem quan-
tes vegades sentim dir la paraula «debat» 
referida als debats parlamentaris–, sostin-
gudes per l’exercici de la divergència i la 
dissidència i en l’estimació de la diversitat 
de les nostres societats. Sobre els temes 
que generen debat social –els drets del final 
de la vida, incloent-hi la legalització de 
l’eutanàsia i el suïcidi mèdicament assistit, 

3. Roser CaNals CaBau, «L’aprenentatge competencial a 

través del debat a l’aula», dins PersPeCTiVa esColar, nú-

mero 337, setembre de 2009, pàgines 62-67. 

n’és un– l’alumnat ha d’aprendre a pensar 
críticament i a tenir una opinió pròpia i 
meditada, que, acompanyada del domini 
del discurs argumentat –fonamental per 
preservar la llibertat de les persones en el 
món actual, ja que ensenya a saber contes-
tar i defensar el propis criteris–, seran eines 
fonamentals per al seu desenvolupament 
posterior com a ciutadans i ciutadanes 
conscients, crítics i participatius. A més, 
entrenarà l’alumnat en la participació ac-
tiva en defensa d’unes o altres posicions 
respecte de determinats drets. 

Tanmateix, hem de tenir en compte, abans 
d’embarcar-nos en l’organització d’un debat 
a l’aula, les opinions que alerten sobre els 
problemes de la seva utilització didàctica. 
S’ha assenyalat que la mateixa estructura 
del debat, amb la presentació d’arguments 
a favor i en contra, pot afavorir el manifes-
tar-se de manera impositiva, a no cedir i a 
no col·laborar amb el contrari, aguditzant 
la possibilitat de disputes i conflictes. Un 
altre problema detectat és que el debat a 
l’aula tendeix a derivar cap a la conversa 
informal i resulta difícil reconduir-lo. Per 
tal d’evitar aquests problemes, l’anàlisi 
crítica d’alguns exemples de bones i ma-
les pràctiques de debat, als parlaments 
o als mitjans de comunicació, treballada 
amb anterioritat, la dedicació del temps 
necessari per a l’activitat i l’avaluació 
del desenvolupament del debat, hi poden 
ajudar, i molt.

Escollir el tipus de debat didàctic més adient 
per debatre sobre drets humans davant la 
mort

Podem parlar de dos tipus de debats didàc-
tics possibles: d’una banda, el debat en què 
cadascú defensa el seu punt de vista, i de 
l’altra, el debat com a joc de rol, a partir 
de la defensa del punt de vista d’un col-
lectiu o una persona concreta. En tots dos 
casos, la preparació prèvia és fonamental. 
Pel que fa al debat en què es defensen les 
opinions pròpies, l’alumnat ha de preparar 
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prèviament el seu argumentari i ha de pre-
veure què podran dir els que mantinguin 
una posició contrària per poder preparar 
els contraarguments. Per a això hauran 
de buscar informació abans de debatre 
i escriure els seus arguments i les seves 
possibles respostes a d’altres arguments. 

D’altra banda, en el debat com a joc de 
rol l’alumnat també s’ha de documentar 
prèviament sobre què pensen les perso-
nes el punt de vista de les quals haurà de 
defensar, buscant-ne les biografies per tal 
de situar-les en el seu context i coneixent 
bé les seves opinions per ser capaç de 
presentar-les i defensar-les. 

Aquí proposem, com a exemples d’aquestes 
dues menes de debat didàctic possible, una 
proposta de debat sobre opinions pròpies 
per a quart d’ESO i una proposta de debat 
filosòfic, seguint la postura de diferents 
pensadors, per a Batxillerat, si bé aquestes 
opcions poden ser intercanviables amb les 
adaptacions necessàries.

El debat sobre l’eutanàsia, amb opinions 
pròpies, a quart d’ESO

El primer que farem serà saber si l’alumnat 
coneix i comprèn el concepte d’eutanàsia. 
En un moment de feina individual (5 
minuts) hauran de redactar una definició 
personal d’aquest terme. Després, en grups 
de quatre, compartiran les seves definicions 
i arribaran a una definició del grup, la qual  
també redactaran (10 minuts). Un membre 
de cada grup, que farà el rol de portaveu, 
llegirà a la classe la definició del grup i, 
juntament amb totes les altres, es farà una 
definició col·lectiva. Si en aquesta definició 
el concepte no ha quedat prou clar, oferirem 
a la classe la definició que ens en dona el 
Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya: 

«Eutanàsia: El terme, provinent del terme 
grec Eu-Thanatos (‘bona mort’), fa referèn-
cia a aquelles accions realitzades per altres 
persones, a petició expressa i reiterada d’un 
pacient que pateix un sofriment físic o 
psíquic com a conseqüència d’una malaltia 



incurable i que ell viu com a inacceptable, 
indigna i com un mal, per tal de causar-li 
la mort de manera ràpida, eficaç i indolora. 
Aquestes accions es fan, doncs, en atenció 
a la persona i d’acord amb la seva volun-
tat –requisit imprescindible per distingir 
l’eutanàsia de l’homicidi– amb la finalitat 
de posar fi o evitar un patiment insupor-
table. A l’eutanàsia hi ha un vincle causal 
directe i immediat entre l’acció realitzada 
i la mort del pacient. Des de la introducció 
del consentiment informat no podem par-
lar més de la mal anomenada ‘eutanàsia 
passiva’. És obvi que la no-instauració d’un 
tractament, la seva suspensió i l’eutanàsia 
sempre han de ser sol·licitats».4

