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pròleg

En els gairebé deu anys de singladura, el Comitè 
d’Ètica Assistencial de SARquavitae, liderat pel Dr. 
Francesc Torralba ha realitzat una valuosa tasca 
de sensibilització, formació i assessorament ètic, 
tant a nivell intern com extern.

No és fàcil assessorar professionals en situacions 
difícils, trobar la resposta més justa, elaborar 
consensos i vetllar sempre pel benestar de 
l’usuari. Exigeix un treball d’argumentació, 
d’escolta i de coneixement del context vital i 
necessitats de la persona, objecte de reflexió. La 
maduresa d’un Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) 
requereix de temps i d’experiència, però també de 
virtuts, com la tolerància, la humilitat, i la ductilitat. 
En aquests moments, el CEA SARquavitae ha 
assolit aquesta maduresa, i sens cap dubte, 
suposa un referent en el camí  vers l’excel·lència 
que perseguim com a Organització.

Un centre residencial, una unitat d’atenció diürna 
o nocturna, o fins i tot l’atenció domiciliària són, al 
cap i a la fi, diverses esferes d’acollida, l’objectiu 
comú de les quals consisteix a tenir cura íntegra 
de la persona, tant en la dimensió corporal, com 
emocional, social i espiritual. Tal i com recollim 
en aquesta publicació, la crisi de sentit afecta la 
darrera dimensió, però té conseqüències en tot 
l’ésser de la persona, i no només en ella, sinó en 
el seu entorn afectiu i també en els professionals 
que l’envolten.

Moltes vegades, els professionals no saben 
què fer, ni com reaccionar davant situacions 
d’aquest caire; se senten mancats d’eines i 
d’estratègies per comprendre el cansament 
de viure que pateix el seu interlocutor o ells 
mateixos. Aquesta situació els genera ansietat 
i preguntes per respondre, fins i tot culpabilitat i 
remordiment, emocions tòxiques que afecten la 
seva activitat professional i també la seva vida 
personal i familiar.

Amb aquesta nova publicació pretenem 
contribuir a la reflexió i a la formació en una 
àrea de gran fondària ètica i que resulta clau 
no només a nivell assistencial, sinó també 
social. La crisi de sentit que, a voltes, sorgeix 
en el capvespre de la vida obliga a actuar 
per assegurar una cura i un acompanyament 
personalitzats, que respecti l’autonomia, tot 
tenint en compte el context en el que viu la 
persona. Per realitzar una intervenció adequada 
cal identificar què provoca la pèrdua de sentit 
i quines són les conseqüències per trobar 
respostes ajustades i treballar en la construcció 
de nous significats.

Voldríem agrair especialment a Ramon Bayés, 
Begoña Román i Josep Ramon les aportacions 
que han fet en versions anteriors d’aquest text 
que han resultat molt interessants i útils per a la 
configuració definitiva.
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amb aquesta nova publicació pretenem 
contribuir a la reflexió i a la formació en 
una àrea de gran fondària ètica i que 
resulta clau no només a nivell assistencial, 
sinó també social

Confiem que el present document sigui una 
bona eina per conèixer millor  les causes i 
diferents manifestacions del buit existencial per 
millorar la nostra resposta com a professionals. 
En un moment en el qual l’abordatge de la 
cronicitat constitueix una prioritat sanitària i social 
indiscutible, el fet de plantejar el tema del sentit 
introdueix una dimensió ètica essencial que resulta 
imprescindible.

Jorge Guarner
Conseller Delegat-Director General

de SARquavitae
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plantejament 
de la qüestió

Al llarg d’aquests anys, en el Comitè d’Ètica 
Assistencial de SARquavitae hem tractat casos 
de naturalesa molt variada, la qual cosa ens 
ha permès millorar significativament el procés 
de presa de decisions en equip i la deliberació 
compartida.

Amb motiu d’aquests casos tractats, hem 
publicat documents de diferent naturalesa, 
amb la finalitat de crear una cultura ètica de 
l’organització i de millorar l’atenció per assolir 
els nivells més alts de benestar integral per als 
nostres usuaris. La majoria d’aquests documents 
han estat presentats públicament i han merescut 
reconeixement per part de la comunitat de 
professionals. Ens plau pensar que hagin estat 
útils en la seva tasca.

En aquest document, que ara publiquem, 
pretenem reflexionar sobre una circumstància 
que afecta un bon nombre d’usuaris i que no ens 
pot deixar indiferents com a professionals. Ens 
referim a la crisi de sentit, al cansament vital, a 
l’apatia existencial que pateixen algunes persones 
en el capvespre de la vida. És un problema de 
dimensions ètiques, però transcendeix aquest 
marc i afecta també altres facetes de la persona: 
el camp emocional, el social i l’espiritual.

Quan una persona experimenta el cansament 
de viure, i no troba cap motivació per seguir 

vivint, ens hem de preguntar quina és la raó 
d’aquest estat, i buscar mecanismes per 
suscitar, de nou, l’anhel de viure, tot respectant 
sempre els desigs de la persona. Entenem que 
viure és un bé, el bé més preuat, malgrat que 
en determinades circumstàncies sigui difícil de 
percebre. Per la qual cosa, hem de contribuir, 
en la mesura de les nostres possibilitats, a crear 
les condicions més idònies perquè el fet de viure 
sigui percebut com un bé.

En el capvespre de la vida pot irrompre la crisi 
de sentit, però també en l’adolescència, en la 
maduresa o en la joventut. No obstant això, atès 
que la gran majoria dels nostres usuaris són gent 
gran, volem reflexionar especialment sobre aquest 
període de la vida humana, tot i que algunes 
causes i eines terapèutiques són semblants a 
altres etapes de la vida.

La pèrdua dels vincles afectius, la sensació 
de soledat, la sensació d’inutilitat social, les 
dificultats de mobilitat, el dolor físic, la manca de 
reconeixement social, la manca d’autonomia, 
la dependència física, econòmica i social són 
factors que poden activar aquesta sensació de 
desgana vital, sobretot en un entorn cultural 
com el nostre, en el que el sentit es vincula 
estretament a l’èxit, a l’activitat, a la utilitat, 
al moviment, a l’autonomia i independència 
funcional.



Crisi de senTiT aL CaPvesPre de La vida 9 

Com a professionals de la salut, estem cridats a 
donar una resposta a aquesta situació, a crear 
les condicions òptimes perquè cada ésser humà 
pugui trobar, si és possible, un motiu per seguir 
vivint, una raó que, com a força motriu, li doni 
impuls a gaudir al més intensament possible de 
cadascun dels dies de la seva vida.

Entenem que no podem exigir a cap ésser 
humà el deure de viure, perquè això significa 
un acte de coerció, sobretot si la persona en 
qüestió està plenament sana i honestament no 
troba cap raó per seguir vivint. En qualsevol 
cas, el que realment importa és acompanyar la 
persona fins a la fi, i respectar-ne l’autonomia. 
Amb tot, la pèrdua de sentit ens ha d’interpel·lar 
profundament.

Som conscients que, en determinades 
circumstàncies, no serà fàcil aquesta tasca, ja que 
en ocasions els factors negatius que incideixen 
sobre un ésser humà pesen molt més que els 
elements positius, però no podem romandre aliens 
a aquesta situació, ja que això té conseqüències 
en tots els àmbits, també en el somàtic i social.

No hi ha solucions miraculoses a la crisi de sentit, 
tampoc mecanismes curatius via farmacològica 
o solucions tecnològiques. Requereix un 
altre tipus d’intervencions, exigeix enfortir els 
vincles mitjançant el diàleg i l’atenta escolta 
de les necessitats de l’usuari. Cal una atenció 
personalitzada, sobretot en pacients que han 
perdut ja tots els amics i familiars, o aquests són 
lluny. Per la qual cosa, cal tractar d’establir o 
enfortir vincles personalitzats a través de l’escola 
activa empàtica de tot allò que cada persona 
desitgi comunicar-nos.

Amb la voluntat de millorar l’atenció integral 
dels nostres usuaris i d’aconseguir els màxims 
nivells de qualitat en l’assistència humana, 
finalitat primordial de SARquavitae, proposem, 
en aquest document, un conjunt de reflexions 
amb un doble objectiu: ajudar les persones 
que pateixen el cansament vital perquè puguin 
trobar de nou i sempre que sigui possible, 
algun sentit a la vida, i proporcionar eines de 
reflexió als professionals que els permetin de 
comprendre la situació en la que aquestes 
persones estan immerses.

Quan una persona experimenta el cansament de viure, 
i no troba cap motivació per seguir vivint, ens hem 
de preguntar quina és la raó d’aquest estat, i buscar 
mecanismes per suscitar, de nou, l’anhel de viure, tot 
respectant sempre els desigs de la persona



10 

1
tres casos que fan pensar

En Josep és un home de vuitanta anys. Viu en 
un centre residencial per a gent gran. Fa anys 
que és vidu. Realitza amb normalitat les activitats 
bàsiques de la vida diària, és competent per 
prendre decisions responsables i gaudeix d’una 
certa independència econòmica. No presenta 
problemes de conducta. És un home discret i 
amable, col·labora en les activitats de la residència 
i és molt rutinari en els hàbits propis.

Des de fa tres setmanes, es nega a menjar. No 
desitja ingerir res. Com a conseqüència d’aquesta 
decisió, ha perdut cinc quilos i, si hi persisteix, 
pot arribar a un estat de desnutrició i en el pitjor 
dels casos, a la pèrdua de la consciència. Els 
professionals han insistit en la necessitat de 
menjar, en els greus efectes que tindrà per a la 
seva salut, però en Josep argumenta que no 
desitja viure, que està cansat d’existir, que ja no 
troba cap motivació per a seguir viu.

