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1. Introducció  

La vellesa és la darrera etapa de la vida en cas que no se’ns emporti abans qualque 

imprevist. Amb la mitjana edat com a punt d’inflexió —raó per la qual també l’anomenem 

sovint «la flor de la vida»—, la senectut és percebuda com un descens. A partir d’aquí, 

sembla que tot és «costa per avall», «baixar esglaons». La mort és aquest pou on ens 

dirigim a poc a poc, cada vegada més proper. El pas del temps i l’acostament del traspàs 

són un dels temes estrella de la poesia, segurament perquè també ho són en la ment de 

qualsevol persona. La preocupació que generen és universal. Esbravar-se en un full en 

blanc sobre el que temem o desconeixem és potser una de les raons de ser de la literatura. 

La temporalitat, que hom experimenta en el propi cos, es trasllada al paper amb una 

intenció artística, però també aclaridora i reflexiva. És per això que la pràctica narrativa, 

així com la poètica o la dramàtica, en tant que responen a una necessitat explicativa, tenen 

un poder ontològic, de creació de mons i de sentit. De fet, si l’envelliment pot considerar-

se com una manifestació del temps humà, literatura i envelliment estan intrínsecament, si 

no constitutivament, lligades, sosté Amelia DeFalco (2010: 33).  

Rosa Regàs escriu en el seu llibre L’hora de la veritat. Una mirada sobre la 

vellesa que «fer-se gran no és cap tragèdia mentre una malaltia no ens margini de la vida 

social, política, artística, intel·lectual o familiar i ens arrabassi allò més preuat: el 

pensament, la consciència» (2010: 51). La percepció del jo, d’un mateix, ens permet 

concebre’ns com a éssers individuals i singulars, posseïdors d’una identitat que, en 

l’ancianitat, trontolla no només per la malaltia, sinó per altres factors externs molt arrelats 

en la societat. Ser vell en una cultura que sacralitza la joventut no és fàcil. Encara ho és 

menys si s’és una dona. Arribada als cinquanta i perduda la tibantor de la pell una es pot 

demanar en què es convertirà ara que ja no és ni jove ni atractiva (Bouson 2016: 12). La 

voluntat d’aparentar menys anys dels que es té en realitat és un indicador del terror 

cultural que existeix al fet de fer-se gran. La gerontofòbia imperant afegeix al procés, ja 

de per si complex i feixuc, unes dificultats afegides. I d’alguna manera es pot dir que 

aquesta gerontofòbia —especialment quan es tracta de la vellesa femenina, pel seu 

caràcter marcat i marginal— ha afectat també durant dècades l’àmbit acadèmic. 

El propòsit d’aquest treball és respondre a aquest silenci social i crític, parar 

esment en els discursos que suscita la vellesa en la literatura catalana contemporània. Ens 
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interessa l’ancianitat com a tema, com a forma de representació, però també com a lloc 

d’enunciació, com a posició des d’on s’emet el discurs. Tanmateix, el nostre objectiu no 

és establir un corpus exhaustiu d’obres on es manifesta —com a tòpic o com a punt de 

vista— la senectut, sinó, més aviat, la reflexió sobre una sèrie de constants que apareixen 

en el seu tractament. L’ambició d’aquest TFG és, per tant, doble: visibilitzadora i 

analítica.   

El tema de la vellesa com a objecte d’estudi només es començà a considerar fa 

unes dècades de la mà de les teories feministes, els estudis queer o els Disability Studies 

(estudis de la discapacitat), relacionats tots tres per l’enfocament que se centra en els 

grups de persones menystingudes i invisibilitzades per la societat. S’ha abordat, així 

mateix, des de les teories afectives, que s’han interessat per la manera com la vellesa 

afecta comportaments i interpretacions de la realitat, així com també les emocions  

(vergonya, pudor, complaença...) que s’hi associen. És, de fet, en assajos i articles inscrits 

en aquests estudis que basarem i argumentarem gran part de l’anàlisi del treball. En 

ocasions, l’aportació d’aquestes investigacions a la nostra recerca no ha estat tant literària 

com sociològica o antropològica. Això ens ha permès conèixer i entendre fenòmens que 

s’escapen del nostre camp, però que són imprescindibles per emmarcar i donar explicació 

als textos literaris. És curiós, però, el significant nombre d’articles que, per donar compte 

de fets socials, parteixen precisament de narracions literàries o cinematogràfiques. Prou 

s’ha discutit sobre si la ficció és un reflex de la societat o si, per contra, n’és la 

conformadora. Considerant que possiblement participa de les dues definicions, ens 

sembla lògic que es prengui com a objecte d’estudi a l’hora de determinar quin paper juga 

la vellesa en el nostre dia a dia. Així doncs, el lligam entre literatura i realitat és força 

difús, i consideram que no tendria sentit haver descartat aquests estudis per no ser 

d’anàlisi literària estrictament.   

Comptant amb aquest suport teòric —i tenint presents també algunes aportacions 

valuoses en àmbit català, com les de la investigadora Mia Güell— elaborarem una espècie 

de panoràmica de la literatura catalana contemporània en relació a l’assumpte de la tercera 

edat. De tant en tant incorporarem, si és pertinent, referències —no necessàriament 

d’àmbit català— a altres arts, com el cinema, la dansa, la fotografia etc., que ens ajudaran 

a il·lustrar i contextualitzar els comentaris. És important destacar que hem considerat 
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convenient decantar-nos per un model de treball gairebé assagístic —i no tant en format 

d’article acadèmic convencional—, atès que no ens interessava aprofundir només en un 

parell de casos concrets, sinó poder abordar obres diverses. Així doncs, hem prioritzat la 

inclusió d’una multiplicitat de perspectives per sobre de l’anàlisi detallada d’un sol autor. 

Ens hem hagut d’abstenir, per tant, d’esplaiar-nos excessivament en les explicacions de 

cada fragment o peça comentada. Això no vol dir que el resultat sigui el d’una 

investigació superficial, sinó que el format escollit ens permet viatjar àgilment a través 

de diferents veus, agrupades aquí a partir de l’observació d’unes característiques 

compartides.  

Els apartats en què hem dividit el treball responen a aquest advertiment de temes 

i discursos que sovintegen en el tractament de la vellesa: el patiment de l’exclusió, la 

vergonya i la soledat; la dissociació de cos i ment que porta a l’anomenat «esperit jove»,  

la complaença i l’adaptació, el tema de la identitat, el desig de transcendència i, finalment, 

el tema de l’herència. Alguns d’aquests ítems remeten a hàbits culturals i a 

problemàtiques socials que causen dolor. D’altres, a la capacitat de resiliència davant la 

constatació de l’envelliment. I, per últim, a l’associació de la vellesa a la qüestió de 

l’herència o la transmissió (no només d’afectes materials, sinó també de valors). No hem 

inclòs el tema de la mort en el treball perquè, tot i que les reflexions al voltant de la qüestió 

s’accentuen en el període de la vellesa, mereixeria, per la seva complexitat i per la gran 

quantitat d’obres tant literàries com acadèmiques que en parlen, un treball a part.  