Treballarem aquesta definició amb l’alum-
nat amb cura, per tal de tenir la seguretat 
que han comprès bé totes les característi-
ques que ha de tenir aquesta acció per tal 
de poder utilitzar amb correcció conceptual 
el terme eutanàsia: causa la mort de ma-
nera ràpida i indolora, la realitza una altra 
persona –no el mateix malalt–, sempre a 
petició de la persona. Per clarificar més el 
terme eutanàsia i la seva diferència amb el 
rebuig a un tractament acompanyat d’ac-
tuacions pal·liatives, treballarem també 
el concepte de consentiment informat: el 
que ha de donar un pacient per tal que se 
li facin tractaments, proves diagnòstiques 
i intervencions quirúrgiques després de 
disposar de la informació que hi ha sobre 
el seu procés i les diferents alternatives i 
possibilitats d’actuació. El consentiment 
informat el dona un pacient autònom, 
fonamentat en el coneixement sobre els 
fets més rellevants del seu procés, després 
d’haver estat adequadament informat pel 
metge que l’atén i pels altres que hi pu-
guin intervenir. Si hem de consentir, està 
implícit que podem no fer-ho i, per tant, 

4. Podem trobar aquesta i d’altres definicions de con-

ceptes necessaris a Comitè Consultiu de Bioètica de 

Catalunya, Informe sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi, 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

Barcelona, 2006, pàgines 15-18. 

rebutjar el tractament proposat pel metge, 
i això no és eutanàsia. Es poden treballar 
més conceptes relacionats amb el tema 
seguint les definicions que ens aporta la 
publicació del Comitè Consultiu de Bioètica 
de Catalunya en la publicació ja citada.  

El pas següent serà saber quins alumnes 
tenen una opinió formada sobre la conve-
niència o la no-conveniència de penalitzar 
o despenalitzar. A partir d’aquí, formarem 
tres grups: els partidaris de l’eutanàsia, els 
contraris i l’alumnat sense una opinió for-
mada. D’aquest últim col·lectiu, formarem 
un grup de tres persones que constituiran 
la taula de moderació, una moderadora o 
moderador i dos secretaris o secretàries, 
que s’encarregarà de moderar el debat i de 
prendre notes de l’argumentari per fer un 
resum final. Una de les persones encarre-
gades de la secretaria prendrà notes dels 
arguments a favor, i l’altra, dels arguments 
en contra. 

Tomàs d’Aquino.
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Una vegada configurats els quatre grups del 
debat, començarem amb l’etapa de recerca 
durant la qual cadascun dels grups prepa-
rarà, per escrit, les seves intervencions.

Els dos grups que debatran prepararan 
l’argumentari a favor i en contra de la 
despenalització de l’eutanàsia buscant 
informació a la web. Deixem aquí dues 
possibles fonts, però n’hi ha moltes al-
tres: <http://www.lavanguardia.com/
videos/20160408/40982614277/cara-a-
cara-eutanasia.html> i <http://www.lasexta.
com/temas/eutanasia_salvados-1>.

També podeu trobar altres arguments a la 
nostra pàgina web <http://eutanasia.cat/
index.php/ca/2-uncategorised/66-material-
didactic-per-l-alumnat>.

El grup d’alumnes sense opinió també par-
ticiparà en aquesta recerca d’informació i 

anirà veient, en aquest procés, si es decanta 
per una posició o per una altra. Mentre, 
el grup de moderació buscarà informació 
sobre el debat, sobre el rol del moderador 
o la moderadora i estudiarà exemples de 
debats ben realitzats i debats inútils. 

Una vegada acabada la fase de preparació, 
debatrem sobre el tema a la classe, la 
qual organitzarem en quatre grups: grup 
de moderació, grup d’opinió favorable 
a l’eutanàsia, grup d’opinió contrària a 
l’eutanàsia i grup sense opinió. Per a la 
realització concreta del debat, em remeto a 
l’article de Roser Canals citat prèviament. 
El debat acabarà amb les intervencions 
de les persones que han fet de secretaris 
o secretàries, que faran un resum de les 
opinions manifestades. Si es considera 
convenient, aquesta activitat es pot con-
cloure escrivint una carta a un diari o fent 
públiques les conclusions en el centre 
educatiu mitjançant cartells.

El debat filosòfic sobre la disponibilitat de la 
vida, com a joc de rol. Quins papers podem 
oferir a l’alumnat de Filosofia de Batxillerat?

Plató, Aristòtil, Sèneca, Agustí d’Hipona, 
Tomàs d’Aquino, Tomàs Moro, Francis Bacon, 
Hume, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Ca-
mus, Hans Küng, etc., han reflexionat sobre 
la disponibilitat de l’ésser humà sobre la seva 
pròpia vida i ens han deixat escrits sobre el 
tema. Podeu trobar-los al llibre del Comitè 
Consultiu de Bioètica de Catalunya ja citat,5 

al de Ramon Camats, Adéu vida meva,6 i a la 
nostra web. Els textos dels filòsofs que apa-
reixen citats en aquests llibres ens permeten 
oferir a l’alumnat de Batxillerat la possibilitat 
de debatre filosòficament en un joc de rol. Dos 
o tres alumnes faran el paper de deixebles 

5. CoMiTÈ CoNsulTiu de BioÈTiCa de CaTaluNya, Informe 

sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi, Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2006, 

pàgines 19-24.

6. Ramon CaMaTs, Adéu vida meva (Apunts sobre el suï-

cidi), Lleida, 2014. 

