
 

"En aquests dies difícils i estranys, la mort és sens dubte un dels pensaments que sobrevolen pels 

nostres caps. Però més que la mort, la forma en què aquesta gent estimada ens està deixant, als 

quals no podem acompanyar i fer companyia, no podem acomiadar com voldríem, i que ens deixen 

en definitiva, una gran sensació d'impotència. 

Perdre una persona propoera sempre és molt difícil, i si ja teníem pocs mecanismes per afrontar-ho 

en condicions normals, deu ser encara molt més complicat aquests dies. Per això, he pensat molt en 

la meva tieta aquests dies, la Maria Dolors Estivill, o com tothom la coneix, la Lola. Poca gent sap 

millor que ella com afrontar aquests temps difícils. Ella va haver de viure una de les experiències més 

traumàtiques que l'ésser humà ha de patir, i  a partir d'allà, començant de zero, s'ha anat convertint 

en una estudiosa i experta del dol, ajudant a molta gent durant tots aquests anys. 

 

Per això, recupero aquesta conversa que vam tenir ja fa més de quatre anys. Com a estudiant de 

primer curs de periodisme, havia de fer la meva primera entrevista, i escombrant cap a casa, vaig 

escollir la meva tieta, sense saber molt que havia de fer, que havia de preguntar, i sabent molt poc o 

gairebé res del dol o de la mort. M'adono que ara mateix preguntaria coses molt diferents, només 

tenia 18 anys, però m'agrada deixar la conversa tal qual va rajar, al cap i a la fi, és una primera 

entrevista. 

El que no esperava és que, avui dia segueix sent una de les entrevistes més interessants a les que 

m'he enfrontat mai, una de les converses on més he après, i adonar-me del privilegi de tenir a prop 

una persona que té tantes coses a dir davant la preocupació més gran de les nostres vides."  Ignasi 

Estivill Aspas (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Maria Dolors Estivill (2016) 
 

“El meu somni és que s’ensenyi dol en les facultats” 

 



 
 

Maria Dolors Estivill (1948) va perdre el seu fill de 19 anys la carretera en l’any 1993. Aquesta 

experiència traumàtica i anys d’estudi l’han portat a ser una experta en el dol en l’actualitat. Amb el 

títol en infermeria, un màster en treball de grup, i més de 21 anys d’experiència com a aval,  porta 

tres grups de dol sense cap ànim de lucre.  Coneguda a casa com a Lola, està casada amb un fill que li 

ha donat tres néts. 

 

Diuen que la mort d’un fill és el pitjor que et pot passar. 

Quan l’Andrés es va morir, em vaig col·lapsar. La vida seguia, però a mi se m’havia acabat tot. El meu 

fill i el meu marit els estava perdent, es volien morir, i em vaig dir “ja se m’ha mort un fill, no vull 

perdre a ningú més”, i em vaig posar la vida com un repte. Trobar el sentit de la meva vida, era 

aquest el repte, per mi era absurd néixer per morir. 

 

En quin moment veu decidir començar a portar grups de dol?  

La mort del meu fill em va fer veure que hi havia un buit a la sanitat respecte al dol. Vaig buscar la 

manera de què persones que se sentien com jo em vaig sentir, poguessin tornar a somriure. He 

estudiat i treballat molt, i  crec que ho he aconseguit.  

 

Que fa vostè en els grups de dol? 

Primer treballem amb els que ells porten, els seus dubtes i angoixes. Passat això, treballem una sèrie 

de coses comunes que són necessàries. I finalment, a través de contes, frases o paisatges, treballem i 

reflexionem sobre tot el que ha sortit a la sessió. Crec que quan surten saben una mica més 

d’aquesta vida.  

 

Quan es considera que algú ho ha superat? 

Dono l’alta si quan pregunto on està la persona que han perdut em responen que amb ells, que quan 

miren cap amunt miren junts, i no en el cementiri o en el cel. 

 

Vostè va perdre un fill, però el seu altre fill adolescent va perdre un germà. Com viu un nen o jove 

la pèrdua d’un familiar molt pròxim? 



S’ha de conèixer molt al nen o l’adolescent. Amb els nens,  pot ser fàcil si els escoltes, ells tenen les 

millors respostes. A un nen no li has d’imposar res, els hi has de preguntar. No els hi has de muntar 

tot, ells encara no estan contaminats de la vida.  

 

 

 

 

 

Per què es destinen tan pocs recursos al dol? 

Es destinen tan pocs recursos perquè hi ha por a la mort, ho tinc claríssim, pels metges, la mort és un 

fracàs. I no li han donat importància, perquè parlar de mort és parlar de fi de vida, i parlar de 

naixement és tan important com parlar de mort. 

 

Com es pot millorar el procés del dol a Catalunya? 

S’ha d’ensenyar a tractar-lo. El meu somni és que s’ensenyi dol en les facultats, en carreres com 

medicina, psicologia o filosofia hi hagi una assignatura sobre mort, dol i acompanyament. Hi ha un 

buit molt gran, i és una cosa que  tots passarem en algun moment de la vida. 

 

Està fent una gran feina, ha rebut premis... que té pensat a llarg termini? 

He començat a preparar gent que pugui seguir el que jo faig, perquè algun dia m’hauré de jubilar. He 

preparat una psicòloga i una infermera a atenció primària de Les Corts, i aviat obriran un nou grup 

d’acompanyament. Vull que sigui una realitat  en la medicina. 

 

Vostè és àvia de tres néts, que ha representat això en la seva vida? 

Un regal que la vida m’ha donat, jo he apostat per un sentit de vida i he rebut molts regals, el meu 

fill, els meus néts i totes les persones que m’estimen. Em sento molt afortunada, tinc tants 

problemes com qualsevol, però sé viure els petits moments. No se m’acaba la vida, mentre algú parli 

de mi encara que jo hagi marxat, i visqui en algun lloc d’aquella persona, jo viure sempre, com també 

viu el meu fill. 

 

 

Ignasi Estivill Aspas 