Cal esmentar que els temes enumerats, a més d’haver-los identificat per la seva 

recurrència en els textos literaris, també apareixen com a qüestions destacades en els 

estudis teòrics d’índole més antropològica i sociològica. Així per exemple, J. Brooks 

Bouson dedica pràcticament un llibre sencer al tema de la vergonya relacionada amb la 

maduresa femenina, Shame and the Aging Woman, en què pren de referència tant textos 

de ficció com de no ficció. Altres autores es deturen també en l’anàlisi d’aquesta qüestió, 

com és el cas de Sara Ahmed en La política cultural de las emociones o dels diversos 

investigadors que participen en l’obra conjunta Ugly bodies. Queer perspectives on 

illness, disability, and aging. Pel que fa a treballs més centrats en la pràctica narrativa 

relacionada amb l’envelliment, hauríem de destacar l’obra d’Amelia deFalco, Uncanny 

subjects: aging in Contemporary Narrative o el llibre d’Encarnación Juárez-Almendros, 
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Disabled Bodies in Early Modern Spanish Literature: Prostitutes, Aging Women and 

Saints. Així doncs, tot i la marginació que hem dit que havia patit el tema, en les últimes 

dècades s’ha anat creant una certa tradició que va en augment.  

En el cas català, hem fet abans menció de Mia Güell, qui en la seva tesi La 

memòria fragmentada  a les Reflexions de la vellesa d’Anna Murià elabora una 

panoràmica bastant completa de la qüestió de l’ancianitat en la nostra literatura, a més 

d’entroncar-la amb els clàssics grecs i llatins i els autors universals en general. També és 

important fer referència a Leandre Amigó, qui, al final de la seva vida, va compilar en 

Llibre de la vellesa un bon grapat de consideracions sobre el tema fetes per intel·lectuals 

i científics al llarg dels segles. Per ell, com diu en el pròleg, «la vellesa és història feta 

carn i esperit, no pas anècdota» . El volum inclou escrits d’Ausiàs March, Jacint 

Verdaguer, Maria Antònia Salvà, Josep Carner, Carles Riba, Josep Maria de Sagarra, Joan 

Fuster, Maria Teresa Vernet i Salvador Espriu, entre d’altres. Malauradament, ens ha estat 

impossible accedir a aquest llibre per unes circumstàncies que més endavant explicarem. 

A més, des de la Universitat de les Illes Balears mateix s’han iniciat projectes que tenen 

com a línia d’investigació l’envelliment: tot i que no s’inscrigui en el camp de la literatura, 

val la pena anomenar el grup de recerca GIFES (Investigació i formació educativa i 

social) que compta amb aquest àmbit específic.  

El nostre treball tendrà en compte la tasca ja feta, i a més d’esmentar els que 

apareixen a la nòmina de Güell o Amigó, afegirem alguns autors més. La selecció, però, 

no ha seguit altre criteri que el de l’adscripció a les constants enumerades anteriorment. 

La voluntat, per tant, no és confegir una antologia o un corpus, sinó il·lustrar i 

exemplificar aquests temes. Així, comentarem textos de Costa i Llobera, Víctor Català, 

Ignasi Iglésias, Blai Bonet, Vicent Andrés Estellés, Maria Antònia Oliver, Guerau de 

Liost,  Montserrat Abelló, Quim Monzó, Benet i Jornet, Pere Rovira, Joan Margarit, 

Antonina Canyelles, Ponç Pons i Joana Raspall, entre d’altres. Potser les tres autores 

contemporànies que més han tractat en profunditat el tema  han estat Anna Murià, Teresa 

Pàmies i Rosa Regàs, en els llibres respectius Reflexions de la vellesa, L’aventura 

d’envellir i L’hora de la veritat. Una mirada a la vellesa. Güell s’ha dedicat a analitzar 

l’obra de Murià, però en la tesi també inclou alguns apartats dedicats exclusivament a les 

altres dues.  
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Potser hauríem d’aclarir que les circumstàncies de redacció del nostre TFG no han 

estat les ideals. Gairebé la totalitat del treball ha estat escrit durant la quarantena imposada 

amb motiu de la Covid-19, i això ens ha impedit adquirir segons quins llibres que 

consideràvem cabdals, com el de Rosa Regàs o Leandre Amigó. El préstec bibliotecari 

romania inactiu, i comanar-los per internet no ha estat possible, ja sigui pel preu o perquè 

no es trobaven en estoc. Som conscients d’aquestes mancances, que hem intentat suplir 

de la millor manera possible.  

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

2. Exclusió, vergonya i soledat  

Alguns estudiosos han observat que el rebuig que la societat manifesta envers la 

vellesa deriva del mateix sistema d’opressió que el capacitisme.1 Aquests sistemes 

transformen aspectes físics comuns, com poden ser impediments, dolences i altres 

condicions corporals degudes a l’edat, en un problema social, subordinació i vergonya. 

Els ancians, igual que les persones amb diversitat funcional, provoquen en la població 

normativa una reacció de repulsió, alienació i invisibilitat, i són, sovint, considerats 

menys intel·ligents i útils que la resta (Juárez-Almendros 2017: 91, 92).   

 L’exclusió és una de les conseqüències més evidents que es deriven d’aquesta 

concepció utilitarista: qui ha deixat de ser productiu i autònom corre el perill de ser 

ràpidament oblidat. I la vergonya, tant la que el propi major sent com la que pot inspirar, 

així com la llàstima, en són els efectes lògics.  

 

 

El País. Flavita Banana. 03/04/2020 

 

 Si sentim vergonya, apunta l’estudiosa Sara Ahmed, és perquè pensam que hem 

fet alguna cosa malament. Hem fallat en l’aproximació a un ideal social que havíem 

integrat a través de les pràctiques de l’amor. El que s’exposa en la vergonya, per tant, és 

el fracàs d’aquest amor (Ahmed 2015: 164, 169). És a dir, ser objecte d’estima depèn de 

 

1 El terme en anglès seria ableism, « una manera de representar a la persona con diversidad 

funcional (motórica, psíquica y sensorial) a partir de una norma social derivada de personas “capacitadas”» 

(Hartwig 2018: 16).  
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l’acompliment d’aquest ideal. Quan no és possible assolir-lo, i això és, entre d’altres 

possibilitats, quan s’és vell, hom pot creure que deixa de ser mereixedor d’afecte. I és 

precisament en la manifestació d’aquest sentiment de vergonya, observa Ahmed, que el 

subjecte confirma l’adopció de l’ideal establert, en confirma el compromís (2015: 169). 

Per aquest motiu alguns autors han considerat la vergonya un mecanisme directe de 

control social mitjançant el qual les societats expressen desaprovació o càstig, un procés 

complex a través del qual aquell que s’avergonyeix es re inscriu en les normes establertes 

(Irvine 2009: 71 apud Murray 2016: 21). 

 En la pel·lícula Amour (2012), el director Michael Haneke retrata la vida de dos 

músics jubilats just després que la dona hagi quedat gairebé paralítica arran d’una 

operació. En un moment determinat del film, una infermera pentina Anne. Les paraules 

que li dirigeix, tot i que pretenen ser amables —«Així estarà molt més bella. Perquè 

tothom l’admiri»— resulten gairebé patètiques si tenim en compte que l’anciana roman 

tot el dia al llit sense veure ningú. Just després, la infermera li atraca un mirall perquè es 

contempli, gest que ella refusa amb contundència a pesar de la insistència de l’altra. Anne 

no es vol veure reflectida, tampoc que la filla la visiti, segurament perquè l’estat en què 

es troba li produeix aquesta vergonya de què hem parlat.  La pel·lícula també tracta altres 

temes com el de la pèrdua de la identitat a causa de l’impediment físic i la demència, així 

com el dret a una vellesa i mort digna.  