«SOBRE ELS TEMES QUE GENEREN 

DEBAT SOCIAL L’ALUMNAT 

HA D’APRENDRE A PENSAR 

CRÍTICAMENT I A TENIR UNA OPINIÓ 

PRÒPIA I MEDITADA»

David Hume.



de cadascun d’aquests filòsofs, estudiant 
i fent seus prèviament els arguments que 
justifiquen la seva postura a partir dels textos 
que els oferirem i desenvolupant-los en un 

debat filosòfic a l’aula. Les posicions man-
tingudes per aquests filòsofs ens permeten 
presentar-los d’aquesta manera: 

En contra de la disponibilitat
de la pròpia vida

A favor de la disponibilitat
de la pròpia vida

Plató, Lleis (hi argumenta en contra, però amb excepcions)

Aristòtil, Ètica a Nicòmac Sèneca, Cartes a Lucili

Agustí d’Hipona, La ciutat de Déu Tomàs Moro, Utopia

Tomàs d’Aquino, Summa Theologica Francis Bacon, The Advancement of Learning

Kant, Metafísica dels costums i Lliçons d’Ètica
Hume, assaigs sobre el suïcidi i la immortalitat 
de l’ànima

Schopenhauer, Panerga i Paralipomena

Nietzsche, L’Anticrist, Més enllà del bé i del mal 
i Humà, massa humà

Camus, Le mythe de Sisyphe

Hans Küng, Una mort feliç

Per saber-ne més

Sobre el debat

CaNals CaBau, Roser, «L’aprenentatge 
competencial a través del debat a 
l’aula», dins PersPeCTiVa esColar, 
núm. 337, Rosa Sensat, Barcelona, 
setembre de 2007, pàgines 62-67.

Sobre el pensament filosòfic en relació amb 
la disponibilitat de la pròpia vida

CaMaTs, Ramon, Adéu, vida meva, Lleida, 
2014. 

CoMiTÈ CoNsulTiu de BioÈTiCa de CaTaluNya, 
Informe sobre l’Eutanàsia i l’ajuda al 
suïcidi, Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 
2006. 

KüNg, Hans, Una muerte feliz, Madrid, 
Trotta, 2016. 
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Treballar sobre la mort a l’aula suposa, com de fet pràcticament sempre, no només 
construir coneixement, sinó moure actituds i emocions. És per això que el cinema, 
amb la seva capacitat de possibilitar l’empatia amb els personatges i les situacions que 
viuen, és especialment adient. L’inconvenient de l’ús del cinema a l’aula és que, per 
possibilitar el procés d’empatia, s’ha de veure la pel·lícula sencera, amb la dedicació 
de temps de classe que demana. Es pot evitar aquest hàndicap tot fent servir frag-
ments, malgrat que es perd la força que té el relat complet. 

1. Al nostre web, <eutanasia. cat>, a «Educació», teniu 

fragments de Coses que importen, Million Dolar Baby, 

Mar adentro i Tapas. 

El cinema, un recurs útil per treballar sobre la 
mort a l’aula 

NANI HIDALGO VILLARROYA

Professora de Secundària

El ventall on triar és molt ampli. Aquí fem 
una primera aproximació, que vosaltres, 
segurament, podreu ampliar. Si pensem 
en nivells, a Primària al Cicle Inicial es 
pot començar amb un clàssic, Bambi.1 
La mort de la mare permet naturalitzar 
la mort com a part de la vida, així com 
tractar la gestió de les pèrdues. Al nostre 
web, <eutanasia.cat>, teniu una proposta 
per treballar  aquesta pel·lícula. Al Cicle 
Mitjà o al Superior ens podem apropar als 
mateixos temes amb Mi chica. La resta de 
pel·lícules crec que són més adequades 
per a Secundària. Tanmateix, segons les 
característiques del grup, es podria provar 
a 6è. Als cicles formatius sanitaris resulten 
especialment útils, perquè en la seva fu-
tura vida laboral estaran en contacte amb 
persones en situacions de final de vida.

Si ens centrem en les possibilitats que 
ofereixen, en primer lloc voldria fer re-
ferència als documentals que tracten 
casos reals i en què sempre es defensa 
l’autonomia de la persona i el seu dret a 
la disponibilitat de la pròpia vida. Al final 
de la escapada (<https://www.youtube. 
com/watch?v=lK46D8BcHrg>) narra com  

2. Les referències de totes les pel·lícules les teniu a la 

graella de la filmografia.

1

2



Miguel Núñez, que ha lluitat tota la seva 
vida per la llibertat i una societat més 
justa, reivindica la llibertat per triar el seu 
final. A Las alas de la vida, <https://www.
youtube.com/watch?v=ad57IQaK_Dw>, se 
segueix l’avenç de la malaltia degenerativa 
de Carlos Cristo, un metge que havia viscut 
amb plenitud i que reivindica poder triar 
el final. És una lliçó de vida. Finalment, a 
Morir sense morir es barreja documental i 
ficció per tractar el cas d’una persona en 
estat vegetatiu permanent a causa d’un 
accident de cotxe. Alhora, es defensa el 
dret a l’eutanàsia i es fa un estat de la 
qüestió a Espanya i Europa.

Com a exemple de la necessitat de reflexio-
nar sobre com voldríem morir i gestionar-ho 
prèviament, hi ha diverses opcions. A Amor 
la manca de converses prèvies sobre el 
tema, entre la família i amb professionals, 
porta a un deteriorament que fa malbé una 
vida digna, i que acaba amb un assassinat 
per compassió i un suïcidi. A Siempre Alice 
assistim a un cas d’Alzheimer precoç en 
el qual, en no compartir amb la família el 
seu desig, la malalta no pot triar el seu 
final. Contràriament, a Mi vida sin mi la 
protagonista, que sap el poc temps que 
li queda de vida, encara el seu final tot 
acceptant-lo i organitzant-lo, malgrat que 
no deixa que el seu entorn l’acompanyi 
en el procés.