El seu fill, que viu molt lluny, ha estat informat de 
la situació i s’ha presentat a la residència per tal 
de convèncer-lo, però en Josep persisteix en la 
decisió. Els professionals se senten culpables, 
però el fill encara més. No saben què fer, com 
actuar. Alguns consideren que cal alimentar-lo 
per la força, contra la seva pròpia voluntat, la qual 
cosa vulnera el principi d’autonomia, fonamental 
en l’ètica de l’assistència. Altres consideren que 
cal respectar la voluntat i altres diuen que, en 
aquestes circumstàncies, l’han de derivar a un 
altre centre, ja que temen entrar en conflicte 
amb el respecte a la vida i el deure de tenir cura i 
vetllar, que emana de l’ètica de l’organització. No 
es pot esgrimir deteriorament cognitiu, ni manca 
de consciència. El Josep argumenta clarament 
i nítidament per què ha deixat d’ingerir menjar, 
amb la qual cosa fins que no trobi una raó, un 
motiu, una excusa per seguir vivint, persistirà en la 
decisió que ha pres.

Tres Casos que 
fan pEnsar
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Aquest cas és una recreació a partir d’un cas de 
naturalesa semblant que, durant aquest període, 
ha estat objecte de deliberació en el nostre 
Comitè d’Ètica Assistencial. No ha estat l’únic. Hi 
ha altres casos anàlegs com el que exposem a 
continuació.

La Maria ha perdut el marit fa sis mesos. 
Havien celebrat les noces d’or. Ella té vuitanta-
tres anys i ell estava a punt de fer-ne noranta. 
S’ha quedat sola però desitja continuar vivint 
al domicili propi, en la que sempre fou la 
seva llar i en la que atresora els records més 
importants de la seva vida. Compta amb el 
suport incondicional dels fills i d’unes excel·lents 
cuidadores domiciliàries que vetllen perquè se 
senti acompanyada emocionalment. Fa dues 
setmanes ha sorprès tothom amb un intent 
de suïcidi. Ha intentat posar punt i final a la 
seva vida mitjançant una barreja de fàrmacs. 
Miraculosament, s’ha pogut salvar.

Ningú no imaginava que en la ment de la Maria hi 
havia la intenció de posar final a la seva vida. Quan 
hi hem dialogat, hem tractat de descobrir la raó 
d’aquesta acció, i ella ens ha argumentat que la 
seva vida no té cap sentit, que res no li motiva per 
seguir vivint, que se sent una càrrega, fins i tot un 
destorb per als fills i els professionals encarregats 
d’atendre-la. Sent que la seva vida ja ha acabat, 
que ha tingut una existència bella, de la qual ja n’ha 
culminat els objectius i que està de més en el món.

Argumenta amb precisió i ningú no dubta de la 
seva competència ètica per prendre decisions, 
ja que sap bé el que vol i per què ho vol. Els 
professionals tenen pena i no saben com 
actuar. Els fills se senten culpables i recriminen a 
la mare aquest gest, perquè entenen que, amb 
la seva acció, els està privant del dret que com 
a fills tenen de gaudir i viure amb ella. La Maria 
no està ressentida amb el món, ni té ganes de 
crear sofriment, però desitja marxar.

Ens interessa saber què és allò que 
sosté les persones en situacions de gran 
fragilitat, com reconstrueixen el sentit de 
l’existència, què els motiva a seguir vivint 
i a no llençar la tovallola, ja que aquesta 
saviesa és bàsica per ajudar els qui 
pateixen el buit existencial
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Aquest cas, que també és una recreació, situa 
de bell nou el tema del sentit de la vida en 
l’epicentre del problema. No es pot afirmar, 
sense més, que es tracta de casos patològics, 
de decisions marcades per la depressió, 
perquè ni en el primer, ni en el segon cas, 
s’ha identificat aquesta patologia. Del gest 
de la Maria, podem deduir que res no omple 
la seva vida, que no existeix, per a ella, cap 
raó per viure. De nou, la perplexitat inunda els 
professionals, ja que no saben què fer ni com 
actuar.

I finalment, posem sobre la taula un tercer cas. 
En Lluís, un jove paraplègic com a conseqüència 
d’un accident de moto, desitja posar fi a la vida. 
Estimava el futbol i tot tipus d’esports i era molt 
actiu en tots els àmbits. 

Percep que la seva vida ha acabat i que no val la 
pena viure en aquest estat. Tot i que no ha intentat 
cap acte en aquesta direcció, repeteix una vegada 
i una altra als familiars i professionals que l’atenen 
que ja res no el sosté en aquest món, res no el 
vincula ni li dóna sentit. Sent que la vida se li ha 
acabat i no desitja existir amb les limitacions que li 
imposa la paraplegia.

Només és capaç de veure allò que no pot fer, les 
activitats que no pot realitzar i viu amb vertadera 
fixació la pèrdua de la mobilitat. Els professionals 
tracten de reconstruir un nou sentit amb ell, 
d’ajudar-lo a reinventar-se, a descobrir noves 
possibilitats i un nou horitzó a la vida, però el jove 
no reacciona.

Aquest cas no es situa en el capvespre de la vida. 
Es tracta d’un home jove, però pateix igualment el 
buit existencial. Altres, en la seva circumstància, 
han estat capaços de tornar a començar, de 

recrear-se a partir d’un nou camp de possibilitats, 
però ell es nega a assumir una existència 
paralitzada.

Aquesta crisi la pateix un jove que ha sofert un 
esdeveniment radical en la vida, un accident que li 
limita greument la mobilitat. Aquesta situació límit li 
activa el desig de morir.

Podríem exemplificar aquesta situació amb 
altres casos. En tots ells hi ha una situació 
comuna: la desgana vital, el desig d’acabar, 
un desig que emergeix de les profunditats de 
l’ésser com a conseqüència d’una situació no 
buscada, que s’esdevé sense intenció i que altera 
significativament la forma de viure.

No existeix una relació causa i efecte que pugui 
dibuixar-se de forma automàtica, ja que altres 
éssers humans tot i que pateixen circumstàncies 
semblants no experimenten el desig d’acabar, ni 
l’apatia vital.

Hi ha una rica gamma de factors que incideixen 
en la presa d’una decisió d’aquest caire. Ens 
interessa saber què és allò que sosté les persones 
en situacions de gran fragilitat, com reconstrueixen 
el sentit de l’existència, què els motiva a seguir 
vivint i a no llençar la tovallola, ja que aquesta 
saviesa és bàsica per ajudar els qui pateixen el 
buit existencial.

tres casos que fan pensar
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2la crisi dE sEntit 
o eL BuiT exisTenCiaL

El primer que cal preguntar-nos per procedir de 
forma endreçada és el significat de l’expressió crisi 
de sentit. No hi ha dubte que és una expressió 
que amaga una pluralitat de significats. Quan 
una persona la travessa, experimenta que res del 
que fa té valor, que res omple el seu ésser, que 
tot esforç és debades. Es refereix a una situació 
emocionalment negativa, no desitjada, que es 
produeix quan allò que fins aquell moment tenia 
sentit o valor, per una raó o per una altra, deixa de 
tenir-lo.

La crisi de sentit es relaciona estretament amb 
la manca de motivació, però també d’orientació. 
El qui l’experimenta no sap què fer, per on anar, 

com recuperar el desig de viure. El sentit no és 
quelcom tangible, tampoc no és un bé material; és 
el motor que manté viva una persona, allò que la 
sosté en moments de debilitat o flaquesa.

En aquests moments, la vida li sembla quelcom 
anodí i rutinari, com una repetició automàtica de 
moments mancats de valor, com una broma de 
mal gust. Experimenta el pas dels dies amb total 
indiferència i sent que està de més, que sobra en 
aquest món. Aquesta crisi no s’esdevé per atzar, 
té unes raons que, posteriorment, tractarem de 
cercar, però quan es produeix tot allò que fins 
aquell moment posseïa valor, que pagava la pena, 
deixa de tenir-lo, es despulla del seu significat.
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la crisi de sentit o el buit existencial

Un dels pensadors del segle XX que més ha 
reflexionat sobre aquest assumpte és Viktor 
Frankl. Des de la proposta clínica de la logoteràpia 
existencial, planteja un mètode per abordar la 
crisi de sentit i rescatar la persona de la desídia o 
la desgana vital1. El concepte buit existencial fou 
encunyat per ell mateix a partir de l’experiència 
com a psiquiatre.

Frankl planteja que tot ésser humà desitja, 
per naturalesa, viure una vida plena de sentit, 
experimentar que l’existència té un significat. Hi 
poden haver dues formes per aconseguir-lo, però 
la voluntat de sentit (Wille zum Sinn) és comuna 
i transversal a tots els éssers humans. Es tracta 
d’una necessitat de caire espiritual, pròpia i 
exclusiva de la persona. Es pot definir com una 
necessitat de quart nivell, més enllà de les d’ordre 
biològic, psicològic i social. Aquesta necessitat 
s’experimenta d’una forma més vehement quan 
algú pateix un tipus d’adversitat o patacada a la 
vida, de tal manera que tot allò que li donava un 
valor es sacseja o bé s’enfonsa.

Al seu judici, la pregunta pel sentit no és la 
manifestació d’una malaltia mental, sinó expressió 
de maduresa. És senyal de maduresa el fet que 
algú es negui a rebre una resposta simplement de 
mans de la tradició i prefereixi assumir-ne pel seu 
propi compte, la recerca d’allò que dóna, allò que 
atorga significat a la seva vida.

La crisi, tal i com subratlla Viktor Frankl, no es pot 
confondre amb un estat patològic, tot i que en pot 
ser una derivació. L’estat de semi depressió o de 

depressió pot venir suscitat per una crisi de sentit 
continuada, però que no és, per ella mateixa, una 
patologia, sinó una vivència emocional que fluctua 
i que inunda la consciència humana en el moment 
més inesperat.

Tal i com la concep Viktor Frankl, quan persisteix i 
no és simplement momentània, deriva en un estat 
d’ànim greu que denominem el buit existencial. 
El buit existencial no està unit a una franja d’edat. 
És un estat d’ànim que pot patir qualsevol ésser 
humà al llarg de la vida.

Des de SARquavitae ens interessa reflexionar 
sobre la pèrdua de sentit en les persones que 
atenem, ja que perseguim el benestar integral 
dels nostres usuaris i aquesta situació afecta 
negativament la globalitat de la persona i de 
l’entorn.

