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Lorem ipsum

Negació. Ira. Negociació. 
Depressió. Acceptació.
El dol a vegades pot durar més del que es desitja.
Sis joves s’enfronten a un gran tabú: la mort. 
Juguen, riuen i ploren. Es posen a la teva pell i a la 
de tots aquells que l’han patida. Ni tots plorem la 
mort de la mateixa manera ni cal plorar la mort de 
tothom, perquè aquesta no sempre és negativa. - Així 
doncs, què és la mort? – Per a tu és una cosa, per a 
mi potser n’és una altra.
Un enterrament d’Estat des d’una perspectiva 
íntima: una filla viu la mort del seu pare i una neta 
recorda la mort del seu avi; un company de feina 
descobreix que tenia més relació de la que imaginava 
amb el difunt i un amic se n’adona que només li feia 
cas per interès; una dona casada plora, però s’allibe-
ra i un dels seus treballadors se n’alegra.
Tot un país enganxat a la televisió per escoltar unes 
paraules plenes de dolor. Per què ens costa parlar de 
certs temes? Hi ha tabús? Un programa de televisió 
per fi pot començar a dir les coses pel seu nom.
A vegades, no cal conèixer el mort perquè la seva 
absència et canviï la vida, però, a vegades, els canvis 
triguen en arribar perquè passar pàgina no sempre és 
tan fàcil com sembla.
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