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Si parlem d’un sentiment que apareix associat a l’estat 
d’ànim d’una persona que ha sofert la pèrdua d’un 
ésser estimat a conseqüència del suïcidi, acostumem a 
parlar del sentiment de «culpabilitat». Això no passa en 
tots els casos, però en la majoria de persones són molt 
freqüents els sentiments de culpabilitat sobre la seva 
responsabilitat relacionada amb aquesta mort.

El suïcidi, per la seva condició de mort causa-
da per un mateix, provoca una sensació de fracàs en 
l’entorn més pròxim de la persona traspassada, una 
sensació de no haver sigut capaços d’acompanyar-la; 
d’haver-la abandonat a la seva sort, de no haver sigut 
capaços d’evitar aquest desenllaç; de no haver entès 
les causes profundes del seu estat d’ànim. Aquestes 
sensacions ens pertorben profundament i són la causa 
que el nostre procés de dol tingui una intensitat més 
gran i possiblement sigui més durador. 

Com més gran sigui el vincle afectiu entre no-
saltres i la persona que mor per suïcidi aquest procés 
tindrà més gravetat, serà molt més intens, per exemple, 
en el cas de pares i mares que han perdut el seu fill o la 
seva filla o, en el cas contrari, fills i filles que han perdut 
la seva mare o el seu pare.

La culpabilitat no és l’únic sentiment que ens 
envaeix davant d’una pèrdua per suïcidi: també acostu-
men a acompanyar-nos l’ira, la vergonya, la indignació, 
la incredulitat, la tristesa intensíssima, però en aquest 
article faré referència a la culpabilitat, perquè la seva 
intensitat i recurrència poden fer tant de mal, que cal 
preparar-se per afrontar-lo i treballar sobre aquests 
pensaments i emocions per tal de poder reconduir la 
nostra vida després de patir un decés tan dolorós.

Introducció
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Malauradament, a vegades a la nostra pèrdua, al dolor 
i al desconsol profund, haurem de sumar una possible 
culpa social, que en el cas del suïcidi abraça les perso-
nes del seu entorn més pròxim. Socialment es percep el 
suïcidi com una cosa que ens amenaça, que qüestiona 
el valor establert de la preservació en la vida a qualsevol 
preu. Posa en qüestió la nostra sensació de seguretat 
i estabilitat. Per aquesta mateixa raó, a vegades a les 
persones de l’entorn de qui mor d’aquesta manera se les 
considera responsables perquè no han sigut capaces 
de reconduir aquesta conducta i haver-la evitada.  Sovint 
ens trobem amb persones que ens pregunten Però no 
us en vau adonar?, o Si ho sabíeu, com és que no vau 
fer res?. 

La veritat és que les pèrdues per suïcidi estan 
carregades de preguntes sense resposta, Per què no 
me’n vaig adonar?, Com pot ser que no hagués parat 
més atenció?, Què vaig fer malament?, On vaig fallar?, 
On van fallar els altres?, Per què m’ho va fer?, És que no 
m‘estimava?, Estava tan enfadat/da amb mi que no va 
poder aguantar?, I si... potser hagués fet això o allò?, I si... 
ell o ella hagués fet el contrari?.

Al llarg del temps ens perseguiran infinites pregun-
tes que ens fem a nosaltres mateixos o que fem a la per-
sona que ja no és amb nosaltres. El procés de dol que 
iniciem davant d’un suïcidi produeix una revisió constant 
i obsessiva dels actes i accions que van precedir la mort 
del nostre ésser estimat.

Hem de tenir en compte que hem sofert una pèrdua que 
ens sotmetrà a estats equiparables al xoc  posttraumàtic. 
La nostra vida ja no serà la mateixa i haurem de fer un 
treball molt important per reconduir tots aquests senti-
ments i tot el dolor que ens ha ocasionat.

Cal recordar que en el cas d’una pèrdua per suïcidi 
hi ha un factor de risc molt alt d’aparició d’un procés de 
dol complicat i de trastorns psicològics relacionats amb 
aquesta causa (Barreto y Soler 2007). En moltes oca-
sions necessitarem ajut psicoterapèutic  especialitzat en 
aquestes qüestions. Malauradament, a la xarxa de sanitat 
pública no es contempla l’atenció a les persones que 

Les preguntes 
sense resposta

No hi ha dols diferents 
però sí que hi ha 

diferents intensitats de 
dol segons les seves 

particularitats

han sofert una pèrdua d’aquestes característiques, però 
s’ha de reclamar aquest suport perquè és indubtable que 
en molts casos és indispensable per poder portar el dol.