Aquesta qüestió, ja sigui plantejada d’una forma 
expressa o d’una forma simplement tàcita, ha 
de ser considerada com un problema realment 
humà. El fet de portar a col·lació aquest problema 
no s’ha d’interpretar per part dels professionals 
com un símptoma o expressió d’alguna cosa 
malaltissa, patològica o anormal. És la vertadera 
expressió de la persona, d’allò més humà que 
roman en el seu dedins.

Segons el pensament contemporani, està reservat 
a l’ésser humà com a tal, i exclusivament a ell, 
enfocar la pròpia existència com a quelcom 
problemàtic, experimentar el caràcter qüestionable 
de l’ésser. És aquest fet molt més que altres 

1 Cf. V. FRANKL, El hombre en busca del sentido, Herder, Barcelona, 1998; Ante el vacío existencial, Herder, 
Barcelona, 1999.
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factors, tals com la capacitat de parlar, la de 
pensar en forma de conceptes o la de marxar 
dreçat, cosa que pot i ha de ser considerada, en 
rigor, com un criteri determinant de l’essencial 
distinció entre ésser humà i animal.

El problema del sentit de la vida pot arribar a 
sobrepassar totalment l’individu. No hi ha una 
única edat en la qual es plantegi la qüestió. 

En el període de pubertat, per exemple, es revela 
al jove que va madurant espiritualment i lluita per 
veure-ho clar. Seguint la teoria d’Erikson2, és en la 
vellesa quan la persona ha de resoldre la darrera 
gran crisi en el desenvolupament vital. En aquest 
moment, reflexiona sobre allò viscut per acceptar 
la seva història de vida. La resolució positiva del 
conflicte el durà a estar satisfet amb les decisions 
preses i a acceptar-les com a apropiades i 
inevitables en les circumstàncies en les que les 
va prendre. D’altra banda, una resolució negativa 
origina penediment, remordiments, i desesperació 
pels errors comesos i la manca d’oportunitat de 
tornar enrere per tal de solucionar-los.

¡Quants cops ens trobem amb una persona que 
ens diu que la seva vida no té cap tipus de sentit! 
No obstant això, amb un instant de plenitud n’hi 
ha prou per donar sentit a tota una vida. Si algú en 
té dubte, el podem remetre al següent experiment: 
suposem que una persona de gran sensibilitat 
musical és asseguda a una sala de concert i que 
en les seves oïdes hi ressonin els impressionants 
acords de la seva simfonia preferida, tot produint-
li una gran emoció, una sacsejada emotiva que 

només provoca la bellesa més pura; imaginem-
nos que, en aquell precís instant, algú li pregunta 
si la seva vida en té, de sentit; la persona 
interrogada, en aquestes condicions, contestarà 
segurament que paga la pena viure, tot i que 
només sigui per experimentar aquella dolça 
emoció.

En efecte, per l’esplendor d’un instant, tant se val 
la fugacitat que pugui tenir, es mesura, a voltes, 
la grandesa de tota una vida, ja que pot projectar, 
retrospectivament, un sentit sobre la vida sencera.

No tenim dubte que la consciència d’una missió 
posseeix un extraordinari valor psicoterapèutic 
i psicohigiènic. No tenim cap problema quan 
afirmem que no hi ha res que ajudi més l’ésser 
humà a suportar les dificultats objectives i les 
penalitats subjectives que la consciència de 
tenir un objectiu a complir. Tant se val el tipus 
de missió, si és gran o petita, de caire familiar o 
social, de caràcter polític o simplement de lleure.

Aquesta missió, si es concep com a quelcom 
personal, fa al seu portador insubstituïble, 
irreemplaçable i li confereix a la vida el valor 
de quelcom únic. “El qui té un per a què, és 
capaç d’enfrontar-se a qualsevol com”. La frase 
de Friedrich Nietzsche, que cita reiteradament 
Viktor Frankl, dóna a entendre que totes les 
circumstàncies desagradables i difícils que poden 
acompanyar la vida d’un ésser humà (el com), 
passen a segon terme en el moment i en la 
mesura que hi hagi una missió, un objectiu o una 
motivació vital (el per a què).

2 Erikson, E. H. (1982). The Life Cycle Completed: A Review. New York: W.W. Norton.
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Quan algú pateix el buit existencial, no hi veu cap 
possibilitat, només observa limitacions i murs. 
Entén que res no pugui ser diferent de com és 
i l’autoestima arriba a ser mínima. Cap persona 
s’hauria de recrear en la pròpia insuficiència, 
refugiar-se en el victimisme de les limitacions o 
menystenir les pròpies possibilitats interiors. No 
importa que es trobi desesperada respecte a si 
mateix, que pensi i es torturi creient que totes les 
sortides se li tanquen: aquest únic fet, aquesta 
actitud reflexiva sobre la situació vital ja el justifica, 
en certa manera.

El sentit de la vida com a problema està mal 
plantejat si es refereix en abstracte a la vida i no, 
en termes concrets, en un moment específic de 
la meva vida personal i individual. Si reflexionem 
sobre l’estructura originària del nostre viure en el 
món, haurem d’operar sobre aquest problema, 
ja que és la vida mateixa la que planteja algunes 
preguntes a la persona. Les respostes que la 
persona doni a aquestes preguntes hauran de ser 
sempre respostes concretes.

Viktor Frankl convida a pensar el següent 
imperatiu: ¡Viu com si visquessis per segona 
vegada, i com si la primera vegada ho haguessis 
fet tot d’una forma tan falsa com et disposes a 
fer-ho ara!”3. Aquell que aconsegueixi afermar-se a 
aquesta idea no hi ha dubte que sentirà, al mateix 
temps, la grandesa de la responsabilitat que 
sobre l’ésser humà pesa en tots i cadascun dels 
moments de la vida.

No és la durada d’una vida humana el que 
determina la plenitud del sentit. No jutgem el 
valor d’una biografia per l’extensió, pel nombre 
de pàgines del llibre, sinó per la riquesa del 
contingut. Escriu Viktor Frankl: “El que importa no 
és que un sigui jove o vell; no importa l’edat que 
es tingui; allò decisiu és la qüestió de si el temps 
i la consciència tenen un objecte al que aquesta 
persona es lliura i si ella mateixa té la sensació, 
malgrat l’edat, de viure una existència valuosa i 
digna d’ésser viscuda; en una paraula, si és capaç 
de realitzar-se interiorment, tant se val l’edat que 
tingui. Tan se val que l’activitat que ha de donar 
contingut i un sentit a l’existència humana estigui o 
no retribuïda; des del punt de vista psicològic, allò 
més important i decisiu és que aquesta activitat 
desperti en l’home, tot i que sigui ja gran, la 
sensació d’existir per a quelcom o per a algú”4. En 
aquest sentit, el famós arquitecte Oscar Niemeyer 
responia en una entrevista que li van fer al final de 
la seva vida quan ja tenia més de noranta anys: 
“Tinc seixanta anys, perquè faig el mateix que feia 
a aquella edat”. Ell com altres persones aconseguí 
tenir una motivació, en aquest exemple objectius 
creatius, fins al final de la vida.

La capacitat de treball no ho és tot, ni tampoc 
la raó suficient i necessària per infondre sentit a 
la vida de la persona. Un pot tenir capacitat de 
treball i no obstant això patir una vida mancada 
de sentit, de la mateixa manera que es pot també 
donar el contrari, el de l’ésser humà que sap 
donar sentit a la vida, tot i trobar-se incapacitat per 

la crisi de sentit o el buit existencial

3 Cf. V. FRANKL, Psicoanálisis y existencialismo, FCE, México, 1967.

4 V. FRANKL, La psicoterapia al alcance de todos, Herder, Barcelona, 1995, p. 61.
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al treball. És cert, no obstant això, que el vertader 
buit i la gran pobresa de sentit es revela en alguns 
immediatament quan l’activitat professional es 
paralitza o quan canvia de sobte l’equilibri de la 
vida compartida amb d’altres.

Com a éssers socials que som, moltes persones 
podran trobar-ne el sentit en els espais que 
comparteixen amb d’altri. Dit d’una altra forma, 
allò que realment importa és el rol atorgat 
socialment a una persona ja sigui en el treball, 
com a company, o en la família, com a avi, marit, 
fill o germà. Aquesta naturalesa social és de vital 
importància per a l’ésser humà, tant és així que 
des de la Convenció sobre Drets de la Persones 
amb Discapacitat s’estableix com un dret 
fonamental, la inclusió i la participació social plena 
i efectiva de les persones5.

Hi ha una tendència general a identificar el 
sentit de la vida amb l’acció; no obstant això, 
també és possible trobar aquest sentit en la 
contemplació, en el goig de la inacció, en la 
bellesa del món i de l’art o en la fruïció estètica. 
Per a la persona el sentit de la vida de la qual 
rau en l’acció, si es troba en una situació que 
no pot actuar o que el seu camp d’acció es 
vegi molt reduït, sentirà que la vida no té sentit. 
Aquesta circumstància pot ser el pretext per 
deixar-se i acabar amb ella mateixa, però 
també pot ser l’excusa per recrear el sentit, per 
reinventar-se i trobar un altre tipus de motivació 
que no passi, necessàriament, per l’acció. El 
testimoni de persones que han patit una llarga 
malaltia ho avala. Després de la crisi de sentit, 
han descobert valors i possibilitats que fins 
aquell moment no havien besllumat.

En efecte, per l’esplendor d’un instant, tant 
se val la fugacitat que pugui tenir, es mesura, 
a voltes, la grandesa de tota una vida, ja que 
pot projectar, retrospectivament, un sentit 
sobre la vida sencera

5 Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat consultat on line  
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497. 20 de gener de 2014.
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la gènesi de la pèrdua de sentit

3

La crisi de sentit és un fenomen essencialment 
humà, perquè només l’ésser humà anhela viure una 
vida amb sentit i espera viure-la d’aquesta manera.

En un moment o altre, l’experiència de la vida 
és una experiència del límit, d’abandonament, 
de mort, de buit i de soledat. Karl Jaspers definí 
la situació-límit, en el seu llibre Filosofia (1932), 
aquella situació de la que no en podem sortir, que 
no es pot canviar, que no es pot resoldre amb 
l’ajuda del coneixement científic, tecnològic o 
farmacològic.