 

 

Fotograma d’Amour (2012). Michael Haneke. Minut 1:25. 
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El francès André Gide, als vuitanta anys, escriví: «Ah! Val més que no em trobi 

amb un mirall: aquestes bosses sota els ulls, aquestes galtes esfondrades, aquesta mirada 

apagada…Faig por i això m’inspira idees negres» (apud Pàmies 2002: 80). L’actriu 

Catherine Deneuve, als cinquanta-vuit, declarava haver descobert el remei contra 

l’angoixa de les arrugues: fugir dels miralls. Fins i tot les dones que s’havien identificat 

com a feministes durant i després la segona onada del moviment, que havien promès 

alliberar-se de les identitats que relegaven el seu cos a un simple objecte, es troben 

sucumbint al sexageism, un profund i arrelat sentiment de vergonya que devalua els 

cossos i les identitats, apunta Bouson (2016:1).  

Ara bé, el sentiment de pudor o fins i tot d’humiliació que produeix descobrir-se 

envellit no és exclusiu del sexe femení. Blai Bonet, als Sonets, enceta així uns dels 

poemes: «Som la vergonya, jo, et vaig darrere / amb el cap blanc i greix on no en voldria. 

/ La passió és el vell bosc i tria / verdor d’enguany que és nova i no m’espera... » (2000: 

47)2. La personificació del sentiment de la vergonya, que queda identificat amb el jo 

poètic, n’extrema la importància i, alhora, redueix el jo a una emoció.  

La vergonya, tot i ser una de les reaccions més intenses i desagradables que l’humà 

experimenta —segons Silvan S. Tomkins un dels «afectes negatius» primaris (apud 

Ahmed 2015: 164)— no s’ha considerat objecte d’estudi fins fa ben poc. Així com de la 

tristesa o la ira se n’han fet amplis tractats, el pudor, possiblement pel mateix pudor que 

provoca parlar-ne —aventura Bouson— ha restat exclòs de l’academicisme. L’ancianitat, 

per l’estigma amb què la marca la societat, es concep i es viu en molts de casos lligada a 

aquest sentiment. Al seu assaig Le vieillesse, Simone de Beauvoir ja advertí del 

«vergonyós secret» en referència al paper que jugava la vellesa en la nostra cultura. 

Malgrat tot, el tabú s’ha mantingut pràcticament fins avui en dia. La filòsofa també 

considerava que envellir és definir-se i reduir-se. Ella mateixa reconegué que es va 

revoltar debades contra les etiquetes. Al final no pogué impedir sucumbir-hi 

(Poniatowska 2008: 287).  

La vergonya i la humiliació responen a la manca d’interaccions positives amb els 

altres, la qual cosa desemboca en l’isolament i, com un estigma, constitueixen una manera 

 

2 En l’apèndix del final del treball es poden consultar tots els poemes que citam, transcrits sencers. 
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de comunicar-se. En el cas del llenguatge no verbal, per exemple, es pot traduir en el 

recolliment corporal, la discreció o simplement, en l’aïllament i el silenci voluntari. En 

aquest procés comunicatiu, el sentiment no només embarga l’objecte de vergonya, sinó 

que també es fa efectiu en els testimonis: alhora que se’n separen no poden evitar 

identificar-s’hi,  i és a causa d’aquest doble paper que exerceix que la vergonya es 

constitueix com a delimitadora de la identitat (Sedwick 2003: 36, 37): la persona que 

inspira el sentiment esdevé allò en què no ens volem convertir. En la peça dramàtica 

Testament, de Josep M. Benet i Jornet —que tracta de les relacions entre un professor a 

qui li queda poc temps de vida i el seu alumne predilecte, de qui està enamorat—, 

l’alumne sent vergonya del professor precisament perquè sap que ell podria arribar a ser 

com l’altre, d’alguna manera s’hi identifica, malgrat que sigui separant-se’n. En canvi, el 

Professor, figura principal de l’obra, madur i malalt, assegura: «Vergonya, no sé què és a 

aquestes alçades». El Noi expressa el rebuig que sent envers el mestre d’aquesta manera: 

«I el dia que em miraré al mirall i em veuré la meitat d’atrotinat que estàs tu, el dia que 

el meu cos comenci a fer-me vergonya, aquell dia, ho tinc clar, aquell dia em suïcido!» 

(1997: 19).  

Així doncs, el jove considera la pèrdua de l’atractiu físic una pèrdua total, que 

anul·la qualsevol tipus de felicitat: millor ser mort que deixar de ser bell als ulls dels 

altres. La importància que el Noi  atorga al físic reflecteix perfectament un dels discursos 

més arrelats en la societat actual, de la qual més endavant parlarem. En obres no tan 

contemporànies, com és el cas de les d’Ignasi Iglésias o Víctor Català, la vellesa suposa 

una desgràcia per un motiu ben diferent al de la pèrdua de l’atractiu. Pels ancians 

d’aquestes, la senectut i la «inutilitat» que comporta, es converteixen en un problema de 

supervivència. Abans de continuar amb el comentari de Testament, voldríem fer un incís 

per esmentar la peça teatral Carícies, de Sergi Belbel, ja que, entre d’altres, també tracta 

el tema del nostre treball: en una de les escenes, una mare i una filla es troben per parlar 

en un parc. La mare intenta reconciliar-se amb la jove, però ella l’acusa de ser una vella 

boja i mentidera. La duresa de les paraules de la filla i el fet que no escolta res del que sa 

mare li diu, posen en relleu la poca consideració que a vegades es té pels majors.  
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Retornant altra vegada al tema de la vergonya i a l’obra de Benet i Jornet, el 

Professor, a diferència del seu deixeble, ha descobert ja que, malgrat tot, el plaer de viure 

és superior a aquest pudor que pot comportar descobrir-se envellit:  

 

No ho faràs. Com que queda lluny pots parlar del suïcidi. Sona bé. Però no. Xerres 

massa. Què cony t’has de suïcidar, tu? T’arraparàs a la vida com un cabró. […] Un dia et 

sortirà panxeta i llavors, a tota pressa, buscaràs esplèndides justificacions per anar vivint! De 

què fardes, xaval? El teu pare, aquell infeliç, creia en coses, sí, i precisament per això es va 

poder suïcidar! (Benet i Jornet 1997: 19)  

 

La llàstima, estretament relacionada amb la vergonya en tant que en pot ser una 

conseqüència, és una de les altres emocions que els ancians poden despertar en qui no ho 

és, a més de sentir-la sobre ells mateixos: «Jo de joveneta quan encara no pensava que jo 

també em faria vella, sentia una llàstima indefinida per mumare, per les seves arrugues, i 

per això m’agradava mirar-la quan parlava amb mumpare de les coses de la clínica, o 

quan passava hores i hores llegint darrera les ulleres, perquè aleshores semblava jove» 

explica la protagonista de la novel·la de Maria Antònia Oliver, Joana E. (1991: 70). És 

important destacar que aquest sentiment el projecta sobre sa mare, no sobre son pare, a 

pesar que tots dos tenen, si fa no fa, la mateixa edat.  