Amar la vida resulta interessant per abordar 
la vivència d’una malaltia terminal. 

A Million Dolar Baby2 i a Tapas trobem 
l’ajuda a morir per amor, quan la persona 
estimada ha demanat insistentment que no 
vol continuar amb vida. Foren casos que 
tindrien fàcil solució amb una llei d’euta-
nàsia o suïcidi assistit. En canvi, a Cosas 

3. Ricardo García Manrique fa una interessant anàlisi 

d’aquesta pel·lícula i de Mar adentro i Las invasiones 

bárbaras a «Bioética y cine: la eutanasia y la ayuda al 

suicidio», a Royes, A. (ed), Morir en libertad, Barcelona, 

Universitat de Barcelona, 2016.

que importan, malgrat que la protagonista 
ha manifestat que vol ser ajudada a morir, 
no rep l’ajuda i ha de suïcidar-se quan ja 
no pot suportar més el que considera una 
vida indigna. També La fiesta de despe-
dida planteja l’eutanàsia. Tenim un grup 
de persones que al final de la seva vida i 
amb diverses malalties decideixen posar els 
mitjans per poder triar el seu final.

Es pot reflexionar sobre la disponibilitat de 
la pròpia vida i la mort anunciada i envolta-
da dels éssers estimats amb Las invasiones 
bárbaras i amb Corazón silencioso.3 

Volver introdueix un toc d’humor. S’atansa 
al tema amb la «convivència» amb les 
persones difuntes, present a la cultura 
de la mort en l’ambient rural a la Manxa. 

Mar adentro i Para siempre presenten 
dos casos reals de lluita per aconseguir 
la despenalització de l’eutanàsia. El cas 
Ramón Sampedro, a la primera, va ser 
determinant per posar sobre la taula el 
tema a Espanya. Les diverses postures 
davant el cas estan ben reflectides: la de 
l’Església, la Justícia, l’entorn propici i el 
que té reticències… Finalment, assistim a 
un suïcidi assistit, quan no ha aconseguit 
que autoritzin l’eutanàsia que demanava. 
La segona pel·lícula aborda el cas Mario 
Verstraete, polític belga que patia una 
malaltia degenerativa i que va encapçalar 
la lluita per la legalització de l’eutanàsia al 
seu país i va ser el primer a beneficiar-se’n.

Finalment, Truman permet treballar sobre 
els drets que ja tenim a Espanya.4 El con-
sentiment informat i el rebuig del tracta-
ment permeten exercir l’autonomia de la 

4. Un interessant article sobre aquesta pel·lícula és 

MaríN, F. «La muerte voluntaria vence a la muerte», a la 

revista DMD Asociación Federal, 70/2015, disponible a 

<https://issuu.com/afdmd/docs/revista70>. 

5. Comentats a l’article d’Isabel Alonso, Morir digna-

ment: de la reflexió filosòfica i les lluites civils als drets 

que tenim i als que ens manquen. 

3

4

5
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persona malalta en moltes ocasions. I men-
tre no els tinguem tots, és molt important 
que es coneguin i els fem servir. També és 
interessant per abordar l’acompanyament 
que pot fer l’entorn de la persona malalta. 
Hi ha qui intenta entendre i respectar les 
seves decisions, malgrat que produeixin 
dolor. Tanmateix, hi ha qui s’aferra a la 
persona malalta i no la vol perdre, en contra 
dels desitjos de qui està patint la malaltia. 

Un altre possible tema és el paradigma 
mèdic que hi ha darrere del tractament 
de les malalties: paternalisme mèdic, 
que només considera la malaltia i no la 
persona; o autonomia de la persona ma-
lalta i respecte als seus desitjos. El doctor, 

Hipócrates i Un doctor en la campiña no 
són gaire adequades. 

Proyecto Lázaro posa sobre la taula els lí-
mits de la tecnociència i les conseqüències 
de no acceptar la nostra vulnerabilitat. A 
La decisión de Anne es posa el focus en 
l’enginyeria genètica i com pot condicionar 
la nostra autonomia.

No es pot acabar sense plantejar l’augment 
de l’esperança de vida i la manca de qua-
litat de vida que pot comportar. Arrugues 
és una pel·lícula d’animació que permet la 
reflexió sobre què es considera vida digna 
i la pèrdua d’autonomia de la persona.

Pel·lícula
durada (minuts)

Direcció Any Llengua 
original

Temes a treballar

Al final de la 
escapada (78’)

Albert Solé 2010 Castellà Cas real, autonomia, mort digna

Amar la vida
(98’)

Mike Nichols   2001 Anglès Vivència de malaltia terminal, desitjos de 
la persona

Amor (127’) Michael Haneke 2012 Francès Manca de gestió prèvia, mort indigna, 
assassinat per compassió

Arrugas (90’)   Ignacio Ferreras 2012 Castellà Despersonalització de la vida a residèn-
cies geriàtriques, Alzheimer

Bambi (70’) David Hand i 
altres

1950 Anglès La mort com a part de la vida, com 
gestionar les pèrdues

Corazón silenci-
oso (97’)

Bille August 2014 Danès Autonomia, mort voluntària i acompa-
nyada

Cosas que im-
portan (127’) 

Carl Franklin 1998 Anglès Deteriorament i dependència, manca 
d’ajuda a morir dignament

El doctor (128’) Randa Haines 1991 Anglès Dignitat de la persona, respecte a les 
decisions de la persona malalta

Hipócrates 
(102’)  

Thomas Lilti 2014 Francès Medicina paternalista / autonomia de la 
persona malalta

Johny cogió su 
fusil (111’)

Dalton Trumbo 1971 Anglès Vida indigna, antibel·licista

La decisión de 
Anne (106’)