En una situació d’aquest caire, de res no serveixen 
els experts, els especialistes o els manuals. En 
aquestes circumstàncies, la pregunta pel sentit 
s’experimenta amb màxima rotunditat, i quan un 
no troba una resposta raonable, pot arribar a la 

conclusió que el fet d’existir no val la pena. Com 
a professionals de la cura que som, ens interessa 
esbrinar la gènesi de la pèrdua, ja que només qui 
en coneix la causa, pot aventurar mecanismes de 
prevenció i de terapèutica.

Hi ha situacions que activen aquesta crisi de 
sentit en el capvespre de la vida. És impossible 
realitzar-ne un quadre complet, perquè cada 
persona és un món, però hi ha unes constants 
que es repeteixen i que mereixen l’atenció per 
part dels professionals. La situació límit és una 
situació no esperada, no desitjada, que deixa 
l’ésser humà fora de control i que altera tota 
la vida anterior, fins a l’extrem que entén que 
ja no té valor fer allò que feia i lluitar per allò 
que lluitava. Se sent amb les mans buides, sol, 
indefens. Elder6, en la teoria del cicle de la vida, 

La gènesi de 
la pÈrdua dE sEntit

6  Elder, G. H., Jr. (1998). The life course as developmental theory. Child Development, 69(1), 1-12.
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descriu les transicions vitals com aquells canvis 
importants que poden suposar un gir en la vida 
d’una persona.

En aquests moments, la persona que els viu 
pot experimentar una pèrdua, més o menys 
momentània, del control de la situació vital, de 
la seva vida. Si no es recupera satisfactòriament 
aquest control, la persona es troba en una 
situació procliu a experimentar una crisi del sentit. 
Tot seguit incloem una llista de possibles causes 
generadores de la crisi de sentit. Aquest quadre 
no pretén ser exhaustiu, tot i que sí recull els 
motius més esgrimits sovint com a detonadors 
d’aquesta problemàtica.

Jubilació laboral
Per a moltes persones, homes en especial, la 
jubilació laboral representa un canvi significatiu. 
Quan el treball esdevé l’únic motor de 
l’existència, allò únic que dóna valor al transcurs 
de la vida i per raons d’edat es veu forçat a 
deixar l’activitat laboral, sense desitjar-ho, 
experimenta una profunda crisi, més encara si 
durant aquest període no ha tingut altre tipus 
de motivacions de caràcter paral·lel. Sent 
que ha estat exclòs del cos social, es percep 
a si mateix com improductiu, i li manca el 
reconeixement que obtenia a través del treball. 
El doctor Moisès Broggi, al final de la vida, 
reconeixia que allò que manté viva una persona 
és sentir-se útil a la societat.

Aquesta crisi genera estats emocionals 
d’irritació, malestar, ressentiment, perquè no 
és només el treball allò que perd, sinó també, 
en molts casos, un univers de relacions, 

d’obligacions, de contactes i de vida social 
associada al treball.

La pèrdua de rols 
socials
De la mateixa manera, els rols que s’assumeixen 
al llarg de la vida donen sentit a l’existència 
humana. Aquesta pèrdua pot generar una crisi 
en la que la persona haurà de cercar el lloc i la 
funció en el món. Aquest fet es pot observar 
especialment en el canvi de rols familiars 
provocats per l’edat o per la discapacitat. La 
persona que el pateix es pot sentir desorientada 
i buida. Ens referim, per exemple, a l’àvia 
encarregada de la cura dels néts que després 
del diagnòstic d’una patologia irreversible perd 
el paper en la dinàmica familiar de manera 
immediata.

Pèrdua dels vincles 
afectius
La pèrdua dels companys de viatge, de les 
persones que han format part de la nostra vida en 
totes i cadascuna de les esferes (familiar, social 
i laboral) pot generar, a voltes, el problema del 
sentit. Així, la mort d’un ésser estimat és una de 
les experiències que més determinen aquesta 
crisi. Quan el vincle amb la persona absent era 
molt intens i fort, la mort de l’ésser estimat genera 
un gran desconcert i una profunda crisi, sobretot 
quan aquest era el principal motiu d’existir, la 
principal font de vida.
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La pèrdua dels vincles afectius, ja sigui 
per mort o per greu malaltia, comporta la 
impossibilitat de mantenir el tracte i la relació 
d’afecte que donava sentit a la vida. Al 
capvespre de la vida, algunes persones grans 
poden arribar a sentir-se soles, malgrat no 
estar-ne, però se senten així perquè la majoria 
dels seus iguals han mort o estan greument 
malalts i no poden mantenir el vincle. El 
conreu de l’amistat és una forma de dotar de 
sentit la vida humana, tot i que no és l’únic.

D’altra banda, no hem d’oblidar que aquests 
papers o rols, van acompanyats d’una 
intensa relació amb altres éssers humans ja 
sigui els propis fills la parella o els companys 
de treball i/o els clients o usuaris de l’empresa 
en la que un treballa. És indiscutible que 
l’ésser humà és eminentment social i des que 
neix, viu envoltat d’altres éssers humans dels 
quals, mitjançant l’observació i la imitació, 
aprèn a comportar-se i a viure o sobreviure. 
Això ho fa de forma contínua i constant al 
llarg de tota la vida. La pèrdua d’aquestes 
referències vitals, la pèrdua d’aquests altres 
amb els que s’enfronta a la vida, dia rere dia, 
ocasiona la desgana vital.

Moltes vegades hem sentit dir de persones 
grans que han patit aquests canvis i pèrdues 
que se senten sols, que no els resta ningú. 
Fins i tot poden arribar a dir-ho tot i ser 
presents els fills i néts  amb els qui potser 
van perdre fa temps la connexió que hi 
havia i amb els qui no poden arribar a suplir 
l’absència d’aquests companys de vida.

sensació  
de fracàs
Una altra de les causes de preocupació en les 
persones grans és la sensació de fracàs. El 
fracàs té molt a veure amb unes expectatives 
no acomplertes, amb un univers de voluntats 
que no s’han fet realitat. Quan una persona 
gran percep que ha fracassat en la vida 
afectiva o en l’educació dels fills o en un 
negoci que li ha exigit molta dedicació, sent 
que la vida ha estat estèril, que ha dedicat 
esforç i treball a quelcom que no ha omplert 
les seves expectatives. El fracàs activa la 
crisi de sentit, no tan sols en la persona gran, 
també en l’adult i en el jove.

Després de fracassar, un es pregunta si val la 
pena dedicar de nou esforços a aquella tasca, 
a aquest empeny; si té sentit seguir lluitant. 
Moltes persones grans, en el capvespre 
de la vida, valoren l’existència, allò assolit i 
allò aconseguit, però també en valoren les 
frustracions. Aquest esguard retrospectiu 
pot activar l’experiència de la crisi de sentit, 
sobretot quan la sensació d’allò que no s’ha 
aconseguit és més gran que la vivència d’allò 
aconseguit. En paraules d’Erikson7, a la 
persona li envaeix un estat de desesperació 
en veure que no està satisfeta amb la seva 
història vital, amb les decisions que ha pres, 
amb el camí escollit; en ser conscient que 
no li resta gaire temps per esmenar errors 
comesos.

la gènesi de la pèrdua de sentit

7 Erikson, E. H. (1982). The Life Cycle Completed: A Review. New York: W.W. Norton
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La malaltia
La malaltia és una de les experiències que 
pot suscitar, amb més força la crisi vital, 
especialment si es tracta d’una malaltia greu i 
sense cura. Aquesta situació límit genera una 
actitud de rebel·lia, de disconformitat que pot 
madurar i transformar-se en resignació i fins 
i tot en acceptació, però la crisi que porta al 
damunt és difícil de superar, especialment si 
limita decisivament la forma de viure i d’obrar. 
La malaltia irromp sense anticipació i talla els 
projectes i els plans programats. Un sent odi i 
ira i experimenta un profund buit existencial que 
només aconsegueix superar si es situa en la nova 
circumstància i aprèn a adaptar-se a la nova 
situació.

La dependència  
o manca  
d’autonomia
Per a moltes persones, la vida posseeix sentit en 
la mesura en què gaudeixen d’independència per 
decidir i per executar lliurement els actes. Quan 
aquests aspectes, per raons d’edat o de malaltia 
es veuen substancialment limitats o simplement 
vulnerats, advé una profunda crisi de sentit.

Moltes persones prefereixen no viure en aquestes 
circumstàncies, ja que senten que són una 
càrrega, un destorb per als seus éssers estimats 
i no troben una forma d’experimentar el valor de 
viure. La dependència activa un gran patiment 
especialment en societats en les que el valor de 
l’autonomia funcional ocupa el cim de la piràmide 

axiològica. En altres àmbits culturals, el valor de la 
vida no radica en el fet de ser o no autònom, sinó 
en el fet de ser estimat o de poder aportar alguna 
cosa útil a la societat.

La crisi de 
l’espiritualitat
Un gran nombre de persones grans construeix el 
sentit de la vida a partir d’una fe religiosa viscuda 
autènticament. Aquesta fe configura un món, una 
cosmovisió, un sistema de valors, un conjunt de 
prioritats i de normes, que també protegeix en 
moments de debilitat.

En alguns casos, la crisi de fe té com a 
conseqüència una nova recerca, o un procés 
de maduresa de la pròpia fe, però en d’altres, 
comporta una vertadera ansietat, especialment si 
aquest sistema de creences marca la vida de la 
persona, configura el seu ésser i el seu obrar.

La manca de 
reconeixement 
social
El nul o escàs reconeixement social unit als 
prejudicis negatius davant l’envelliment, latents en 
el nostre entorn, poden activar la crisi de sentit.

En una societat que mitifica la joventut, la 
bellesa i la velocitat, la vellesa es posa sota 
sospita. Quan una persona gran contempla 
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que no es compta amb el seu criteri, que no 
se’n valora l’experiència, que se l’aparta de la 
vida social, cultural, econòmica o religiosa es 
pregunta, amb raó, per què segueix vivint si no 
pot aportar res en el món.

el sofriment
Finalment, el patiment, en qualsevol de les 
seves formes, ja sigui físic, psicològic, social o 
espiritual, pot provocar una situació límit que 
activa, com poques situacions, l’apatia vital i el 
desig de no existir.