La dona que ha perdut els atributs dels vint anys, com que el seu paper en la 

societat recau precisament en la bellesa, pateix l’estigma d’una manera més intensa que 

els homes, per qui l’edat i l’atractiu no són qualitats indispensables de prestigi. La 

infantilització que s’ha associat tradicionalment a la feminitat tampoc no hi ajuda, al 

contrari, impedeix que una dona madura pugui ser percebuda com a «femenina». Aquesta 

és una tradició que ve de lluny i que ja en l’antiguitat clàssica es mostrava del tot 

consolidada: si bé en les escultures els cossos es representaven idealitzats, en el segle IV 

aC els artistes començaren a experimentar retratant figures masculines majors. Els 

ancians es distingien en les representacions per les entrades, les barbes llargues i els solcs 

a la pell. Els retrats filosòfics en particular projectaven un nou tipus de masculinitat que 

celebrava la ment més que el cos, honorava els homes venerables. No hi havia, però, un 

equivalent femení a les representacions de tipus filosòfic, ni cap retrat en general de dones 
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amb signes d’edat. El cos femení en les escultures romangué idealitzat i juvenil fins 

l’hel·lenisme més tardà (Barrow/Silk 2018: 62-75).  

Així doncs, l’objectificació que pareix la dona és doble perquè una es contempla, 

d’una banda, des de la perspectiva masculina; i de l’altra, des de la perspectiva del jovent 

(Bouson 2016: 16). Així i tot, Joana E. aconsegueix alleujar la llàstima que sent per sa 

mare en observar-la desenvolupant activitats que l’apassionen. La nina relaciona, per tant, 

vitalitat amb joventut. Pàmies assenyala que «hi ha dones que en envellir no troben a 

faltar plaers que no conegueren  […] però sí que enyoren el desig que provocaren en el 

seu entorn, delit explícit o implícit en mirades que les afalagava com a dones que es 

despertaven a la sexualitat» (2002:81). Passa el mateix, però, puntualitza, en homes que 

triomfaren en societat pel seu atractiu físic, bon gust pel vestir, encís en el parlar etc. Blai 

Bonet, en el mateix poema citat anteriorment, demana no ser objecte de compassió pel 

que fa a aquesta pèrdua d’atractiu: «Mentider és qui no creu, i tot jo crec / que te fa un 

mal al cor veure esgarrat / mon roure que, fet taula, per tu és sec. / No et faci pena el bosc 

enamorat: / tot és fusta i abril: jo que no et bec / i tu que ets creu que de mi m’ha guardat» 

(2000: 47). 

Fins ara hem exposat fragments en què la focalització són les emocions que els 

subjectes literaris experimenten o inspiren. En altres casos, però, és la pura supervivència 

i no tant el sentimentalisme el que ocupa l’espai central. Ens desplaçam, per tant, del tema 

de la vergonya al de l’exclusió. Creiem que aquí seria convenient fer un parèntesi i 

destacar que en els mesos de redacció d’aquest treball (primavera i estiu del 2020), a 

causa de la pandèmia de la Covid-19, ser vell tampoc no és només una desgràcia estètica, 

sinó que de l’edat ha depès, en els moment més crítics de la crisi, rebre o no l’assistència 

mèdica necessària per sobreviure, a més de la ja inherent vulnerabilitat a les malalties que 

la vellesa implica. Sobre això, en parla la catedràtica de Psicologia i Estudis de Gènere 

Lynne Segal, en un article publicat a l’Ara:  

 

Fa quatre dies, sembla, als vellets se’ns instava a mantenir-nos sempre joves i se’ns 

animava de manera sistemàtica a consumir i participar en el món igual que els altres, 

independentment de l’edat. 

 […] Però això era només un retrat dels vellets alegres estrictament autosuficients. 

Es podia capgirar i de seguida es descobria el seu revers gerontofòbic: la por i el menyspreu 
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creixents i duradors envers els vellets que no eren capaços de jugar a viure com si no 

tinguessin edat. 

[…] Avui, amb les pors que envolten la pandèmia del covid-19, ens torna a envair 

l’edatisme més barroer. Delectant-se en el moment, alguns reaccionaris troben plataformes a 

la premsa britànica, i el subdirector del Daily Telegraph, Jeremy Warner, insinua que el 

covid-19 podria tenir un cert benefici econòmic en la mesura que “elimina de manera 

desproporcionada persones grans dependents”. Per no quedar-se enrere, el comentarista 

conservador Toby Young va convenir que la mort potencial de milers de persones grans es 

podia considerar un “dany col·lateral acceptable”. (Segal 2020) 

 

 En el conte La vella, de Víctor Català, la protagonista pateix l’exclusió fins al 

punt de morir cremada sense que ningú no mogui un dit per ajudar-la. L’autora relata, 

amb detall i cruesa, els abusos successius que l’anciana pateix per part de tothom des que 

queda impedida a causa d’una caiguda, empitjorada pels cops de roc que li propina un 

carreter en trobar-la estirada al camí i creure que és un animal:  

 

Al ser-hi a tocar, s’adonà que era una dona i la sacsejà amb el peu […] 

—Hola, Baldiri! ¿Què duem? 

 —Res de bo, noia, la vella de cal Manyo, que s’és ferida. L’he vista al mig del camí, 

l’he arreplegada i la tragino a casa seva.  

—Tant de grat que un ne sabrà l’hereu!… Ja mai més servirà per a res. Quan els hi 

ve aquesta pedregada, valdria més que es morissin en sec: almanc no farien nosa.  

[…] No que fossin males entranyes l’hereu ni la jove; però a pagès, un vell xacrós 

que consum i no produeix és un censal, i ja eren tantes boques!…  (Català 2019: 410-411) 

 

No importa comentar la mentalitat pragmàtica i deshumanitzada dels personatges, 

que ja és prou manifesta. A partir d’aquest moment, els propis familiars de la vella se’n 

desocupen. No l’alimenten ni la duen al bany, i això fa que hagi d’orinar-se a sobre (una 

de les coses més humiliants pel sentiment de vergonya que se’n deriva). A més, a l’hora 

d’anar a treballar la deixen asseguda al sol per no embrutar l’habitació:  

 

Cada matí tothom emprenia la seva via, i en la casa sols hi quedaven quatre 

animalets i aquell ser baldat, rostint-se de viu en viu entre canyissos de figues, esteses de 

fesoles, enfilalls d’orellanes i panotxes de blat de moro, amb l’eterna basseta als peus i les 

baietes del bressol penjades a eixugar, ran mateix de la cara. (2019: 413) 
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Com que no es pot moure, l’anciana es converteix en un testimoni passiu de totes 

aquestes injustícies. La resignació amb què ho suporta és potser el més colpidor del relat: 

«[…] la pobra vella, que estava avesada a veure, de tota sa vida, com una cosa natural, 

que al ser espremut, a l’arreu inútil, al vell que no servia per a res, no se li tingués cap llei 

de mirament, no es queixava mai d’aquell tracte inclement i dur, sens una titlla d’amor ni 

respecte; […]» (2019: 413). D’aquest conformisme en parla Bouson (2016: 11) al seu 

assaig: malgrat que les ancianes hagin après a sentir-se hipervisibles a causa dels signes 

d’edat que el cos revela, és precisament això el que les ha convertides en invisibles tant 

socialment com sexualment. Han acceptat que, com que l’edat avançada es troba 

estigmatitzada en la nostra societat, poden ser tractades amb menyspreu. De cop 

esdevenen petites velletes inútils, rarament preses en consideració.  