Nick Cassavetes 2009 Anglès Enginyeria genètica, respecte a les 
decisions de la persona malalta

La fiesta de 
despedida (95’)

Sharon Maymon 2014 Hebreu Autonomia, mort voluntària, eutanàsia

Las alas de la 
vida (82’)

Antoni P. Canet  2005 Castellà Cas real, malaltia degenerativa, dret a 
gestionar el teu final



Las invasiones 
bárbaras (99’)

Denys Arcand 2003 Francès Mort voluntària acompanyada, eutanàsia

Mar adentro 
(125’)

Alejandro 
Amenábar

2004 Castellà Cas real, dret a gestionar el teu final, 
paper de l’Església, paper de la justícia,
suïcidi assistit

Mi chica (100’) Howard Zieff 1992 Anglès La mort com a part de la vida, com 
gestionar les pèrdues

Mi vida sin mi 
(106’) 

Isabel Coixet 2003 Anglès La mort com a part de la vida, reflexió 
sobre la nostra vulnerabilitat

Million dollar 
baby (132’) 

Clint Eastwood 2004 Anglès Dret a gestionar el teu final, ajuda a 
morir per amor

Morir sense 
morir (120’)

Antoni 
Verdaguer

2010 Català Cas real. Vida biològica≠vida biogràfica, 
defensa de la mort digna

Para siempre 
(120’)

Nic Balthazar 2011 Neerlandès Cas real, malaltia degenerativa, lluita per 
la despenalització de l’eutanàsia

Proyecto Lázaro 
(112’) 

Mateo Gil 2015 Anglès Omnipotència de la tecnociència, 
immortalitat

Siempre Alice 
(101’)

Richard Glatzer 2014 Anglès Alzheimer, vida indigna, necessitat de 
gestionar prèviament el teu final

Tapas (94’) José Corbacho, 
Juan Cruz

2005 Castellà Autonomia, ajuda a morir per amor

Truman (108’) Cesc Gay 2015 Castellà Autonomia de la persona malalta, rebuig 
al tractament, dret a decidir el nostre 
final

Un doctor en la 
campiña (102’) 

Thomas Lilti 2016 Francès Autonomia de la persona malalta,  
dignitat, respecte dels desitjos al final 
de la vida

Volver (121’) Pedro 
Almodóvar

2006 Castellà La mort com a part de la vida, cultura de 
la mort a la Castella-la Manxa rural

Tant si voleu treballar amb fragments com si ho feu amb la pel·lícula sencera resulta 
útil la fitxa d’anàlisi següent: 

El dret a morir dignament, un dret humà

El cinema com a recurs

Pel·lícula Personatges On són Què fan? Com se 
senten?

Què 
volen?

Què necessita-
rien per tenir 
una mort digna?
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Si trieu els fragments us recomanem 
aquest guió:

El dret a morir dignament, un dret humà

GUIÓ SESSIÓ

1. Presentació 

• Som vulnerables i la mort és una part 
ineludible de la vida.

2. Alguns conceptes 

• L’alumnat defineix individualment:

- mort digna

- eutanàsia

- ajuda al suïcidi

• Es posa en comú i s’aclareixen els 
conceptes

3. Explicació de la situació a Espanya i 
al món 

• Drets de la persona malalta:

- consentiment informat

- rebuig al tractament

- cures pal·liatives

- respecte al DVA (testament vital)

• A altres països han aconseguit més 
drets:

- Holanda, Bèlgica, Luxemburg, Suïssa,

 EUA (alguns estats), Canadà, Co-
lòmbia

4. Treball en grup dels fragments de pel-
lícules 

• presentació 

• visionat 

• treball en grup 

• posada en comú 

Per a l’avaluació d’aquest tipus d’activitats 
és molt útil l’autoavaluació de l’alumne.5 

6. Al llibre de Ciències Socials de 4t d’ESO, El segle 
xx en primera persona, d’Octaedro. Hem experimentat 
àmpliament aquest model d’autoavaluació.

6



Potencia la implicació individual i col-
lectiva en el procés d’aprenentatge. És 
important que l’alumnat copsi que l’apre-
nentatge és un procés gradual i que hi 
ha diversos graus de coneixement, en els 
quals es pot anar aprofundint. El grau més 
elevat (D) és saber explicar-lo, cosa que a la 
vegada ajuda a consolidar el coneixement 
de qui ho fa.

L’autoavaluació es realitza en dues fases. 
Una part (inici) es fa abans de començar 
i serveix per detectar idees prèvies i pot 
facilitar l’aprenentatge entre iguals. I en 
acabar (final), l’alumnat es fa conscient 
d’allò que s’ha treballat. Cal avaluar con-
ceptes i actituds o opinions. S’hauran de 
modificar en funció de la pel·lícula o els 
fragments treballats. Aquesta autoavaluació 
és recomanable per a qualsevol activitat al 
voltant del tema de la mort.

Avaluació de l’experiència a l’aula

QUÈ TREBALLAREM? A
inici     final

 B
inici     final

C
inici     final

D
inici     final

CONCEPTES

Mort digna

Sedació terminal

Malaltia terminal

Estat vegetatiu permanent

Testament vital

Suïcidi mèdicament assistit

Eutanàsia

CONCEPTES

A No ho conec

B N’he sentit a parlar

C Ho conec

D Podria explicar-ho

QUÈ TREBALLAREM?  A
inici     final

 B
inici     final

 C
inici     final

OPINIONS

Defenso el dret a la  mort digna

Estic a favor de la despenalització 
de l’eutanàsia

Estic a favor de la despenalització 
del suïcidi mèdicament assistit

OPINIONS

A A favor

B En contra

C No en tinc opinió
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La majoria de mestres ens hem trobat alguna vegada amb la mort d’alguna persona pro-
pera al nostre alumnat. Quan això passa, moltes vegades ni el nostre alumnat ni nosaltres 
mateixos estem preparats per encarar el tema.