La salut física i la salut mental estan perfectament 
lligades. El benestar emocional és un robust 
predictiu de salut física i longevitat. L’estrès 
sostingut i els patiments psicològics, al contrari, 
incrementen la susceptibilitat de malalties físiques i 
contribueixen a minvar l’autoestima i a augmentar 
els sentiments d’inutilitat o de desesperació que 
poden desencadenar aquesta crisi.

Quan el sofriment es cronifica i afecta totes les 
àrees de la vida, resulta més complicat trobar 
una modificació i una força major que estimuli la 
voluntat de viure per no deixar de lluitar.

el canvi de l’entorn 
de vida
Quan a una persona gran, per raons de 
dependència o de malaltia, se la ubica en 
un entorn molt allunyat de l’esfera natural, 
experimenta una crisi profunda de sentit, ja que 

tot allò que feia habitualment, allò que li omplia la 
quotidianitat, es transforma. Se sent fora de lloc, 
en un entorn estrany, amb persones estranyes i 
escenaris nous. Si a més, hi havia una profunda 
vinculació afectiva i emocional amb aquell territori, 
aquesta desubicació es pot viure tràgicament. 
L’exili forçat o l’hospitalització poden derivar en 
aquest tipus de situacions.

L’ingrés de llarga 
estància
Hem deixat per al final la reflexió sobre aquelles 
persones que ingressen en un centre de llarga 
estància, ja sigui voluntàriament o per necessitats 
familiars. És lògic que davant d’un canvi tan 
important, la persona pugui experimentar una 
certa reacció negativa a no ser que provingui 
d’un entorn familiar aversiu. En la nostra cultura, 
el present sempre es troba oscil·lant entre els 
records i les expectatives. Quan una persona entra 
en una institució, la vida tendeix a homogeneïtzar 
i les expectatives de futur es debiliten o 
desapareixen. L’usuari percep que cada dia serà 
com l’anterior i com el següent, que no hi haurà 
mai cap novetat.

Explícitament o implícitament, la persona sap 
que el seu futur pràcticament ha acabat (la vida 
és canvi), i si no hi ha nous projectes, tendirà 
a refugiar-se en el record del passat. Tractarà 
de donar coherència i sentit a la vida passada, 
actuar amb sentit en el present (viure l’avui i l’ara) 
i, si és possible, elaborar projectes realistes de 
futur sense condicionar-ne la felicitat, la pau o 
plenitud a què els mateixos es compleixin, són 
camins viables que se li ofereixen. D’aquí la 

la gènesi de la pèrdua de sentit
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importància dels models d’atenció centrada en 
la persona en els que es pot escollir lliurement, 
segons els interessos i preferències, les activitats 
terapèutiques i de lleure. També la presa de 
decisions sobre la pròpia salut pot proporcionar 
un objectiu per adaptar-se i recuperar-se al màxim 
davant la nova situació.

A tall de conclusió, es pot dir que s’ha intentat 
explicar en aquest apartat que la gènesi de la 
pèrdua del sentit és molt heterogènia i dependrà 
de cada persona i les seves circumstàncies. 
Seguint les paraules d’Havighurst8, es pot 
considerar que la persona s’enfronta, al llarg de la 
vida, a una sèrie de tasques que cal resoldre per 
dotar-la de sentit.

Evidentment, el fracàs en la resolució d’aquests 
reptes pot dur-lo a entrar en un estat que podria 
portar associada, per a la persona, la sensació de 
pèrdua del sentit vital. En paraules de Bauman “la 
felicitat és el goig de superar moments infeliços. 
Sense conflicte la nostra vida seria avorrida”.

8 Havighurst, R. J. 1972. Developmental tasks and education. New York: David McKay Company.

la crisi de sentit és un fenomen 
essencialment humà, perquè només l’ésser 
humà anhela viure una vida amb sentit i 
espera viure-la d’aquesta manera



24 

4
les conseqüències per a la persona i el seu entorn

La crisi de sentit té conseqüències globals en 
la persona. Quan té un caràcter permanent, 
altera totes les dimensions de l’ésser humà: la 
corporeïtat, la dimensió psíquica, la relació social i 
també la faceta espiritual.

La desgana  
o el cansament  
de viure
La desgana o el cansament de viure afecten el 
cos, però també el caràcter. Aflora un ventall 
de sentiments que afecten negativament la 
persona i l’entorn: l’agressivitat, el ressentiment, 
la rancúnia, el pessimisme, la moral de derrota, 
l’angoixa vital, i a voltes un humor àcid i sarcàstic. 
Entre els efectes cal comptar també amb 
l’avorriment i la indiferència. L’avorriment és la 
manca d’interessos i la indiferència, la manca 
d’iniciativa.

Aquesta desgana vital es pot expressar en 
la deixadesa del propi aspecte extern, en la 
disminució de la gana, tant la ingesta com el desig 
sexual. Unit a aquest efecte hi ha la paràlisi vital. 
Quan hi ha un objectiu, la persona disposa de 
quelcom que li estimula a fer coses, a realitzar 
activitats, ja sigui per a un mateix o per als altres, 
però quan no hi és, la força motriu s’apaga i 

el resultat és la paràlisi i l’atròfia vital. Aquesta 
situació té, com és evident, efectes negatius en la 
fisiologia del cos.

L’hermetisme
La crisi de sentit condueix la persona a 
l’hermetisme. Aquesta es tanca en el propi món, 
ja que arriba a la conclusió que no paga la pena 
parlar, ni expressar les pròpies opinions ni idees. Es 
calla, perquè per ella no hi ha motius per esforçar-
se en la defensa d’una idea o un punt de vista.

Aquest hermetisme l’aïlla del món i com més 
es perllonga en el temps, més creix la sensació 
d’inutilitat, de no ser significativa per a ningú, de 
sobrar en el món.

L’incompliment 
o resistència 
terapèutica
Quan la persona sent que no hi ha cap motiu per 
seguir viu, pot decidir lliurement i meditadament 
no seguir un tractament d’eficàcia provada o 
cures pautades per l’equip sanitari amb la fi 
d’absentar-se d’aquest món. La crisi de sentit 

lEs consEQüÈnciEs  
Per a La Persona  
i eL seu enTorn
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pot, fins i tot, apagar el desig de mantenir-se amb 
vida, expressió de l’instint de supervivència que 
roman present en tot ésser viu. L’ésser humà, en 
virtut de la intel·ligència que tingui, és capaç de 
posar entre parèntesi aquest instint i transcendir-
lo fins al punt que es negui a menjar, la qual cosa 
comporta greus conseqüències per a l’organisme 
i pot suposar, en darrer terme, la mort lliurement 
escollida.

Trastorns 
emocionals
Quan la crisi de sentit es manifesta amb 
caràcter permanent pot derivar en formes de 
trastorns emocionals i afectius que exigeixen un 
tractament terapèutic i farmacològic adequat. 
Entre els quals destaca, per les implicacions, 
l’estat depressiu.

Aquest és un trastorn de l’estat de l’ànim 
que porta associats sentiments d’abatiment i 
d’infelicitat. Aquests sentiments provoquen una 
pèrdua de la capacitat per gaudir de les coses. 
A més, aquest estat té implicacions directes en 
totes les esferes de la vida.

el suïcidi
La conseqüència més greu de la crisi de sentit és 
el suïcidi. Quan una persona arriba a la conclusió 
que la seva vida no té cap valor i que està 
completament de sobres en el món, és possible 
que arribi a provocar-se la mort, sobretot si se 
sent sola i abandonada, i a més, pateix sofriments 
de diferent caire.

No podem relacionar únicament el suïcidi amb la 
patologia d’ordre mental, el desequilibri cognitiu 
o emocional, però és ben cert que en la immensa 
majoria de situacions, el suïcidi respon a una 
causa psicopatològica determinada que és 
responsable d’aquest buit existencial, la ràbia 
incontenible o el sentiment de culpa que finalment 
desemboca en aquesta conducta auto agressiva. 
Hi ha el suïcidi que és conseqüència d’una decisió 
presa lliurement i responsablement, tot i que 
rere una decisió d’aquest caire sempre hi ha un 
cansament vital.

L’autoatribució de 
culpa en l’entorn 
afectiu
La crisi de sentit d’una persona pot tenir un efecte 
significatiu en l’entorn afectiu i en la comunitat de 
professionals encarregats de la seva cura.

Tots ells es pregunten on han fallat i quina 
responsabilitat tenen en aquesta crisi. La qual 
cosa genera uns sentiments que van més enllà de 
la individualitat de la persona. En concret, irromp 
amb força una emoció molt tòxica: la culpabilitat.

A tall de conclusió, aquestes conseqüències 
presentades són dependents les unes de les 
altres i només es pot ajudar la persona que ho 
pateix, si realment està disposada a lluitar i a 
buscar raons per seguir vivint. A través del diàleg 
i de l’escolta activa, el professional està cridat a 
identificar allò que per a l’usuari té valor, allò que 
realment compta en la seva vida; així com també 
identificar allò que pot aportar al conjunt de la 
comunitat.
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5

L’ésser humà es pregunta pel sentit de la 
vida a qualsevol edat. No cal ser filòsof de 
professió per fer-ho; tot ésser humà en les 
seves reflexions, posa el sentit de la vida com 
una qüestió fonamental; potser com la qüestió 
fonamental.

Maurice Blondel, filòsof francès, comença la 
seva magna obra L’acció, amb una pregunta 
decisiva: ¿La vida humana té o no té sentit? 
I Albert Camus, en El mite de Sísif, considera 
que la pregunta filosòfica per definició és “ Per 
què no m’he de suïcidar?”.

El lloc i el moment en què emergeix aquesta 
pregunta no es poden anticipar, però hi ha 
situacions particularment idònies per interrogar-
se pel sentit de la vida.

Abraham Maslow9, en la teoria sobre la 
motivació humana, situava aquesta necessitat 
de sentit vital en el cim de les necessitats 
humanes. Dóna la impressió que, si bé la 
satisfacció de les necessitats físiques per a la 

vida és la qüestió primordial, les necessitats 
d’autorealització són més que prominents. Es 
podria dir que no només de pa viu l’home. Li 
cal un per a què, un estímul.