En el desenllaç del conte de Català, la desatenció que la dona pateix arriba al seu 

punt àlgid quan es cala foc la casa i ningú no la salva. Ella observa, immòbil i sense poder 

moure’s, com les flames avancen i l’engoleixen. Moren ella, la vaca i el porc. Però la seva 

importància no s’equipara ni tan sols a la dels animals:  

 

A l’endemà, escarbatant entre la runa i cendres calentes, van trobar al porc cuit sota 

el revolt de pedra de l’escala, i ací i allà algun os calcinat que no podien dir si fou de la vaca 

o de la padrina; […] Tothom els planyia per aquell foc que li havia destruït els béns: aquell 

casalot arnat, el garrinet i la vaca prenys. De la vella ni calia parlar-ne: lo que deia la gent:  

 

—Tant de bé li va fer Déu!… Per lo que hi feia en aquest món, sense cap 

potència!…(Català 2019: 419) 

 

L’obra teatral Els vells (1903), d’Ignasi Iglésias, tracta sobre les conseqüències 

que es deriven de l’acomiadament dels veterans d’una fàbrica. La família del 

protagonista, en Joan, queda del tot desemparada en haver quedat ell sense feina. 

L’arribada a la tercera edat també es presenta com un període d’incertesa i temor per qui 

no té la vida assegurada:  

 

SUSAGNA: Devegades [sic], quan me veig tan vella, me vénen uns pensaments!… 

Penso: “Què seria de nosaltres si demà, Déu nos en guard, que en Valeri quedés impossibilitat 
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o el despatxessin? Qui’ns reculliria?” I em ve una basarda, una mena de basarda més 

estranya… i un fred, un fred més gelador!…  (1903: 13)  

 

Quan n’Úrsula, la dona del protagonista, li desaconsella aquests pensaments, 

Susagna replica: «Els pobres hem de rumiar sempre, sempre!». Gaudir de l’ancianitat pot 

ser, per tant, un privilegi de classe. Tot i que hem de tenir en compte que tant la peça 

d’Iglésias com el conte de Català foren escrits a principis del segle XX, en què la jubilació 

no existia tal i com ara l’entenem, les pensions d’avui en dia, en molts de casos, tampoc 

no són suficients. Les penúries econòmiques, a les quals s’hi han de sumar les despeses 

en medecines, cures, atenció etc. pròpies de l’edat, poden convertir la vellesa en un 

calvari. La mateixa Susagna reconeix: «Jo i en Valeri, que no comptem am [sic] res, am 

res! Tot lo que tenim, la trista poma per la set que havíem estalviat, l’hem gastada tota en 

malalties. Que’ns en tenen de moneda’ls metges i els apotecaris!» (1903: 13). Una realitat 

que difereix de la idealitzada que sovint el mercat promou. Les recomanacions de 

mantenir-se actiu —viatjar, tornar a estudiar, implicar-se en la comunitat—, a més de 

contenir una concepció classista, valoren la vellesa pel fer i no pel ser. La viabilitat social 

requereix un alt nivell d’activitat. Ja no tornam vells als seixanta-cinc, sinó als vuitanta-

cinc o més, quan ja no podem mantenir aquesta dinàmica. Qui  per qüestions econòmiques 

no se l’ha pogut permetre mai, aquest ritme de vida, envelleix abans (Marshall 2006: 9). 

Aquests últims solen ser els mateixos que, a més, pateixen un deteriorament físic prematur 

a causa de la duresa del seu treball, una doble adversitat que Ignasi Iglésias reflecteix.  

En Els vells, la felicitat dels protagonistes s’estronca quan acomiaden els veterans 

de la fàbrica substituint-los per treballadors més joves. Això no només provoca que les 

famílies quedin desemparades, sinó que desencadena tot un seguit de desgràcies en el cas 

d’en Joan i n’Úrsula. N’Agustí, el gendre, comença a dubtar de la conveniència de casar-

se amb n’Engracieta, filla del matrimoni, pel fet que tem no poder mantenir la futura 

descendència. Així i tot, el jove sempre els farà costat: «Jo hi veig poesia damunt vostre. 

I se us té per una desferra inútil!» (1903: 268).  

En Joan no es resigna a la seva sort, i convoca una reunió amb els altres companys 

per iniciar una protesta que cap d’ells no secunda. En un moment de desesperació, l’home 

exclama: «Ja ha arribat per a nosaltres l’hivern! […] Ja hem fet la nostra servitut [sic]! 

Som el rebuig de la vida!» (1903:62). Una visió utilitarista bastant similar a la del relat 
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de Català. Malgrat que en això coincideixen, la peça d’Iglésias està impregnada d’un alt 

grau de sentimentalisme, a vegades excessiu, que sobretot es fa manifest en l’actitud d’en 

Joan. Les seves darreres paraules, abans de morir d’un atac de cor fulminant provocat per 

l’agitació, seran: «Alegria! Visca l’alegria! (Amb crit agònic.) Torneu-me a la joventut! 

Vui tornar a ser jove!» (1903: 282).  

Teresa Pàmies, en L’aventura d’envellir, que va escriure passats els vuitanta, 

dedica uns paràgrafs a criticar la jubilació «incentivada» com un element de pressió sobre 

els vells especialitzats i capaços de reivindicar els drets laborals que els pertoquen. Com 

un element, per tant, que minva la capacitat de revolta: «volen personal amb una presència 

agradable, dinàmica i sense antecedents sindicals ni polítics, susceptibles de crear 

conflictes laborals. Són substituïts per joves sense experiència professional, ni la 

maduresa mental dels sexagenaris acomiadats» (2002:18).  

En relació a aquesta consciència política d’alguns majors que incomoda els 

capatassos, Lluïsa Cunillé escriu una peça teatral titulada precisament La vergonya, en 

què l’empegueïment no és causat per descobrir-se vell, sinó per adonar-se que s’ha 

fracassat en la lluita pels ideals de la joventut, que s’ha estat covard. Un matrimoni 

d’ancians, antany compromesos amb la voluntat d’enderrocar el govern, es troba que cap 

dels seus companys de militància ja no recorda o no vol recordar els anys en què 

aconseguiren avançar les eleccions:  

 

DONA GRAN: Vaig trucar a uns quants vells amics que fa temps que no veia ni en sabia res.  

              Pausa.  

   HOME GRAN: I què va passar? 

   DONA GRAN: O no hi eren, o els que hi eren no es recordaven de res, que vam estar a punt 

d’enderrocar un govern. (Cunillé 2011: 211) 
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3. L’«esperit jove»  

Simone de Beauvoir se servia del concepte d’alteritat per referir-se a la 

vellesa: «Pensar en mi com una dona major als vint o als quaranta anys significa 

pensar en mi mateixa com una altra persona» (apud Bouson 2016: 4; la traducció 

és meva). Pàmies transcriu a L’aventura d’envellir un fragment d’una ponència del 

doctor Luis Rojas Marcos, en què l’home sosté que «El rechazo del natural 

envejecimiento va unido con frecuencia al mensaje “las personas mayores son 

diferentes”. Esta tácita proposición postula que el paso de los años nos transforma 

en seres distintos, con quienes el resto de los humanos tiene muy poco en común» 

(Pàmies 2002: 27).  