La literatura com a recurs

MARIA ANTÒNIA CARRERAS SAURA

 Mestra de Primària 

Les criatures no estan preparades per enca-
rar el tema de la mort perquè actualment, 
tot i que ens la serveixen en directe a les 
hores de dinar i sopar, quan fan el telenotí-
cies, és un tema tabú, i nosaltres, tampoc, 
perquè ningú no ens ha preparat per poder 
parlar-ne amb normalitat a les aules.

Una bona manera d’encarar el tema, de 
vacunar-nos-en i tenir una mica més de 
defenses si mai ens hi hem d’enfrontar a 
la nostra aula, és mitjançant la literatura.

Amb la literatura podem desdramatitzar la 
mort, i no solament això, sinó que ens pot 
fer adonar que hi ha moltes situacions que 
són pitjors que la mort, i que també es pot 
donar el cas que en un moment determinat 
les persones ens puguem cansar de viure.

Existeixen contes per poder treballar el 
tema des dels primers cursos:

A partir de cinc anys es pot usar el llibre Més 
enllà del Gran Riu, d’Armin Beuscher. S’hi 
tracta d’una llebre que s’acomiada del 
seu amic l’ós tot dient-li que allà on ella 
va ningú la pot acompanyar. Aquest llibre 
pot ser molt adequat per a P-5, i a primer, 
segon i tercer de Primària. Podem començar 
a tractar l’acceptació de la mort com a part 
de la vida: tot allò que és viu morirà.

A partir de quart de Primària es pot treballar 
«El cavaller de Milany», anònim, dins del 



llibre Llegendes d’arreu de Catalunya, La 
Galera, 2012. Jo l’havia treballat quan feia 
de mestra de català a quart de Primària. Es 
trobava en el llibre de L’arc de Sant Martí 
de l’Editorial Casals, col·lecció «El Molí 
de Vent», però he consultat l’editorial i 
aquest llibre no és a la venda actualment. 
Tanmateix, teniu el text al nostre web, 
<http://www.eutanasia.cat/index.php/ca/2-
uncategorised/67-material-didactic-pel-
professorat>. Va d’un cavaller que fa un 
pacte amb el diable perquè no es vol morir, 
però els anys van passant i se li moren tots 
els amics, ja no s’entén amb ningú perquè 
els altres no parlen la seva llengua i ell és 
vell i ja no té ganes de viure. Amb el diable 
va pactar que quan volgués deixar aquest 
món, hauria de cremar un tronc, però ell ja 
no el pot anar a cercar, i com que no parla 
la llegua dels altres, no els pot explicar 
on és el tronc. Finalment, un home que 
parla les llengües antigues esbrina el que 
vol, crema el tronc i el pobre vellet es pot 
morir en pau. Aquest conte es pot treballar 
a partir de quart de Primària, i penso que 
es podria usar fins a segon d’ESO. Permet 
reflexionar sobre la inevitabilitat de la mort 
i els problemes de la immortalitat. No per 
viure més es viu millor.

A partir de tercer d’ESO i a Batxillerat es 
poden fer servir molts més llibres. Com a 
mostra, es poden citar els que vam treba-
llar en el curs de formació del professorat 
d’Horta-Guinardó:

Memòries d’Adrià de Marguerite Yourcenar. 
S’hi recrea la vida i la mort d’un dels més 
grans governants de l’Imperi romà, Adrià, el 
qual fictíciament escriu una llarga carta a 
Marc Aureli, el seu successor i fill adoptiu. 
L’emperador enraona sobre el seu passat i 
descriu tant les seves fites com dissorts, el 
seu amor per Antínous, i la seva filosofia 
particular. Poden ser especialment útils 
les pàgines que van de la 229 a la 233.1 

1. Tots els fragments són a <http://eutanasia.cat/index.

php/ca/2-uncategorised/67-material-didactic-pel-pro-

fessorat>. 

Yourcenar hi planteja una lúcida reflexió 
sobre el final de la vida, amb el deterio-
rament físic i la poca eficiència mèdica.

La vida ante sí d’Émile Ajar. Premi Gon-
court 1975, escrit per Romain Gary amb 
pseudònim. Narració en primera persona 
feta per un noi àrab del deteriorament la i 
mort d’una dona jueva. Era una prostituta 
que en fer-se gran s’havia dedicat a criar 
els fills d’altres prostitutes. És un llibre 
corprenedor sobre la vellesa, l’amor, la 
infància, el racisme i la solitud. Hi ha 
referències explícites a l’aferrissament 
terapèutic, especialment amb les persones 
grans, i la manca de respecte a la voluntat 
de la persona malalta. 

La mort d’Ivan Ilitx de Tolstoi. El personatge 
dibuixat per Tolstoi és lvan Ilitx, president 
de l’Audiència Territorial. Tolstoi no només 
reflecteix el seu terror a la mort, sinó que 
també ens fa palesa la compassió que li 
inspiraven els humils i els oprimits. Permet 
reflexionar sobre la mala praxi mèdica amb 
una actitud paternalista, així com sobre la 
conveniència d’acompanyar i escoltar la 
persona en el seu procés de mort.

La muntanya màgica de Thomas Mann. El 
jove enginyer Hans Castorp fa una visita 
de tres setmanes a un cosí que és en un 
sanatori alpí per a tuberculosos, però l’es-
tada s’allargarà d’una manera imprevisible. 
Tornem a tenir el tema de la dignitat de 
la persona malalta, del respecte als seus 
desitjos tant per part de la medicina com 
de l’Església.