Estudis posteriors han demostrat aquest fet, tot 
suggerint que el cim de necessitats platejada 
per Maslow no seguia un ordre tan jeràrquic 
com ell va establir. D’aquesta forma, per a 
algunes persones la necessitat de trobar un 
sentit a la vida és tant o més important que la 
satisfacció de les necessitats físiques.

Segons Viktor Frankl, hi ha tres camins 
principals per dotar la vida de sentit: primer, 
realitzant una obra significativa per a l’individu; 
segon, vivint una experiència referent a quelcom 
o algú en tota la unicitat i singularitat, és a dir, 
estimant. Com ja hem dit anteriorment, obtenim 
el sentit ja sigui en el servei a una causa o en 
l’amor a una persona.

Finalment, hi ha una tercera via de suma 
importància per descobrir el sentit de la vida, la 

La neCessiTaT de resPosTes  
la construcció  
dE sEntit

9 Maslow, A. (1954). Motivation and personality. New York, NY: Harper.
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denominada avui en dia capacitat de resiliència: 
la que fa que fins i tot una víctima desemparada 
en una situació desesperada, davant d’un destí 
el canvi del qual no és a les seves mans, es 
pugui sobreposar a si mateixa, créixer més enllà 
i d’aquesta manera canviar-se a si mateixa. 
Aquestes persones converteixen la pròpia 
tragèdia personal en un triomf.

Segon Viktor Frankl, el pare de la logoteràpia 
existencial, totes les persones poden trobar en 
qualsevol moment el sentit, independentment 
del sexe, edat, quocient intel·lectual, grau de 
cultura, estructura de caràcter i ambient, també 
amb independència que un sigui o no religiós i 
en cas que ho sigui, també independentment 
de la confessió religiosa.

Al capvespre de la vida, les motivacions 
difícilment poden ser les mateixes que es 
plategen en el període de la joventut o en 
el de maduresa, però hi ha altres raons que 
justifiquen la vida i activen l’anhel de viure. La 
recerca d’aquestes raons exigeix un diàleg 
obert, una reflexió serena, personalitzada, 
atenta a la biografia i a les circumstàncies 
concretes de cada persona.

Viktor Frankl, quan tractava un pacient amb 
símptomes de desesperació, li preguntava 
per què no es llevava la vida. Si el pacient era 
capaç d’identificar tres, dues o una raó per 
mantenir-se en l’existència, li mostrava, de 
forma indirecta, el sentit, allò que el sostenia. El 
sentit és allò que salva la persona de la rutina 
vital, de l’abandonament d’un mateix.

Com indica Jean Grondin, no es pot viure 
sense sentit10. El cert és que el cerquem 
per a la nostra vida i quan no estem d’acord 
amb el que hem trobat o proposat, segueix la 
recerca. Som, d’una manera o d’altra, en camí 
i quan el sentit se’n va o es perd, se’n va o es 
perd la vida; és aleshores quan amenaça el 
suïcidi.

El sentit és allò que orienta i allò que impel·leix, 
es pot dir en singular o en plural. En efecte, no 
hi ha necessàriament un únic sentit que guia 
la pròpia vida. A voltes, pot ser un conjunt de 
motivacions el que manté la persona en la vida 
o allò que la lliga a d’altres.

A més del sentit metafísic o transcendent, allò 
que es vincula a una causa amb majúscules 
(Déu, Pàtria, Justícia, Pau), no s’han de 
descartar motius molt més prosaics per fer 
bategar el cor d’una persona i activar-ne la 
vida: la trobada amb una persona, la cura d’un 
animal, el compromís amb una associació, la 
participació en una activitat grupal, l’elaboració 
d’una obra personal, el gaudi de la bellesa de 
l’art o de la naturalesa.

La qüestió del sentit és clarament un assumpte 
intrapersonal, però també interpersonal 
mitjançant les relacions i el diàleg amb altri. 
Dit d’una altra forma, el sentit es situa en 
l’interior de les persones, però també en l’àgora 
pública en la qual hi dialoguem amb els altres 
i confeccionem el conjunt de relacions que 
constitueixen la societat. El fet de preguntar-
se pel sentit és interrogar-se pel significat de 

10 Cf. J. GRONDIN, Del sentido de la vida, Herder, Barcelona, 2005, pp. 151 ss.
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quelcom, per la direcció vers la que apunta 
aquest quelcom.

Com a professionals, estem obligats a 
acompanyar i recolzar les persones cansades 
de viure, tots i cadascun dels casos, en el 
procés de recerca de sentit. Cal proporcionar-
los tots els instruments i estratègies disponibles 
perquè descobreixin que el seu cansament de 
la vida no és més que un sentiment i que els 
sentiments no es poden fer passar mai per 
arguments. El problema, plantejat en termes 
ètics, consisteix a saber si l’ésser humà s’ha 
de deixar arrossegar per aquest sentiment 
de fatiga de viure i quan se l’ha de respectar 
aquest moment sense intervenció externa.

Quan els professionals comencen a detectar en 
l’usuari una actitud de desgana, de passivitat, 
de cansament vital que no té la causa en un 
trastorn corporal o en la ingesta d’algun fàrmac, 
han d’indagar si aquesta situació anímica té 
l’arrel en una crisi de sentit. Si la raó d’aquest 
estat és d’aquest caire, la possibilitat de 
resoldre-la, via farmacològica, és nul·la. Cal una 
altra estratègia.

En una situació d’aquest caire, adquireix màxim 
valor l’escolta, el diàleg atent, la narració de la 
pròpia vida. Mitjançant el diàleg, el professional 
pot detectar allò que per al destinatari és 
realment valuós, allò que ell no identifica de 
forma conscient, però que certament és allò 
que pot activar el seu afany de viure. Es tracta 
de posar de manifest el que el vincula a la vida, 

el que dóna valor. En aquest diàleg resulta 
fonamental el coneixement biogràfic de la 
persona, els interessos, la història de la seva 
vida, els vincles, les aficions, i la professió.

En el diàleg apreciatiu, la finalitat del qual és 
identificar, de nou, el sentit o sentits que donen 
valor al viure, cal tenir en compte tres elements: 
el present, la contemplació i la narració de 
l’experiència viscuda. En el capvespre de la 
vida, cal situar el sentit en un espai limitat de 
temps en el futur. Correspon a etapes com la 
infantesa, la joventut i fins i tot la maduresa 
situar-lo en el futur més llunyà, però en la 
vellesa, el sentit de la vida posseeix una forta 
càrrega de present. Es tracta d’ajudar la 
persona gran en el moment que està vivint, en 
l’ara, en cada activitat que faci o, com a mínim, 
en alguna d’elles. El futur és incert en totes les 
etapes de la vida, però en la vellesa, la brevetat 
de futur constitueix una certesa.

Aquesta brevetat del futur, es considera dins 
de la perspectiva del cicle vital de Baltes11, 
com el desencadenant principal de la selecció 
per acomodació, entesa com un canvi en els 
objectius vitals de les persones. D’acord amb 
ell, les persones grans realitzen un exercici 
adaptatiu de reducció dels objectius degut  a 
la limitació del seu temps de vida. D’aquesta 
forma es situa el sentit de la vida en el present 
o en un futur molt proper. Addicionalment, 
diu Baltes, que les persones grans posen en 
marxa un altre procés basat en un canvi de 
prioritats.

11 Baltes, P. B. (1997). On the incomplete architecture of human ontogeny: Selection, optimization, and 
compensation as foundation of developmental theory. American Psychologist, 52, 366-380.
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En la vellesa, com en totes les etapes de la vida, 
les persones tenen uns aspectes centrals que 
doten de sentit l’existència. Aquests aspectes 
poden ser, com s’ha vist, molt variats, però en la 
vellesa comparteixen una característica comuna: 
són més realistes i ajustades als recursos amb 
els que compta una persona segons la influència, 
positiva o negativa, del seu context i història 
personals.

A continuació enumerem algun element que ajuda 
les persones a trobar un sentit a l’existència.

L’acció i la 
contemplació
El sentit de la vida es relaciona amb l’acció (amb 
fer activitats), amb la producció (la generació de 
coses) o amb la satisfacció de necessitats però, 
en alguns casos, també amb la contemplació.

És evident que una forma de dotar de sentit la 
vida és actuar, ja sigui en l’àmbit professional, 
personal o en el lleure; també ho és crear, 
realitzar obres que embelleixen el món i que són 
una expressió de la creativitat humana, però és 
un error no donar valor al fet de contemplar.

Al capvespre de la vida, contemplar, gaudir de la 
bellesa de la naturalesa i de l’art, de cadascuna 
de les realitats que ens envolten, sense negar el 
valor que té actuar a favor dels altres i realitzar 
obres que beneficiïn la comunitat, pot ser un 
dels principals elements que doten de sentit 
la vida d’una persona. D’aquesta forma, per a 
alguns, la contemplació pot ser suficient per 
voler viure.

La narració de la 
seva historia de vida
Un factor que pot omplir la vida d’una 
persona és poder narrar les experiències, 
compartir els aprenentatges, la saviesa vital 
amb les generacions més joves.

Quan la persona gran gaudeix de la possibilitat 
de donar a conèixer, ja sigui de forma oral o 
per escrit, el que ha viscut, el que ha après i 
és escoltada per les generacions emergents, 
experimenta que el seu testimoni té sentit, 
perquè pot donar a conèixer un món que 
és completament aliè i ignorat per les noves 
generacions. En aquest sentit, els néts donen 
vida als avis; els alumnes donen vida als 
vells professors, els lectors donen vida als 
escriptors grans.

Tenint en compte el valor edificant que té 
aquesta comunicació, s’haurien de trobar 
estratègies per unir les generacions, per fer 
possible el traspàs d’experiències, ja que 
no només és beneficiós per a les persones 
grans, sinó també per a les més joves, ja 
que augmenten els coneixements i dipòsit 
d’experiències. Descobreixen un món de valors, 
de creences, de situacions completament noves 
als seus ulls. Programes de convivència entre 
persones grans i joves que s’han desenvolupat 
en els darrers anys, avalen l’interès que té 
aquesta relació i com, mitjançant ella, es redueix 
significativament la crisi de sentit.