 Possiblement per això se’ns fa difícil, arribats a una certa edat i sense haver 

percebut cap canvi no-físic que trenqui la continuïtat de la persona que sempre hem 

estat, acceptar que ens hem fet vells. Anna Murià escriu: «Quan vaig tenir per 

primera vegada consciència de ser vella? No ho sé. Potser encara no la tinc» (2003: 

59). És llavors quan es produeix la dissociació entre la ment o «l’esperit», que 

encara consideram jove, i el cos, amb signes evidents de decaïment. Pàmies apunta: 

«Si envellíssim de sobte no en suportaríem l’impacte. La naturalesa humana ho deu 

tenir programat per etapes i gradualment» (2002: 7). Tenint en compte que en la 

cultura occidental el cos i el seu deteriorament és el significant dominant de la 

vellesa (Bouson 2016: 5), no és estrany que es produeixi aquesta confusió i la 

consegüent resistència a reconèixer-se major. L’«esperit jove» s’ha promocionat 

com a actitud des de diferents àmbits del mercat, sobretot en el publicitari, i això 

no deixa de ser un símptoma de la concepció pejorativa de la senilitat a la vegada 

que de la valoració capitalista de les persones per la seva capacitat de consumir. 

Afirmacions com: «només ets vell quan t’hi sents», es profereixen habitualment 

com una espècie de consol, però porten implícita una visió negativa del fet de fer-

se major (Segal 2013 apud Bouson 2016: 7). La insistència en l’esperit jove delata 

el temor al canvi que provoca que els qui envelleixen no admetin una identitat 

transformadora (DeFalco 2010: 6). A la novel·la de Maria Antònia Oliver Joana E. 

—la història d’una dona que ha de lluitar per salvar la seva herència entre amors 

prohibits i maternitats furtives—, la protagonista enraona de la manera següent:  
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Una dona tan vella, i jo me sent tan jove. Amb quaranta-vuit anys i sentir-me jove, 

Joana, estàs ben bollada. Però el cert és que la vellesa m’ha provocat sempre un sentiment 

com de neguit que no he sabut explicar-e mai, ni ara. No és por, no és basarda; no és tampoc 

la visió de la mort […] 

Supòs que sentir-me jove a la meva edat és un mecanisme de defensa, tot i que no 

sé de què m’he de defensar, perquè l’edat no té defensa possible […] no puc consentir tenir-

ne quaranta-vuit; just a tocar dels cinquanta i, als cinquanta, ja vella. En temps de la dida eren 

els trenta, ara són els cinquanta. Potser arribarà el dia que als cent seràs una joveneta. (Oliver 

1991: 70-71)  

        

Na Joana atribueix la dissociació de què parlàvem a un mecanisme 

d’autoconsol, tanmateix inútil, perquè aturar el temps és impossible. És a dir, per 

ella, sentir-se jove és una manera de mantenir-se satisfeta. D’aquí podem extreure 

una deducció important: ser vell és una desgràcia i resignar-s’hi la intensifica. Ara 

bé, també podria ser que la dissociació es produís perquè la concepció de 

l’ancianitat es construeix des de la joventut, no des de la pròpia vellesa, la qual cosa 

pot propiciar una construcció que no es correspon amb l’experiència. Pàmies 

assenyala que «hi ha escriptors joves que “expliquen” la vellesa que no coneixen i 

la glorifiquen com a homenatge que ni tots els vells es mereixen, ni desitgen ni 

valoren» (2002: 98).  

 A Els vells, el personatge d’en Joan, després que l’hagin tret de la feina 

substituint-lo per algú més jove, es lamenta: «Amb el cor sóc jove, més jove que 

ningú!» (1903: 63). Quan els companys que també han estat acomiadats de la 

fàbrica rebutgen seguir-lo en la revolta que vol iniciar, els insulta així: «Vells! 

Inútils! Covards! Mereixeu que us explotin!» (1903:275). Per tant, utilitza el terme 

en un sentit clarament pejoratiu, però a més se n’exclou, considerant que ser vell 

significa sentir-s’hi. Li atribueix una definició psicològica.  

Potser aquest és el problema, que el significat del terme s’ha estès més enllà 

del moment vital que designa —«Últim període de la vida, edat avançada» (DIEC) 

— i s’ha utilitzat en ocasions per fer referència a unes determinades característiques 

psicològiques que també els joves poden compartir. Així doncs, caldria 
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reconsiderar què vol dir sentir-se vell, preguntar-se si realment implica pèrdua de 

passió o vitalitat.  

L’antropòleg Marc Augé3 observa que, segons les cultures, la concepció del 

cos varia. En algunes, s’és directament sensible al fet de pertinença al propi 

organisme, no es considera el dualisme respecte de la ment. De fet, el cos és la 

superfície sobre la qual s’inscriuen les relacions amb els altres. Si ens referim a la 

cultura occidental avui en dia, ens adonam que el cos s’ha convertit una obsessió: 

l’objectiu és mantenir-nos joves el màxim de temps possible, produir símptomes de 

joventut mantinguda —el negoci anti-edat s’ha convertit en una indústria 

milionària, els esforços per combatre els signes de l’edat no havien estat mai tan 

potents o lucratius (DeFalco 2010: 1). Antonina Canyelles fa una sàtira contundent 

i concisa de la nostra societat en referència a aquest aspecte: «Si m’operàs dels anys, 

/ ara quasi seria la meva néta / i tots els meus poemes / pecats de joventut» (2018: 

68). Josep M. Espinàs, en un article publicat el 7 de desembre de 1997 titulat 

«Envellir», critica: «aquest engany caritatiu [el dels productes anti-edat] només val 

si és temporal. Si envellir no entra en els teus plans… Això ja és una altra cosa […] 

L’acceptació de l’envelliment és una condició bàsica de la salut psíquica, i més en 

l’edat en què ens adonem clarament del procés» (apud Pàmies 2002:19).  

D’altra banda, en les cultures tradicionals, els signes s’interpreten, no es 

fabriquen. Això vol dir, aclareix Augé a l’entrevista citada, que els senyals que 

evidencien vellesa, per exemple, ni es dissimulen ni s’intenten evitar, sinó que 

serveixen com a indicadors. Precisament en consonància amb aquest últim 

comportament i com a reacció a la societat gerontofòbica, comencen a sorgir 

algunes iniciatives artístiques que pretenen normalitzar el cos envellit. És el cas de 

la companyia de Mariantònia Oliver, coreògrafa i pedagoga mallorquina, amb el 

projecte de Las muchas (2011), que posteriorment evolucionà en Las muchísimas 

(2018). No és només el cos, però, que s’hi reivindica, sinó també la identitat. Les 

ballarines que componen el muntatge tenen entre seixanta i setanta-sis anys.  

 

 

3 Diálogos Transatlánticos: Marc Augé. Canal encuentro HD. (2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=k8TIpBgSRsg  

https://www.youtube.com/watch?v=k8TIpBgSRsg
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Imatge promocional de l’espectacle Las muchísimas. Companyia Mariantònia Oliver.4  

 

Les artistes Louise Bourgeois i Rachel Rosenthal foren capdavanteres en la 

ruptura del tabú. Potser també fou un pioner en aquest sentit Donigan Cumming, artista 

canadenc, que ja en els anys vuitanta emprengué un projecte fotogràfic, Pretty Ribbons, 

juntament amb l’actriu i periodista Nettie Harris, a qui  retratava en la intimitat sense cap 

tipus de censura.  

 

 

 

                 Consultat 01/05/2020 4 http://dancefromspain.feced.org/las-muchisimas/ 

 

http://dancefromspain.feced.org/las-muchisimas/
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Nettie Harris fotografiada per Cumming. Pretty Ribbons (1992) 

 

Reconstruir el concepte de vellesa des de les experiències dels propis majors 

podria atenuar la sorpresa que suposa arribar a la tercera edat i no sentir el tedi o la 

indiferència que s’esperava. La poeta Monserrat Abelló, que a més d’atorgar al cos 

arrugat un valor patrimonialment positiu, de «vell pergamí», reivindica en el poema 

«Aquest cos que ara veieu» la capacitat de seguir estimant amb intensitat:  

 

[...] 