L’acabadora de Michela Murgia. Sardenya 
als anys cinquanta del segle xx. Seguint un 
antic costum, Bonaria Urrai es queda amb la 
Maria, de sis anys, quarta filla d’una família 
humil que no se’n pot fer càrrec. Esdevé 
«fill’e anima». Anys més tard, la seva bona 
relació es veu truncada quan Maria desco-
breix que la seva mare de l’ànima, a més de 
modista, fa una tasca necessària i valorada 
per la comunitat. Ajuda a morir les persones 
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que ja no poden suportar la seva malaltia i 
que li ho demanen. Tenim l’eutanàsia com 
una pràctica arrelada a la tradició.

El árbol de la ciencia de Pío Baroja. És una 
novel·la publicada el 1911. De caràcter 
semiautobiogràfic. L’acció es desenvolupa 
entre 1887 i 1898. El títol del darrer capí-
tol, «Tenía algo de precursor», ja indica com 
Baroja vol assenyalar un camí. Presenta 
la mort voluntària del protagonista com a 
expressió de la llibertat individual quan la 
vida ja no té sentit per a ell. 

Res no s’oposa a la nit de Delphine de 
Vigan. Després de trobar la seva mare 
morta, l’escriptora Delphine de Vigan va 
començar una recerca desenfrenada cap 
al fons de la nit: va investigar documents i 
cartes, va empassar-se pel·lícules familiars 
de súper-8 i va interrogar tots els membres 
encara vius de la família per mirar d’enten-
dre què havia passat. El resultat és aquest 
llibre commovedor i duríssim però que és 
un gest d’amor infinit d’una filla cap a la 
seva mare. Aquí es torna a plantejar el dret 
a la disponibilitat de la vida pròpia com a 
expressió de la llibertat individual. Persones 
que trien la mort precisament perquè han 
viscut intensament i estimen la vida.

Arribats en aquest punt, crec que pot ser 
una bona idea posar-vos un exemple de com 
es podria treballar El cavaller de Milany a 
5è de Primària.

Guió de treball

Formar grups de quatre alumnes. Donar 
a cadascun el text amb les instruccions 
següents:

1. Llegiu el text individualment.

2. Discutiu i argumenteu entre vosaltres 
les preguntes següents:

a. Us agradaria viure eternament?

b. Digueu tres raons per les quals us 
agradaria i tres raons per les quals no.

c. Per què el cavaller, finalment, es 
cansa de viure?

d. Creieu que el cavaller al final de la 
seva existència fa una vida digna?

e. S’ha de condemnar una persona a 
viure encara que ella no ho vulgui?

Posada en comú tot anotant a la pissarra 
els resultats de les preguntes b, d i e per 
extreure conclusions i constatar com no 
tothom vol el mateix i que respectar la 
dignitat de cada persona és tenir en compte 
les diferents opcions.

Per saber-ne més

ANòNiM. «La llegenda del cavaller de Mi-
lany», Llegendes d’arreu de Catalu-
nya, La Galera, 2012.

ajar, Émile. La vida ante sí, Esplugues 
de Llobregat, Plaza & Janés, 1976. 

Baroja, Pío. El árbol de la ciencia, Ma-
drid, Caro Raggio/Cátedra (Letras 
Hispánicas; 225), 2008.

BeusCHer, Armin. Més enllà del Gran 
Riu, Barcelona, Juventud, 2004.

Murgia, Michela. L’acabadora, 
Barcelona,Proa, 2011.

MaNN, Thomas. La muntanya màgica, 
Barcelona, Grup 62, 2007.

TolsToi, Lleó. La mort d’Ivan Ilitx, Barce-
lona, Quaderns Crema.

de VigaN, Delphine. Res no s’oposa a la 
nit, Barcelona, Edicions 62, 2012.

YourCeNar, Marguerite. Memòries 
d’Adrià, Barcelona, Edicions 62, 
2007.



Quan el Grup de Pedagogia de DMD-cat va decidir recopilar activitats que ens poguessin 
ser útils en la tasca antitabú que ens proposàvem de dur a terme, vaig pensar en activi-
tats senzilles que ens poguessin apropar d’una altra manera a la presència normalitzada 
de la mort, i tant els cementiris com els monuments funeraris se’m van presentar com 
una oferta amb bones oportunitats educatives, alhora que em semblaven adequats per a 
aquesta tasca antitabú (i, de retruc, antitrivialització de la mort) en la qual estem immerses 
des de DMD. 

Tot volent desfer el tabú de la mort: cementiris 
i monuments als morts

 ANTÒNIA PALLACH I ESTELA

Professora de Secundària

Com molt sovint fem a l’aula, convindria 
encetar el tema amb les experiències que 
el grup classe acumula pel que fa a la 
mort. Possiblement ha mort no fa gaire una 
àvia, un amic de la mare, un oncle o algú 
encara més proper –el pare, la mare…–. 
I comencem a parlar dels nostres morts. 
I posem el termòmetre al tema tabú. I…

Per anar fent boca, per posar fil a l’agulla, 
una activitat senzilla podria ser recollir 
expressions, dites, refranys que parlin de 
la mort. N’hem de trobar uns quants a fi 
de poder-los analitzar, observar de quina 
manera i amb quins matisos ens hi refe-
rim. Expressions com «avui estic morta 
de son»; «explica’m el que vulguis que 
sóc una tomba», fins a dites com «vés-te’n 
Anton que qui es queda ja es compon»; 
«després de mort, ni vinya ni hort»... ens 
permetrien conèixer no només les nostres 
dites, sinó també d’altres en les altres 
llengües curriculars i també les de les 
altres llengües presents en el grup classe. 
I hi podríem també jugar una miqueta i fer 
classificacions: els irònics, els masclistes, 
els que no entenem, els més filosòfics…

Pel que fa al tema dels cementiris

Partint de l’experiència o l’absència d’expe-
riència del grup classe podríem començar a 
pensar a presentar el ventall de possibilitats 
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d’apropament a la normalitat de la mort. 
I segons el nivell on treballem, podríem 
aprofundir, més o menys, en els aspectes 
que proposem.