La Teràpia de la Dignitat, de Chochinov, dóna 
als pacients l’oportunitat de deixar un llegat 
parlat de les reflexions de vida i esperances per 
a les pròximes generacions.
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Diversos estudis demostren el valor de 
deixar un llegat parlat de les esperances i 
reflexions sobre la vida d’un individu que les 
properes generacions poden veure abans de 
la mort.

Els investigadors conclouen que “basat en 
els resultats d’aquest estudi, els clínics han 
de considerar la teràpia de la dignitat com 
un enfocament terapèutic viable, que pot 
millorar l’experiència de fi-de-vida tant per a les 
persones que estan enfrontant la mort com per 
a les seves famílies”.12

La psicoteràpia exigeix la gravació en àudio 
de les entrevistes amb aquestes persones 
que es troben en una fase terminal amb una 
esperança de vida inferior als sis mesos. Les 
persones són convidades pels entrevistadors 
a compartir records i lliçons de la seva vida 
que volguessin comunicar a la família i als 
éssers estimats. En concret se’ls pregunta 
entre d’altres coses, pels aspectes més 

significatius de la seva història de vida, per 
quines coses voldria ser recordat, quines són 
les fites de les que se sent més orgullós, quines 
són les esperances o somnis per als seus 
éssers estimats o quins aprenentatges voldria 
transmetre a la família. L’entrevista es transcriu 
i es grava en un document perquè la persona 
la faciliti als membres dels seu entorn afectiu. 
L’entrevista s’edita després amb música i 
fotografies perquè la persona la revisi en vida 
abans de deixar-la a la família.

Tal i com explica Harvey Max Chochinov, 
l’investigador principal de la teràpia de 
dignitat, ben sovint una de les més grans 
agressions contra la nostra dignitat al final de 
la vida és que res de qui o qui sóc perdurarà 
després de morir. La teràpia de la dignitat 
obre la possibilitat perquè una persona pugui 
comunicar-se amb la següent generació, de 
tal manera que molts troben força o consol 
en saber que deixen alguna cosa duradora i 
transcendent després de la mort.

12 Sobre la denominada Teràpia de la dignitat, ver: H. M. CHOCHINOV, Dignity Therapy. Final words fo final 
days, Oxford University Press, Oxford, 2012.

El problema, plantejat en termes ètics, 
consisteix a saber si l’ésser humà s’ha de deixar 
arrossegar per aquest sentiment de fatiga de 
viure i quan se l’ha de respectar aquest moment 
sense intervenció externa
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6reCuPerar 
la voluntat dE viurE

La voluntat de viure és inherent a tot ésser viu. 
L’expressió voluntat de viure (Wille zum Leben) 
pertany a la filosofia d’Arthur Schopenhauer. 
Segons el filòsof alemany, tot ésser vivent viu 
impulsat per aquesta voluntat, malgrat que en 
cada ésser s’expressa de diverses formes, però 
en l’ésser humà pot arribar a ser conscient.

Quan el viure es percep anodí, fins i tot absurd, 
la voluntat de viure pot minvar i fins i tot apagar-
se. Al contrari, quan un té una motivació o 
una raó per la qual lluitar, o en definitiva uns 
objectius vitals, la voluntat de viure creix a la 
màxima potència i un és capaç d’enfrontar-se 
a tot tipus de dificultats i d’adversitats. Això 
significa que hi ha una íntima correlació entre 
la voluntat de viure i la de sentit. Qui té un 
sentit experiment el desig de viure, mentre que 
qui pateix el buit existencial sent com la seva 
voluntat de viure s’apaga.

La vida ens arrossega amb el seu impuls 
intrínsec, tot amarant-nos d’esperança 
d’aconseguir alguna cosa, allò que satisfaci els 
nostres anhels més profunds. És, primordialment, 
l’esperança de ser feliços, d’aconseguir el bé 
que tots anhelem, malgrat que cada ésser humà 
defineix el bé de forma diferent.

Podem discrepar sobre el sentit i el contingut del 
bé i de la felicitat, però difícilment podem negar 

que aquesta recerca constitueix un element 
essencial de la vida.

El professional no està legitimat per jutjar allò 
que dóna sentit a la vida del seu destinatari, 
únicament ha de contribuir, en la mesura del 
possible, a la realització personal, sempre i quan 
aquest objectiu no posi en crisi la salut física, 
psíquica o social, ni posi en situació de risc el 
benestar o la vida dels altres.

¿Què succeeix si una persona es dirigeix al 
professional i li pregunta la més genuïna de les 
preguntes, la pregunta sobre el sentit de la vida? 
En aquesta situació, el professional està obligat 
a col·locar-se en la posició d’aquesta persona, 
més enllà del que significa tradicionalment 
la medicina i entrar en un diàleg sobre els 
arguments que proposa. La qual cosa significa 
entrar en el pensament peculiar de la persona 
sense prejutjar-lo. L’equip de professionals 
també hauria de poder comprendre aquells 
moments en els que no cal la seva intervenció 
degut a la completa i conscientment assumida 
decisió de la persona.

El nostre compromís és identificar l’origen o 
les causes de la pèrdua del sentit i avaluar 
si es poden trobar motivacions que moguin 
i commoguin la persona o és preferible, 
simplement, un acte d’acompanyament.
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activitats 
amb sentit
La recerca del bé és una fita de la realització 
humana, no hi ha una única forma de 
concebre el bé, sinó que conté una riquesa de 
significats.

En el diàleg entre el professional i la persona, 
és possible discernir gradualment allò que 
pot ser més beneficiós per a ella, però vigilant 
sempre no projectar mai la pròpia idea de 
bé en l’altre. D’aquesta forma es pot arribar 
a conèixer aquelles activitats significatives 
per a la persona que omplin de sentit la seva 
existència. Per a alguns pot ser la lectura; 
mentre que per a d’altres els cal col·laborar 
i participar en activitats comunitàries per a 
sentir-se útils.

relacions socials
El sentit de la vida no es configura sense els 
altres. No som illes, tampoc sagetes que volen 
solitàriament vers els seus destins individuals, sinó 
que realitzem la nostra vida en companyia d’altres 
éssers humans que també aspiren a dotar la seva 
vida de sentit.

No és possible entendre la meva realització 
personal al marge dels altres, essent en moltes 
ocasions aquest el motiu de la manca de sentit de 
moltes vides que es veuen en el buit, depressives i 

sense rumb, perquè han oblidat entrelligar el sentit 
de les seves vides en un trenat del qual els altres 
en formen una part essencial.

Per exemple, un simple acte com el fet de ser 
l’encarregada de donar la bona nit a les persones 
amb qui conviu, pot dotar d’esperança la pròpia 
existència.

D’aquí que, possiblement, com diu Gollwitzer, la 
millor manera de rescatar les persones d’una crisi 
de sentit, a punt a vegades del suïcidi, radica en 
reintegrar-les a la xarxa social i fer-los veure que 
els altres els necessiten13.

recolzament 
a les famílies
El fet d’ajudar els fills en la cura i el creixement 
dels néts, tot dedicant temps i esforços a pal·liar 
les necessitats de la vida quotidiana i a recolzar la 
família nuclear pot fer que les persones se sentin 
útils i peces clau per a la bona fisiologia i harmonia 
de la vida quotidiana.

La cura d’altres 
éssers vius
Tenir cura d’un animal o d’una planta és, per a 
moltes persones grans, un estímul per seguir 

recuperar la voluntat de viure

13 Cf. H. GOLLWITZER, Pregunto por el sentido de la vida, Sociedad de Educación Atenas, Madrid, 1977.
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vivint, ja que se senten útils mentre se n’ocupen, 
però a més poden establir un vincle emocional 
que activa l’afectivitat.

Tot i que és més factible en un domicili que en 
un àmbit compartit, cal cercar fórmules per crear 
activitats comunitàries en les que la persona se 
senti realment útil per al conjunt (per exemple, la 
cura d’un hort).

L’espiritualitat 
de les persones
La nostàlgia o la fixació en el passat no ajuda el 
més mínim. Una nova situació exigeix una creació 
de sentit. En un considerable grup de persones 
grans, l’espiritualitat o la vida de fe, celebrada 
i participada activament, és una font de sentit i 
també de consolació, un doll d’esperança i de 
confiança per enfrontar la mort, una motivació, en 
definitiva, per seguir vivint.

Si la vivència de la fe, indistintament de quina sigui, 
juga un paper clau en la generació de sentit, és 
fonamental que en els àmbits d’acollida, en els 
centres residencials la persona gran pugui viure, 
celebrar i fer créixer aquesta experiència amb 
plena llibertat, perquè, a més de tenir-hi dret, és 
beneficiós per a la salut integral.

La possibilitat de trobar noves motivacions en les 
persones grans es basa en la conceptualització de 
la persona gran com un ésser actiu que tracta de 
dirigir el curs de la vida dins d’un determinat context 
cultural i un entorn biològic, social i històric concret.

Enfront dels models tradicionals, que consideraven 
la vellesa com un període de pèrdues, avui dia 
sabem que fins i tot en aquesta etapa una persona 
es pot sobreposar a les crisis més intenses, tot 
emergint amb una riquesa i aprenentatge personal 
més vast i profund. Dit d’una altra manera, no 
importa l’edat quan es parla del desenvolupament 
personal, l’essencial rau en trobar elements 
motivadors que puguin donar sentit a les nostres 
accions i existència.

podem discrepar sobre el sentit i el contingut 
del bé i de la felicitat, però difícilment podem 
negat que aquesta recerca constitueix un 
element essencial de la vida
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7

Hem començat aquest document amb el 
plantejament de tres hipotètics casos de crisi 
de sentit. Al llarg del darrer capítol, hem tractat 
de donar algunes eines per tal de construir el 
sentit. Hem de reconèixer, a tall de conclusió, 
que no hi ha solucions màgiques, i encara menys 
universalment aplicables, però tant l’entorn 
afectiu com els professionals poden contribuir, 
decisivament, a construir sentit si hi tenen 
destreses i habilitats.