També recordo que en aquestes línies no es pretén 
establir que el dol per suïcidi sigui diferent d’altres tipus 
de dol. Tota pèrdua d’un ésser estimat implica proces-
sos semblants d’adaptació, i una gran part són normals 
i previsibles. Ara bé, en el cas del suïcidi el procés de 
reconstrucció de significats i rols que suposa qualsevol 
procés de dol se situa en un espectre de gravetat més 
gran pel que fa a les repercussions personals, familiars i 
socials, tal com han assenyalat nombrosos especialistes 
en pèrdues, com W.Worden o R. Neimeyer. 

Per poder portar tota la càrrega emocional que suposa 
una pèrdua com la del suïcidi, destaco algunes qües-
tions que ens ajudaran a entendre com vivim de manera 
individual aquests processos. 

Encara que el compartim amb les persones que ens són 
pròximes, el vivim de forma diferent segons la nostra 
edat, les nostres experiències, el nostre gènere i les 
nostres formes de veure la vida. No tots seguirem les 
mateixes etapes ni el sentirem de la mateixa manera. 
Dins de la família, al mateix si d’una parella, els temps, 
les formes de recordar, d’anomenar o no la persona 
traspassada, poden ser diferents, per això pot ser que la 
convivència d’aquests processos sigui un element que 
ens ajudi a progressar en el nostre estat d’ànim o, al con-
trari, que sigui un veritable obstacle.

En realitat es calcula que al voltant de deu persones 
entre el nucli familiar i la xarxa d’amistats d’una perso-
na que se suïcida queden profundament afectades per 
aquesta pèrdua. La pèrdua és compartida, tots perdem 
aquesta persona, tot i que no la viurem ni la sentirem de 
la mateixa manera.

La percepció individual 
sobre la pèrdua

El dol no és 
un procés objectiu

És comú i habitual 
pensar que les 

altres persones del 
nostre entorn no 

«senten tant» com 
nosaltres la pèrdua
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I especialment per a les persones joves o nens i nenes. 
El seu procés de construcció de la identitat es veurà 
amenaçat si no som capaços de portar a terme tot el 
treball requerit per afrontar una pèrdua d’aquestes ca-
racterístiques. És molt important buscar assessorament 
en el cas que no sapiguem com tractar el suïcidi amb els 
petits de la família. Els petits expressaran els seus sen-
timents amb naturalitat, és possible que els adolescents 
s’expressin a través del silenci i el distanciament. La 
sinceritat, la paciència i la seguretat que la seva atenció 
està garantida, seran factors que ens ajudaran en aques-
ta situació. Espero poder tractar amb més detall aquest 
assumpte que tant ens preocupa en uns altres articles.

Les pèrdues traumàtiques ens situen davant de l’evidèn-
cia de la fragilitat del nostre món. El suïcidi, com altres 
pèrdues traumàtiques, com els accidents o els actes 
violents, ens fan perdre la sensació de control i seguretat 
que ens ajuda tant en el nostre dia a dia per continuar 
amb les nostres vides de manera serena i positiva. “La 
mort violenta invalida la creença reconfortant que estem 
protegits de la violència i la crueltat”. (Rynerason, 1986).

Abans de jutjar-nos amb severitat sobre la nostra respon-
sabilitat relacionada amb la mort per suïcidi del nostre 
ésser estimat, és important que fem un esforç per tenir 
presents aquestes consideracions, perquè la vida ens ha 
situat davant d’una tasca que no serà fàcil en absolut.

 El profund impacte 
que ens causa la 

pèrdua per suïcidi 
suposa, en l’entorn 

familiar, un veritable 
repte per a tots

Acostumem a viure 
amb la falsa sensació 

que el nostre món 
és estable, que no 
patirem tragèdies
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Així, doncs, encara que puguem entendre que el seu 
acte hagués sigut causat per un estat d’ànim 
determinat, per una possible patologia mental o física, 
aquesta decisió no ens pertany. Va ser ell o ella qui va 
decidir suïcidar-se.