Ens hi podem passejar físicament o bé 
mitjançant la projecció de diapositives. 
Un cop entre les parets dels cementiris, 
hi podem observar, aprendre i/o reflexi-
onar sobre les creences de les persones 
enterrades, observar símbols de diverses 
religions, pensar sobre si els enterraments 
ens il·lustren sobre les classes socials… 
Ens podem fixar també en la vegetació que 
hi ha, investigar-ne el perquè, comparar-la 
amb la de cementiris d’altres cultures; 
lligar-ho amb els rituals de la mort, els 
nostres i els d’arreu, tan diversos! Si tenim 
un grup classe multicultural, podria ser 
molt ric l’aprenentatge. Reflexionar i saber 
quins són els sentiments que ens lliguen 
als nostres morts; és a dir, reconèixer quin 
és l’espai de la mort en les nostres vides. 
Un altre aspecte interessant seria la lectura 
atenta de les inscripcions de les tombes, 
dels nínxols… per tal de fixar-nos si les 

mortes i els morts es presenten d’igual 
manera. I també podem ampliar el lèxic 
tant en les llengües curriculars com en les 
del grup classe.

També cal tenir en compte que Cementiris 
de Barcelona ofereix activitats pedagò-
giques molt interessants, sobretot les 
relacionades amb les carrosses fúnebres 
que hi ha al cementiri de Montjuïc (www.
cbsa.cat/colleccio/).

Pel que fa al tema dels monuments als morts

A diferència del cementiri, aquí la mort 
és al carrer. A moltes ciutats i viles hi ha 
monuments als morts. Aquesta mirada que 
proposo ens serà, sobretot, un bon al·licient 
per reflexionar sobre les guerres, per parlar 
de la guerra i de la pau; podrem debatre 
els conceptes i definir-los. Podem parlar 
de bel·licisme i de pacifisme. De morts 
dignes-glorioses-patriòtiques… o de morts 
innecessàries-inútils… Podrem observar 
atentament la iconografia d’aquests mo-
numents; descobrir què tenen en comú, 
què els separa; quina n’és l’estètica. Si 
poguéssim, podríem aprofundir també 
en les fosses encara menystingudes i fer 
observar les diferències existents entre els 
morts de les guerres… Quins símbols hi 
apareixen? Resulta aclaridor poder com-
parar els monuments de la nostra Guerra 
Civil amb d’altres, sobretot de França –on 
n’hi ha una gran presència– en memòria 
de totes les guerres més recents.

Podríem mirar també on glorifiquen els 
monuments, quin paper hi tenen els po-
ders polítics i com en tot això, si tenim en 
compte on estan situats, es barreja també 
l’urbanisme. 

Tot això que us proposo pretén ser un estri 
més que us permeti obrir horitzons sobre el 
tema de la mort amb el vostre grup. Alhora 
ens pot donar la possibilitat d’agafar-ho com 
a activitat pluridisciplinària, cosa que, com 
els i les docents sabem molt bé, ajuda a la 



integració dels sabers que intentem trans-
metre en el transcurs de l’aprenentatge.

Totes dues propostes permeten diverses 
maneres d’encarar-les: tant poden ser 
activitats en grup dins l’aula, com activi-
tats a l’exterior; tant proposta de Treball 
de Recerca, com Projecte de Classe; tant 
investigació individual, com col·lectiva. 

El Premi Salvador Pàniker
L’any 2015, DMD-CAT i la Universitat de Lleida vàrem crear el premi Salvador Pàniker, 
al qual poden presentar-se els TFG que girin a l’entorn de la mort digna. Vàrem crear 
les bases i en férem difusió. 

En la primera edició meresqué el guardó al millor treball l’alumna de quart curs de 
Treball Social Mercè Pla Gallego, amb l’obra que porta per títol «Eutanàsia: mort digna, 
suïcidi o homicidi». El lliurament del premi tingué lloc el dia 21 d’octubre de 2016 
a la sala d’actes de la facultat. Aquest esdeveniment fou rellevant, la vicedegana en 
feu la presentació i el professor de filosofia del mateix centre, Sr. Ramon Camats, va 
pronunciar la conferència «Per una mort encertada». El públic s’hi mostrà interessat. 
Conseqüentment, els mitjans de comunicació local en parlaren i es feu una difusió de 
la tasca de DMD. 

Ja s’ha convocat la segona edició. En podeu consultar les bases a <http://www.eutana-
sia.cat/index.php/ca/2-uncategorised/72-convocatoria-de-la-segona-edicio-del-premi-
salvador-paniker>.

CoNCePCió CaNuT Farré

Professora de Secundària

 

Queda clar que si no podem sortir fora de 
l’aula per dur a terme les activitats, ens 
farà falta una bona mostra de fotografies, 
tant de cementiris com de monuments, per 
poder il·lustrar tots aquests aspectes. La 
xarxa n’és un gran viver. (Podem buscar-los 
tant a «Caídos por Dios» com a «Morts pour 
la Patrie»).

Cementiri d'Albarca (Priorat).
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