Hem preguntat a un equip de professionals de 
quina forma abordarien el cas del Josep. Ens han 
dit que, abans d’acceptar passivament la negació 
de la ingesta per part del Josep, es plantejarien el 
següent:

“Es realitzaria, primerament, una valoració 
completa del Josep que constaria d’una entrevista 
psicològica per tal de poder detectar el motiu de 
la decisió i descartar o corroborar l’existència d’un 
procés depressiu.

En el cas que es confirmés aquest estat 
depressiu, es realitzaria la teràpia individual 
per tractar aquesta patologia tot donant-ne 

alternatives: escolta activa, formulació d’objectius, 
identificació de possibles motivacions vitals perquè 
es tornés a sentir útil.

Es parlaria igualment amb la família per informar-la 
i sol·licitar la col·laboració  per detectar allò que 
per al Josep era valuós, per poder treballar-ho 
amb ell. També la resta de l’equip participaria 
des de diferents departaments en la recerca de 
motivacions per poder reforçar i treballar en equip. 
Si calgués, es pautaria tractament farmacològic”.

Tota aquesta intervenció no garanteix, 
necessàriament, la recuperació de la voluntat de 
viure, de l’anhel d’existir en el Josep, però són 
mesures que els professionals poden utilitzar a 
fons per identificar alguna motivació fonamental. 
No obstant això, si en Josep persistís en els 
raonaments, l’equip respectaria la lliure decisió i 
l’acompanyaria fins al final.

El segon cas que plantegem al principi del 
document era el de la Maria. Un equip de 
treballadores socials experimentades en atenció 
domiciliària proposa les següents mesures per 
abordar el cas:

EpÍlEG: 
TanCanT eL CerCLe
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“Per tal de saber quin és l’estat real en el que 
es troba la Maria i poder elaborar una adequada 
intervenció, el treballador social hi hauria de 
mantenir una entrevista en profunditat que li 
permetés conèixer el motiu que la va induir 
a intentar suïcidar-se, així com la sensació 
concreta de malestar que ella té. Seria important 
no només conèixer les conseqüències que 
aquesta decisió ha tingut en la família i la vida 
posterior, sinó també els recursos dels que 
disposem, tant personals com socials, per 
tornar a donar sentit a la vida de la Maria. El 
recolzament real que pugui tenir és un factor 
rellevant; a voltes ens trobem amb persones 
que tenen una família extensa però poc suport 
familiar.

Al llarg de cinquanta anys, la Maria ha dedicat 
tota la vida a tenir cura del marit, possiblement 
amb una dedicació exclusiva en els darrers anys. 
L’absència del company li porta a estar immersa 
en un buit existencial pel que no se sent capaç 
de tirar endavant. Tot allò que fa no té cap sentit 
estant sola.

La pèrdua de l’espòs ha pogut derivar en 
problemes de salut físics i psicològics. Aquesta 
desgana vital que experimenta la Maria, ¿pot 
portar-la a canviar els hàbits de vida, incloent-ne 
la manca de cura en l’aspecte físic o l’absència de 
gana? Els professionals sanitaris i socials han de 
conèixer com viu el dol i de quina manera es va 
produir la mort de l’espòs per poder així planificar 
una intervenció adequada.

Tot procés de dol ha de ser respectat, però 
també vigilat perquè una vegada transcorregut el 
temps no esdevingui patològic. Els professionals 
s’han d’anticipar a aquestes situacions, han 
de saber detectar-les i intervenir per informar 
del que és un procés de dol. El fet de saber 
com afrontar aquesta etapa, ajuda a detectar 
sentiments i plantejaments de vida futurs.

Hem de tenir en compte l’etapa de la vida en la 
que es troba la Maria. En ocasions, la situació es 
pot complicar amb la pèrdua d’altres familiars i 
amics, la qual cosa dificulta encara més la sortida 
d’aquesta crisi de sentit.

Malgrat això, constatem que el fet de 
posseir vincles afectius de qualitat és una 
potent font de sentit, com també ho és 
experimentar que un és útil a la societat i 
que pot aportar la seva experiència, el seu 
talent, coneixements i destreses als altres 
per millorar la qualitat de vida
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És important, a més, valorar la capacitat que té 
per afrontar aquestes situacions estressants. 
Sabem que ella opta pel suïcidi amb plena llibertat 
i argumenta el motiu pel qual se sent una càrrega. 
Posseeix competència ètica per prendre decisions 
i intenta, en la mesura del possible, no causar 
patiment a la família i expressa coherentment els 
motius que el porten a decidir fer-ho.

Coneguda aquesta situació, caldria consultar un 
especialista l’existència d’una patologia de base, 
i al mateix temps orientar les intervencions per 
potenciar aquells aspectes que aconsegueixin fer 
més fàcil i agradable la vida.

El treball a realitzar pels professionals ha de 
començar amb la implicació de la família en la 
resolució del problema. Aquest seria el punt 
de partida de la intervenció. D’aquesta forma, 
l’acompanyament a determinades activitats per 
a la realització i la motivació a participar en grups 
d’autoajuda podrien ser el començament per 
aconseguir el canvi en el seu estat emocional. 
Els Centres Culturals i Llars de Persones Grans 
resulten ser un recurs molt adequat per a l’inici 
d’aquestes activitats. 

Hem de tenir en compte que la família és un dels 
pilars fonamentals en la vida de qualsevol individu. 
El desig de la Maria és marxar d’aquest món, 
però sense causar patiment als que l’envolten. Els 
fills i néts poden ser el motor que la motivi a un 
canvi positiu. Ells són els qui li poden manifestar la 
necessitat que senten d’estar-hi a prop.

Ben sovint, les persones grans que viuen en 
domicilis recorren a la família en primera instància 
per realitzar qualsevol gestió, com anar al metge o 
prendre una decisió important. A voltes, la soledat 
que senten es veu recompensada en saber 

que fora del seu domicili posseeixen una família 
que els dóna suport i els ofereix un recolzament 
incondicional.

Un altre factor important que pot ajudar la Maria 
a recuperar el sentit de la vida és el treball 
realitzat per les auxiliars d’ajuda a domicili que 
van a casa seva periòdicament. Elles fan un 
servei que no només ofereix a la Maria una ajuda 
a nivell domèstic, sinó també un recolzament 
a nivell personal, emocional i psicològic. Els 
llaços que s’estableixen entre elles s’enforteixen 
amb el pas del temps, fins al punt que confien 
en aquestes auxiliars per resoldre molts 
problemes de la seva vida, com si es tractés de 
la família. L’empatia, el diàleg i l’escolta activa 
són instruments necessaris que les auxiliars 
han d’utilitzar per ajudar la Maria a superar el 
desànim. En el seu quefer diari, han de buscar 
activitats que la motivin i que donin sentit a la 
seva existència.

Les auxiliars domiciliàries entren en l’àmbit més 
íntim de la Maria, en el que guarda no només els 
seus objectes personals, sinó també una enorme 
quantitat de records que porta amb ella des que 
era jove. Una simple fotografia amb el seu marit 
pot servir per iniciar una conversa que li faci 
recordar tot allò de bonic que va viure, però també 
tot allò que ha aconseguit en la vida i per la qual 
cosa paga la pena lluitar.

Les auxiliars han de potenciar aquestes actituds 
i capacitats que la Maria posseeix. Es tracta 
de validar la seva feina en qualsevol tasca 
quotidiana, com per exemple, en l’elaboració 
d’un menjar. Amb el recolzament de l’auxiliar de 
llar serà més fàcil realitzar-la i a més, se sentirà 
molt contenta de veure que segueix sent capaç 
de cuinar-la.
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També els treballadors socials, en les visites de 
seguiment, intenten motivar la Maria perquè 
recuperi les ganes de viure i li ofereixen activitats 
alternatives per sortir d’aquesta desgana vital.

En el cas que la crisi de sentit derivi en trastorns 
emocionals de forma permanent, com és el cas 
d’una depressió, ha de continuar amb les visites al 
seu metge de capçalera, i a l’especialista perquè 
iniciï a la major brevetat possible el tractament 
farmacològic més adequat”.

Per abordar el darrer cas, el del Lluís, hem 
preguntat a una persona afectada per tetraplegia 
de quina manera ha reconstruït el sentit de la seva 
vida. El seu testimoni mereix una especial atenció. 
Ha respost el següent:

“Tenia quaranta-sis anys quan vaig tenir l’accident 
laboral que em va deixar tetraplègic. Bomber de 
professió i de vocació, mai no vaig pensar que 
precisament una de les fonts de motivació i de 
sentit de la meva vida, com era precisament ser 
bomber, em faria veure en una situació de total 
dependència.

En obrir els ulls a la UVI em vaig adonar 
que no podia moure cap part del meu cos 
a excepció del cap, que no podia parlar ni 
menjar, que ni tan sols podia respirar per mi 
mateix, això féu que durant els cinc mesos 
que hi vaig estar, tot el sentit del meu llarg i dur 
dia fos la mitja hora que podia veure la meva 
dona i les meves filles.

En aquell moment, les meves tres filles i la meva 
dona foren el sentit per seguir vivint i ho segueixen 
sent ara. Sense elles segurament hauria tirat la 
tovallola. Elles són les meves mans i els meus 
peus i una font inesgotable de vida i joia.

Gràcies a elles segueixo somrient a la vida, 
segueixo omplint els meus dies de ganes de viure 
i sobretot d’esperança. No esperança en tornar 
a ser com era. Aquesta esperança fa molt que 
desaparegué, però sí esperança de seguir vivint 
al costat d’elles totes les coses que encara estan 
per venir”.

Com es pot veure, cada cas és un món i resulta 
impossible elaborar una llei de caràcter universal 
a partir d’una successió de casos individuals. 
Malgrat això, constatem que el fet de posseir 
vincles afectius de qualitat és una potent font 
de sentit, com també ho és experimentar 
que un és útil a la societat i que pot aportar la 
seva experiència, el seu talent, coneixements i 
destreses als altres per millorar la qualitat de vida.

Els professionals i l’entorn afectiu i social tenen 
la responsabilitat de cooperar activament 
en la construcció d’aquest sentit, d’aquesta 
motivació existencial, ja que aquest forma part 
consubstancial de la salut integral d’un ésser 
humà, si entenem per salut el benestar biològic, 
psicològic, social i espiritual.
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