 

I els ulls interrogants 

i la boca que ha perdut 

el seu esclat. I tanmateix 

no deixa d’estimar. 

Amb la pàtina sempre 

present d’aquest desig intens 

del voler ser prop vostre. 

 

                                                                    (Abelló 2006) 

 

 



22 

 

Tal i com ella explica en una entrevista,5 el que vol expressar hi apareix de 

manera força explícita: es tracta «d’una persona que es va fent gran però que, 

tanmateix, no ha perdut les ganes de viure i d’estimar. I les ganes de ser prop dels 

altres i mantenir la comunicació amb els demés, amb els joves…». Aquesta darrera 

frase ens sembla rellevant perquè reflecteix el temor a l’exclusió, una conseqüència 

que pateixen sovint els majors i de la qual ja n’hem parlat.  

Pere Rovira, al poema «Els dons», fa una reivindicació gairebé idèntica a la 

d’Abelló pel que fa a la capacitat de seguir amant: «Els llavis secs i freds només hi 

estan per fora, / la sang i el pensament encara ens van alhora, / el desig s’alimenta 

del que la força perd» (2011). Aquest darrer vers, a part de ser molt bell, condensa 

perfectament el que hem expressat més amunt sobre la necessitat de trencar amb 

l’associació automàtica entre passió i joventut, i de diferenciar entre decaïment físic 

i decaïment mental, atès que, com anam observant, poden ser processos no 

necessàriament simultanis. Fins i tot a «Els amants» de Vicent Andrés Estellés, un 

dels poemes més cèlebres dedicats a la passió, la parella no sent que el desig que 

els «desperta, de sobre, com un vell huracà», es correspongui als anys que tenen: 

«Després, tombats en terra de qualsevol manera, / comprenem que som bàrbars, i 

que això no deu ser, / que no estem en l’edat, i tot això i tot allò» (1976: 30). Carolyn 

Heilbrun, al seu llibre The Last Gift of Time: Life Beyond Sixty, publicat el 1997, 

quan l’autora ja havia fet els setanta anys, observa que, si bé ja ha arribat a la 

senilitat, pot encara participar de la joia espontània de la joventut. Possiblement, 

aventura, perquè aquells que es fan grans poden percebre l’anul·lació anticipada de 

la passió i per tant la poden assaborir amb més intensitat que els joves: «The shorter 

my hold on life, the deeper and fuller do I seek to render it» (apud Bouson 2016: 

14). En Els vells, un dels personatges diu al seu gendre: «No’n sabeu, d’estimar! En 

sabem més nosaltres, els vells, els que’ns en anem del món!» (Iglésias 1903: 280). 

Teresa Pàmies fa una afirmació, si fa no fa, similar a aquesta: «Amb l’edat, ens 

tornem sentimentals perquè sabem més de la vida. I la vida no és únicament 

 

5 Abelló, Montserrat: Explicació “Aquest cos que ara veieu”. Viulapoesia, canal vinculat 

al projecte «Viu la poesia», elaborat en el marc del grup de recerca POCIÓ (poesia i educació) de 

la Universitat de Barcelona, dirigit per Glòria Bordons: https://vimeo.com/158811963 

 

https://vimeo.com/158811963
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biologia» (2002: 66). El capellà i escriptor Josep M. Ballarín, en la columna 

dominical de  l’Avui de l’1 de juliol de 2001, escrigué: «Just perquè cadascun de 

nosaltres se sap les que ha passat i patit, podem entendre com mai els dolors i les 

joies d’altri, la tendresa per la quitxalla […] Sense fer el manefla tenim el do dels 

consoladors» (apud Pàmies 2002: 108).  

Hem de tenir en compte que, a «Els dons», Pere Rovira associa unes 

determinades característiques corporals i tangibles, teòricament no connotades 

(sequedat, fredor dels llavis), a unes qualitats subjectives (falta de passió, manca de 

desig). Associacions d’aquest tipus, per arbitràries que siguin, es troben totalment 

inserides en la nostra simbologia. Suposar que la sequedat i la fredor dels llavis són 

antagòniques a l’amor i el desig no és més que una construcció. Dit això, no és 

estrany que sigui tan comú aplicar característiques psicològiques a allò purament 

físic, i que llavors es produeixi la consegüent dissociació de què parlàvem.  Per 

Rovira, aquest amor no només segueix vigent en la vellesa, sinó que resisteix la 

mort:  «el meu amor no entén la paraula morir; / per estimar-te sempre, no em 

necessita a mi» (2011).  

D’altra banda, pel poeta Joan Margarit —que, com Rovira, se sol enquadrar 

dins el corrent de l’anomenada «poesia de l’experiència»—, la permanència de 

l’amor també és essencial en tant que representa l’únic consol capaç de fer 

suportable el pas dels anys: «a l’edat roja / només l’amor deslliura de la freda / cova 

del temps» (1990: 67), «El somni s’ha esvanit com un perfum / i l’amor és la bala 

en la recambra / de l’arma pavonada del demà» (Margarit 1990: 29).  
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Fotograma de Lyubov: Love in Russian (2018). Staffan Julén. Minut 1:22 

 

Si els escriptors senten la necessitat de reivindicar la passió entesa en el 

sentit menys eròtic del terme, encara és més radical la invisibilitat i censura social 

pel que fa a la sexualitat en edats avançades. Segons Paul Reynolds i Allison Moore, 

(2016), en la construcció heteronormativa del sexe i la sexualitat, la gent major és 

considerada asexual, post-sexual o indesitjable. Moore i Reynolds sostenen que al 

cos envellit o bé se li nega el desig o bé se’l concep patològicament, ja que està 

lligat a la disfunció sexual, la flaquesa o fins i tot al fetitxisme, com per exemple el 

de les relacions entre «jove i vell». Per tant, la concepció sobre la sexualitat dels 

ancians es redueix a dos pols oposats: la negació total del plaer per la seva 

incapacitat física, o bé la seva sexualització només a través del fetitxe i el caràcter 

grotesc, lleig i vergonyós que s’ atribueix al cos envellit. El documental de Svetlana 

Aleksiévich destaca perquè s’interessa per les opinions de la gent major en relació 

a l’amor. Això serveix per desmitificar no només el sentiment, sinó també per 

desmuntar algunes de les idees preconcebudes sobre la vellesa, entre les quals es 

troba la que comentàvem de la sexualitat.  

No és únicament la capacitat de continuar estimant, allò que reivindiquen 

alguns d’aquests poemes. Així mateix s’hi fa palès que l’ancià també pot estimar 

persones, cossos més joves. Així, Abelló proclama el desig de seguir relacionant-

se amb les noves generacions, una voluntat que també és recurrent en molts altres 

autors, com Blai Bonet, qui comprèn que a vegades l’aproximació ja no és possible 
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de la manera que ell voldria: «Per què m’has d’esperar, si la carrera / dels novells i 

teus membres fa més via / que la bellesa, i la mirada impia / dels meus ulls és el vol 

d’una pedrera?» (2000: 47). Aquest afany per mantenir contacte amb els joves 

podria respondre a una certa nostàlgia pel que ja els queda llunyà i del que malgrat 

tot no es volen desprendre: «Visc en octubre, escric en bosc d’abril / entre un negre 

i la blancor d’un fil / que em té cosit al llibre del jovent» (2000: 21).  El santanyiner 

projecta en el cos amic i jove l’anhel de la vigoria perduda: «Tenc setanta anys, 

m’atribuesc el cos /  que en tu en té denou a la infantesa /  amb un metre setanta de 

promesa / que calla, vola, corre, i no és espòs» (2000: 7).  