No entraré en la consideració de si és o no és una de-
cisió lliure, perquè crec que, en la majoria dels casos, 
encara avui la conducta suïcida és un veritable problema. 
Podem suposar, tot sembla apuntar que en la majoria de 
casos és un acte fruit de la desesperació, de la convicció 
que des de la vida no hi ha camí per resoldre els propis 
conflictes, però també és veritat que altres persones en 
les mateixes circumstàncies no se suïciden. El suïcidi és 
un acte individual que forma part de la conducta humana 
i que, malauradament, moltes vegades no es pot evitar, 
justament perquè es produeix un acte voluntari i definitiu 
de la persona que el comet, es trobi o no en un estat de 
claredat mental. 

Per als que formen part del seu entorn, la qüestió 
és que un cop comès l’acte suïcida amb resultat de mort, 
probablement els familiars, les persones que l’estimaven, 
hauran de gestionar aquesta decisió sense compartir-la i 
en un estat d’aflicció profunda.

Possiblement no podrem acceptar la seva decisió, 
és segur que no la compartirem, però haurem d’apren-
dre a continuar la nostra vida contemplant l’existència 
d’aquesta persona en la seva totalitat i no limitada només 
pel seu final. Haurem d’acceptar amb una profunda 
generositat per al seu record i per a nosaltres mateixos, 
el que és irreversible de la seva decisió i les conseqüèn-
cies per a la nostra vida. 

Per situar en el pla de la realitat la nostra implica-
ció en la seva mort, haurem d’acceptar la nostra pròpia 
limitació per intervenir en la vida d’altres persones. No 
som déus, no podem anticipar la conducta dels altres, no 
tenim la capacitat d’evitar esdeveniments determinats. 

Coses que hem de considerar i que podem 
fer per afrontar la culpabilitat

Hem de tenir molt 
present que és una 

decisió que no 
prenem nosaltres

No som éssers omnipotents. No podem obligar els altres 
a ser feliços per decret. En últim extrem, les persones 
som responsables dels nostres actes. En aquesta part 
íntima, intransferible, que conformen els nostres pensa-
ments més profunds, la nostra identitat.

Podem pensar que si haguéssim insistit més al seu 
metge perquè el mediqués, o al contrari, si no l’hagués-
sim controlat tant... que hauríem d’haver estat més amb 
ell o ella, que el vam deixar massa sol, o la vam deixar 
massa sola, o que li estàvem massa a sobre... Tots els 
escenaris de revisió de la nostra conducta que ja he es-
mentat seran obsessius. Tornarem una vegada i una altra 
sobre el que vam fer bé o el que vam fer malament, sobre 
el que hauríem hagut de fer d’una altra manera. L’impacte 
de la conducta suïcida ens sotmet a una situació d’in-
culpació permanent. Però la veritat és que en la majoria 
dels casos, el que vam fer, ho vam fer des de l’amor cap 
aquesta persona.

En alguns casos la culpabilitat es deurà al senti-
ment d’alliberament que experimentem quan la perso-
na traspassada ens deixa. Aquest procés acostuma 
a produir-se quan ha anat acompanyat d’una malaltia 
llarga que ha sotmès els familiars i les persones pròxi-
mes a una situació llarga de sofriment: intents repetits 
de suïcidi, malalties mentals greus..., enfrontaments 
constats... Llavors el suïcidi és vist com un alliberament 
que ens enfronta al nostre suposat egoisme perquè 
preferim la mort de la persona estimada, i en realitat és, 
simplement, una resolució en què nosaltres no hem in-
tervingut... encara que en moments de desànim extrem 
hi hàgim fantasiejat.

Potser ara sabem que no ho vam fer del tot bé, que 
ens vam equivocar; fins i tot en aquest cas, normalment 
la nostra conducta no era dolosa. No ho vam fer amb la 
intenció de perjudicar. No en sabíem més, no estàvem 
preparats per identificar o afrontar aquestes conductes, 
potser no vam estar prou atents... Cada suïcidi és dife-
rent, cada persona també ho és. Haurem d’acceptar que 
pel que fa a aquesta persona que estimàvem, no podrem 
fer res més, perquè la seva decisió estableix també un 
punt final en les nostres vides. Que a partir d’ara s’expli-
caran amb un abans i un després de la seva mort.
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“Crec que la persona que se suïcida diposita tots els 
seus secrets al cor del supervivent, el sentencia a 
afrontar molts sentiments negatius i, és més, a obses-
sionar-se amb pensaments relacionats amb el seu paper, 
real o possible, a l’hora d’haver precipitat l’acte suïcida o 
d’haver fracassat a l’hora d’evitar-lo. Pot ser una càrrega 
molt feixuga”. Sovint faig una citació d’aquestes paraules 
d’Edwin Shneidman perquè em sembla que aclareixen 
molt l’escenari a què s’haurà d’enfrontar qualsevol que 
hagi patit una pèrdua per suïcidi.

