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a teràpia
rar per desencallar bloquejos, pors, 
traumes inconscients o accions de-
vastadores comeses per fidelitat. 

És molt interessant i significatiu 
que, després d’un llarg període 
agressiu amb les altres cultures, la 
ment moderna reconegui la funcio-
nalitat d’unes pràctiques que havia 
atacat per supersticioses, inefici-
ents i primitives. Així, reconèixer-
ne la viabilitat va més enllà d’un be-
nefici immediat, ja que ajuda a tan-
car les ferides d’aquesta actitud pre-
potent. Les visions indígenes que 
van entendre el rol actiu dels avant-
passats en la vida d’una persona o 
d’un poble, es veuen ara reconforta-
des per un augment en les mateixes 
societats imperials que abans van 
reprimir amb duresa aquestes pràc-
tiques. Això no va passar, per exem-
ple, quan l’expansió lenta i gradual 
del budisme i l’islam per l’Àsia i 
l’Àfrica es va solidificar amb aques-
tes pràctiques autòctones per refor-
çar-les des d’una altra òptica. Per ai-
xò, i amb tots els matisos que es vul-
guin, les societats budistes i musul-
manes asiàtiques i africanes van 
mantenir el seu culte als avantpas-
sats com a eines guaridores i van re-
sistir a l’impacte colonial que no re-
coneixia els vincles genealògics. 

Seguint la lògica de la psicogene-
alogia actual, quan el fill d’un perpe-
trador assumeix el crim que va co-
metre el seu pare, ha de diferenci-
ar entre la culpa (que ha d’abando-
nar) i el deure cap a la víctima (que 
ha d’assumir) i, d’aquesta manera, 
pot trencar amb el llegat traumàtic. 
Al seu torn, també ajuda a guarir el 
pare i la víctima del pare. En l’àmbit 
social també passa el mateix: una 
societat que hereta un crim no n’ha 
de carregar la culpa, però sí que s’ha 
de responsabilitzar del mal. Això 
s’està treballant especialment a Ale-
manya amb relació al nazisme, però 
es pot exportar a qualsevol societat 
que ha viscut episodis de violència.  

Sense anar més lluny, la cons-
trucció essencialista d’Espanya ne-
cessita amb urgència aquest treball 
guaridor per no continuar reprodu-
int els mateixos esquemes d’exclu-
sió i violència. Els casos extrems, 
com afirma l’antropòloga Christia-
ne Stalaert, serveixen per reconèi-
xer aspectes que després trobem en 
casos més difícils de detectar. En 
aquest sentit, Stalaert estudia la re-
lació entre nazisme i Inquisició es-
panyola i com ha repercutit en les 
seves víctimes, que acostumen a se-
guir els mateixos mecanismes d’ex-
clusió i repressió (com ens mostren 

dels autors 
dels crims i 
s u p o s a r  
que som 
millors. A 

un nivell 
profund hem 

de reconèixer 
que estem vincu-

lats a ells i que quan 
morim ja no hi ha dife-

rències”.  
Més enllà d’ideologies i expecta-

tives racionals, el recurs als avant-
passats com a teràpia engloba pro-
blemes personals i socials, quotidi-
ans i transnacionals amb una eficà-
cia complexa i no sempre òbvia que 
ha funcionat al llarg dels segles i de 
les geografies. Tant de bo a la ment 
moderna li serveixi per reequilibrar 
alguns dels grans desajustos come-
sos en nom seu.e

el sionisme i 
l ’ i s l a m i s m e  
neuròtic). Una 
néta d’avis na-
zis li va pregun-
tar a l’alemany 
Bert Hellinger 
(figura clau de les 
constel·lacions fa-
miliars) què passa 
quan et sents avergonyit 
dels teus avantpassats i ell li va 
respondre: “Qui s’avergonyeix in-
tenta escapar del destí comú, i això 
és impossible. Aquest sentiment de 
culpa prové d’una postura arrogant, 
similar a la que tenien els nazis en 
relació als jueus i altres perseguits. 
Per tant, aquesta vergonya et vincu-
la amb els autors del crim, no amb 
les víctimes. Amb aquestes ens 
uneix el dol i el respecte. No podem 
simplement situar-nos per sobre 

L’anhel de pau 
després d’un 
avortament 

HELENA BROQUETAS NAVALPOTRO 
DOULA I TERAPEUTA 

L’experiència de la pèrdua 
d’un fill que estava en ges-
tació, tant si ha sigut volun-
tària com si no, pot deixar 
una ferida profunda en la 

mare, i també en la resta de la família. 
L’impacte d’una pèrdua gestacional està 
encara poc validat socialment, i sovint la 
ferida es tanca en fals perquè es nega o per 
l’imperatiu de girar full i haver de tirar  
endavant. 

Però avui sabem que després d’un 
avortament s’acumulen emocions i sen-
timents que sovint només s’expressen a 
través del dolor del cos, de vegades durant 
anys. Acceptar la ferida és el primer pas 
per arribar a guarir-la. El segon és com-
prendre el procés del dol, i donar-se el 
permís per anar-lo recorrent, fins a l’ac-

ceptació plena 
d’aquesta pèr-
dua. Això passa 
per respectar el 
propi ritme, sen-
tir el que se sent 
i posar-hi parau-
les. Passa per de-
cidir finalment 
alliberar-se, per 
triar la pau que 
permetrà conti-
nuar amb la vida. 
La pau que no és 
ni l’oblit ni la feri-
da sempre ober-

ta, dues cares d’una mateixa negació. 
En un avortament espontani, els pares 

poden sentir una enorme impotència. És 
important, llavors, que es puguin acomia-
dar del fill, des del reconeixement d’aquest 
ésser real i estimat que, contra l’expecta-
tiva natural de la vida, marxa abans d’ho-
ra. Quan són els pares els que prenen la 
decisió d’avortar, és tan necessari per a 
ells com per al fill que no naixerà que es 
tracti d’una decisió lliure de culpa i de ju-
dicis, presa amb plena consciència i res-
ponsabilitat.  

Poder mantenir un diàleg sincer amb 
aquest fill que no ha nascut, reconèixer-
lo com a tal i donar-li un lloc a la família 
és una de les experiències més guaridores 
que poden fer una mare i un pare, que, 
partint d’un dolor immens, poden final-
ment integrar aquesta pèrdua des de 
l’agraïment i des de l’amor.

Opinió

Reprimir-se  
“Després d’un 
avortament 
espontani 
s’acumulen 
emocions que 
sovint només 
s’expressen  
a través  
del dolor del cos”

MANOLO GARCÍA

BEATRIZ COLOM

El Zoco Barcelona Market 
aterra a l’Eixample
L’Hotel Alexandra de Barcelona, al carrer 
Mallorca amb Rambla Catalunya, acull fins 
demà, de dotze del migdia a vuit del vespre, 
l’edició de tardor del Zoco Barcelona Market, 
un mercat que aplega diverses firmes emer-
gents i veteranes del món de la moda, la biju-
teria i els complements. 

Conclou el II Fòrum  
de Dona i Menopausa
Barcelona acomiada avui, Dia Mundial de la 
Menopausa, el II Fòrum Dona i Menopausa, 
que se celebrava al Fòrum des de dijous. Du-
rant aquests dies, experts dels camps de la sa-
lut i la bellesa s’han reunit per impartir tallers 
i fer conferències de caràcter positiu sobre 
aquesta etapa en la vida de les dones.


