
MARÇ 2016                                ACTITUDS CRISTIANES DAVANT LA MALALTIA I LA MORT

En les vides dels sants, especialment en les dels místics, és 
significativa la presència de malalties i com ells les capgiren 
en font de fe, esperança i caritat. Infirmitas, etimològicament 
significa: aquell que no es pot sostenir en peu per ell mateix. 
Què en fan dels moments de crisi total?: de dolor, de fam, de 
set, d’aïllament, d’histèria, de tristor...? Transformen 
aquestes experiències en una comunió que potser només 
copsem quan fem experiència de la malaltia o d’una donació 
gran, gairebé física del nostre Jo a Jesús en els altres. 

El caputxí O. Schmucki tradueix per als homes d’avui 5 
missatges de l’actitud espiritual de Francesc d’Assís davant 
les tribulacions, la malaltia i la mort. 

Però davant d’una autoexigència tan gran com és la del 
Poverello ens proposem il·lustrar aquestes 5 actituds amb 
l’experiència també profundament cristiana, de la Dra. Àfrica 
Sendino, oncòloga, que emmalaltí de càncer, i que trobem 
recollida en un recomanable llibret de Pablo d’Ors: Sendino 
se muere. 

1r. Davant el silenci amb què la societat de tots els temps 
embolcalla la mort, Francesc enfronta la seva mort en 
primera persona i gairebé en públic. Demana amb insistència 
que se l’informi de l’autèntica gravetat del seu estat per sortir 
a l’encontre de l’abraçada de la “germana mort” amb plena 
consciència i adhesió a la voluntat divina: 

Beneïda sigui la meva germana mort... la porta de la vida (2 Cel 
217)  

A partir de quina pèrdua deixa de ser un qui era?... què ha de 
passar-li a un home perquè digui: aquest no sóc jo, ja no sóc jo?” (p. 
58) 

Sendino tenia els ulls plens de llàgrimes quan em va relatar 
aquesta pena. Havia comprès que la malaltia no implica només 
dolor físic, sinó la progressiva desaparició de l’ horitzó dels altres, 
també dels éssers més estimats. (p. 59) 

2n. Davant les tendències que caracteritzen a nivell psicològic 
els comportaments en les malalties: a retallar el propi món, a 
l’egocentrisme i a una barreja de tirania i dependència, les 
malalties de Francesc estan amarades d’una llarga sèrie 
d’atencions exquisides cap els altres i d’actes de bondat  
colpidors. 

Quan se t’acosta un pobre has de pensar en Aquell en nom del qual 
et demana –és a dir, Crist–, que vingué a carregar sobre les seves 
espatlles la nostra pobresa i les nostres malalties. La pobresa i les 
malalties d’aquest home són un mirall en el qual hem de veure 
pietosament la pobresa i el dolor que Nostre Senyor Jesucrist va 
patir en el seu cos per la salvació del gènere humà. (LP 114)  

Sóc metge; he ficat les mans a la massa del sofriment amb la noble 
intenció d’ alleugerir-lo. I si he tingut el privilegi de tocar en altres 
cossos tant dolor, com no permetre que altres el toquin en el meu? 
Gràcies a aquesta malaltia que pateixo he comprès que compartir 
el dolor no significa simplement assumir el dolor aliè, sinó també 
repartir el propi. Jo tinc sofriment, d’acord. Puc repartir-lo o 
guardar-lo per a mi. He decidit lliurar-lo. I en decidir-ho he 
comprès que és així com s’alleugereix i que per això –per a lliurar-
lo– existeix. (p. 75) 

3r. En lloc de maldar, en les proximitats de la mort, per fer 
disposicions sobre béns materials, aconsegueix, assolint la 
pobresa més pregona, enriquir espiritualment, de forma 
paradoxal, a tot el món fent disposicions sobre béns 
espirituals llegant ensenyaments que promoguin la fidelitat a 
la vocació evangèlica, la litúrgia eucarística, la de les Hores... 

Deixar-se ajudar és un nivell espiritual molt superior al del simple 
ajudar. Perquè si és bo ajudar els altres, és millor ser ocasió perquè  
els altres ens ajudin. Qui es deixa ajudar s’ assembla a Crist més que 
qui ajuda. Però ningú que no hagi ajudat als seus semblants sabrà 
deixar-se ajudar quan li arribi el seu moment. Sí, el més difícil  
d’aprendre d’ aquest món és aprendre a ser necessitat. (p. 62) 

4t. En els darrers dies de la vida de Francesc el que capta de 
Jesús no és l’aflicció pels seus patiments físics, sinó el seu 
lliurament absolut i confiat a la voluntat del Pare i és això el 

que subratlla tant en els seus escrits com en el seu afany per 
reviure els misteris de Crist. Amb una transparència gairebé 
sacramental celebra el darrer sopar i intenta reproduir inclús 
la nuesa de Crist crucificat amb el seu cos consumit i 
condecorat des de feia dos anys pels 5 estigmes. 

Doncs jo hauria d’estar molt content en les meves malalties i 
tribulacions i consolar-me en el Senyor, i donar sempre gràcies a 
Déu Pare... pel gran do que se m’ha atorgat: ... m’ha assegurat a mi, 
indigne servent,  la participació del seu Regne. (LP 83) 

Finalment comprenia què significava el que havia fet Jesús en 
insistir en ser un de tants; finalment entenia el moviment de Déu 
per excel·lència, que és el de l’abaixament fins el límit de ser confós 
com un més. Vaig trobar sentit llavors no ja a ser la doctora 
Sendino; ni tan sols a ser la metgessa-malalta. Vaig trobar sentit a 
ser, simplement, una malalta entre les moltes que aquell dia ens 
apilàvem en el repartiment d’Oncologia. (p. 73) 

5è. Francesc no es recrea en un dolorisme malsà o en 
idealitzar falsament la mort a la qual anomena “germana” 
sinó que, profundament convençut que només s’ha de témer 
la segona mort, la mort que allunya eternament de Déu, 
transforma el seu lliurament definitiu en pregària, en cant 
joiós. Transforma dolor en alegria i angoixa en confiança, 
mostrant saber “orar” la pròpia mort. 

Lloat siguis, Senyor, per la Mort corporal nostra germana de qui no 
serà mai escàpol cap vivent; ai dels que morin en pecat mortal! I 
benaventurat qui es trobarà dins el teu santíssim voler: no els sabrà 
fer cap mal la mort segona. (“Càntic de les criatures”). 

L’experiència més dura del postoperatori va ser la de sentir-me 
dependent dels altres i necessitada en la cura de mi mateixa... La 
meva por més gran? Que la intensitat del meu sofriment en tempti 
o no lloar Déu i a no donar gràcies al seu nom. Només demano una 
cosa: que la meva malaltia no m’allunyi d’Ell; ja que, si ho fes, per a 
què i a qui serviria?... Accepto ser una despulla...vull gastar-me i 
desgastar-me en complir la seva voluntat. (p. 57) 

Qüestions:   Què et crida l’atenció d’aquestes actituds? 

               Com visc la malaltia? La meva? La dels altres? 