La recurrència dels sentiments de culpabilitat pot arribar 
a convertir-se en una conducta que ens lligui al record 
de manera obsessiva. Pot ser que ens acomodem en 
aquesta conducta perquè ens ofereix la falsa creença 
que és una manera correcta de recordar la persona que 
hem perdut. Podem arribar a pensar que «així» tenim més 
present el nostre vincle amb ella. Ens sentim culpables i 
ho recordem, plorem per la persona i, per tant, no l’obli-
dem. En algunes ocasions, podem sentir-nos culpables 
perquè simplement durant un temps no hem pensat en 
aquesta persona, o perquè hem somrigut, o perquè ens 
hem sentit feliços en un breu moment.

Ben al contrari, té a veure amb la nostra pròpia capacitat 
de restablir la nostra vida acceptant el buit que ha deixat 
aquesta persona. Hem de reconstruir la nostra vida 
sense la  presència, sense la companyia del nostre ésser 
estimat. No se’l pot reemplaçar, ningú no ocuparà el seu 
lloc, ningú no ocuparà aquest buit, però podem desco-
brir un nou territori que ens permeti reformular l’absència 
i el treball que hàgim fet amb la nostra pèrdua.

Haurem d’aprendre 
a perdonar-nos i a 

perdonar la persona 
que ens va deixar

Correm el risc 
de sentir-nos 

«còmodes» amb la 
nostra culpabilitat.

En realitat el record i 
la presència del nostre 
ésser estimat no té res 

a veure amb el fet de 
sentir-nos culpables

La culpabilitat ens lliga obsessivament al seu final tràgic, 
però ens allunya de la possibilitat de conviure amb el 
seu record des de la serenitat i la comprensió de la seva 
existència que contingui allò bo i allò dolent que com-
porta qualsevol vida.  Ens condemna a jutjar la seva vida 
i la nostra des del punt de vista instal·lat només en allò 
que és negatiu i afavorir un retrat incomplet i injust que 
no ens permet avançar i que encapsula a la persona que 
vam perdre en la seva condició de suïcida, malgrat que la 
seva vida conté sens dubte multitud de facetes diferents.

Quan el temps de la pèrdua transcorri i el nostre 
dolor no sigui tan intens, començarem a respirar una 
altra vegada sense pesar, a entrar en contacte amb altres 
persones sense que la tristesa ens immobilitzi. Això no 
és dolent, aquesta manera d’obrar no és dolenta. És sim-
plement que el pas del temps ens ajuda a processar tot 
el que hem sofert. La nostra pròpia vida s’obre camí en-
tre el sentiment de pena i l’abatiment que ens han envaït.

No hauríem volgut fer aquest trajecte, no era el 
nostre desig, però no podem evitar que a nosaltres ens 
passin coses negatives, ni tampoc a les persones que 
estimem. A partir d’aquesta evidència, el nostre futur 
encara s’ha d’escriure. Ens costarà un esforç terrible 
restaurar la confiança en l’esdevenidor, en la vida que 
crèiem que portàvem i que un mal dia es va tòrcer. 
Podem decidir continuar aferrats a la culpabilitat i als 
sentiments negatius, o podem intentar recórrer el camí 
generós del perdó i l’afecte al costat de les persones 
que ens envolten i que també viuen afligides per aques-
ta pèrdua.

Podem romandre en aquest lloc fosc i terrible que 
ens espera en els nostres pitjors  moments, o començar 
a caminar demanant ajut, buscant el contacte amb altres 
persones amb les quals podem compartir tot aquest 
amor que ara no podem donar a ningú.

Si fem això no oblidarem res ni ningú, però concedi-
rem a aquest record la llum que mereix en el nostre pensa-
ment i en el de totes les persones que el van conèixer.

Només nosaltres som responsables d’aquesta de-
cisió, tal com ells van ser responsables de la seva.
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