
Contes per créixer. Contes per a la vida.

El nen dels estels
Parlar de la mort amb els nens, fer-ho més fàcil i menys tabú

La mort forma part del cicle evolutiu natural, és una 
cosa inevitable, de manera que tots abans o després 
patim alguna pèrdua. Quan ens toca de prop 
travessem per una sèrie de sentiments com ara la 
fragilitat, vulnerabilitat i tristesa, els quals no estem 
preparats per enfrontar-los i viure amb ells.

La Clara està molt trista per la mort del seu 
germanet Miquel. El relat que ha explicat a 
l’escola i les explicacions de la seva mestra 
l’han ajudat a entendre una mica més la mort. A 
mesura que ho explicava, se sentia més a prop 
del seu germà.

En Miquel estava massa malalt com per 
poder viure i jugar amb Clara. Ara sap que 
tots hem de morir -ella també- i quan això 
passi, algú la recordarà com ella es recorda 
d’en Miquel. La imatge del seu germanet la 
fa feliç, sobretot quan pensa que ell segueix 
vivint com un nen dels estels.
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La mort, malgrat ser companya 
inseparable de la vida, és un tema que 
sovint tractem d’evitar i molts cops ens 
falten eines per afrontar el dol amb 
serenitat i consciència. Aquest llibre 
pretén ajudar a tots aquells que, per 
necessitat o convicció, decideixin parlar 
de la mort amb els infants.
El nen pateix amb la desaparició dels 
diferents llaços d’unió amb altres 
persones i finalment repara el sofriment 
mitjançant l’elaboració del seu propi 
dol. Perquè aquesta reparació es doni és 
fonamental rebre l’acompanyament dels 
adults significatius per poder assumir les 
dificultats satisfactòriament com a part del 
seu procés vital.
Els més petits estan immersos en un 
entorn que necessita propiciar espais per 
parlar, i expressar les seves inquietuds 
que tenen sobre la mort. La comunicació 
sobre la mort es fa més fàcil quan els 
nens senten que tenen el nostre permís 
per parlar sobre el tema i s’adonen que 
realment ens interessen les seves opinions 
i preguntes.
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