De fet, l’enyorança de la joventut que més tard se sentirà ja es pot començar 

a intuir a les primeres etapes de la vida, quan s’és conscient que el temps no s’atura. 

La poeta Joana Raspall, en el poema «La vellesa», aventura: «Quan la destral 

m'abati, / caduca, improductiva, / jo, lluny de la brancada, / sentiré enyorament» 

(2010). A banda dels termes caduca i improductiva, que podem relacionar amb el 

que hem dit en el primer apartat, aquest poema sembla ressonar —de manera 

intencionada o per ventura casual— amb el sonet «Desolació», de Joan Alcover, en 

el qual, per parlar de la devastació que li causa la pèrdua dels fills, l’autor es 

compara amb un arbre esbrancat. Així, Raspall escriu: 

                                             

 

Sóc la branca més vella                                                                                

que resta en aquest arbre 

que ara llueix l'esplèndid 

brancatge vigorós. 

Passant, les primaveres 

hi han fet riques brotades, 

i l'han cobert de flaire 

l'amor de tantes flors. 

 

[...] 

 

(Raspall 2010)    

                                                                                

Sense voler establir comparacions de qualitat, és cert que la concepció del 

jo poètic i la seva família o éssers estimats com un conjunt de branques d’un mateix 

arbre, coincideix. A diferència d’Alcover, però, Raspall no és l’únic membre que 

en queda, però sí el més vell. Si l’arrel, que en els dos casos representa el lligam 

amb la vida, suposa una esclavitud pel mallorquí («I l’amargor de viure xucla ma 
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rel esclava»), per Raspall és un sosteniment: «Per la mateixa rel / em sento 

sostinguda; / en la mateixa saba / hi trobo nodriment».  

Guerau de Liost també fa, a «Somni VII», un exercici d’anticipació de la 

seva vellesa. 

                                                          [...]  

Passà aquell temps en què era la vida meva 

un seguici de joies i de lluites. 

D'aquí a trenta anys vegetaré com ara, 

i em semblarà que sóc al primer dia, 

car neix el temps del tramuntar dels canvis. 

[...]  

Escoltaré benèvol o sarcàstic, 

segons la lluna que regeix els dies, 

manta lectura de poetes joves. 

Treballaré l'ingrés en el si 

d'una encarcarada germandat de savis 

on siga mèrit suficient l'exhausta 

decrepitud. I besaré amb freqüència. 

I un temps arribarà que ni el diari 

podré llegir, posant-me les ulleres. 

I, per únic consol, una criada, 

vella i xacrosa, al·legarà, provant-se-les, 

que el mal és d'elles, car tampoc, duent-les, 

no hi lluquen molt sos ulls degotadissos. 

I acceptaré la hipòtesi amb una 

dolça conformitat dubitativa. 

Serà mon cos de cinc o sis malures 

amenaçat, com una ciutadella 

quan l'enemic, de fora estant, espia 

les nafres evidents de la muralla. 

Jo acudiré de l'un clivell a l'altre 

i, enardit en les obres de defensa, 

potser no vegi trontollar les voltes 

sota llur pes d'encimbellades runes. 

I, les estones de repòs, l'angoixa 

tindré del qui, sabent-se vulnerable, 

ignora d'on serà escomès tot d'una, 



27 

 

o, abandonat a l'oci rutinari, 

cap altre afer ocuparà ma vida 

que de la mort l'adveniment pacífic. 

Só, tanmateix, degà de l'oficina. 

 

                                                                (Guerau de Liost 1913) 

 

Bofill i Mates preveu una senectut solitària, marcada per les malalties i la 

decrepitud, l’espera de la mort. El consol: l’autoengany, com en el cas de Joana E, una 

falsa joventut que tanmateix cap dels dos —ni el jo poètic de Guerau de Liost ni el 

personatge de Maria Antònia Oliver— s’acaben de creure. També el vers final («Só, 

tanmateix, degà de l'oficina») vol semblar reconfortant, tot i que pel seu punt irònic esdevé 

el contrari: a l’hora de la veritat de res serveixen els privilegis («ironitzar sobre un mateix 

és més eficaç que recórrer a l’autoengany» escriu Pàmies (2002:102). Això no obstant, 

enmig d’aquesta decadència, el jo poètic no tanca la porta tampoc a la passió: «I besaré 

amb freqüència». Teresa Pàmies reflexiona sobre la teoria de la vellesa com un procés de 

refredament, i planteja que, si bé podem trobar arguments per atribuir-li la congelació de 

la libido, i fins i tot de l’enamorament platònic, «¿per què hauria d’afectar sentiments 

nascuts i consolidats en la convivència, el pòsit d’afectes humans, una tendresa, una 

amistat, uns hàbits adquirits en conjunció, unes complicitats…?» (2002:37).  

Tal vegada el més interessant de «Somni VII» és com el temps hi apareix 

representat: «D'aquí a trenta anys vegetaré com ara,  / i em semblarà que sóc al primer 

dia, / car neix el temps del tramuntar dels canvis». És a dir, que el pas del temps només 

es percep en l’esdeveniment de fets remarcables. Marc Augé, al llibre Une ethnologie de 

soi. Le temps sans agê, en proposa una concepció que si bé no és del tot la mateixa, 

s’assimila a la de Guerau de Liost  en certs aspectes. La diferència entre l’edat i el temps, 

sosté l’etnòleg, és que l’edat és una dimensió social. Tenim establerta, per exemple, la 

majoria d’edat i la de jubilació. Els nostres drets no són els mateixos abans i després de 

superar aquests límits. I això, explica Augé,6 ho podem constatar en la manera com ens 

relacionam amb els ancians. Sovint, hom té la impressió que, encara que sigui amb bones 

 

6 Diálogos Transatlánticos: Marc Augé. Canal encuentro HD. (2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=k8TIpBgSRsg 

https://www.youtube.com/watch?v=k8TIpBgSRsg
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intencions, se’ls tracta amb condescendència, com si haguessin tornat a la infància i per 

tant experimentéssim un temps de regressió. El temps, però, es pot gaudir a qualsevol 

edat, mentre que l’edat ens limita socialment. Això vol dir que sovint el gaudi del temps 

es veu compromès pel fet que pensam en termes d’edat. Si creiem que som ancians i que 

per això ja no podem fer certes coses, estem actuant en contra del temps.  
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4. Complaença i adaptació  

Oscar Wilde escrivia, a El retrat de Dorian Gray, que la tragèdia de la vellesa no 

és ser vell, sinó haver estat jove. Ser conscient, per tant, de les facultats que anam perdent.  

Gaudir dels dies sense martiritzar-se per allò que ja no podem fer significa adaptar-se. 

Com el moix que sap que ja no és capaç de botar al capdamunt de l’armari, il·lustra Augé 

(2014), però que frueix ben igual des del terra dels rajos de sol que entren per la finestra. 

Margalida Pons, en el poema «Dies» al·ludeix precisament al fet d’alliberar-nos del pes 

que pot suposar la memòria: «Els dies esgotats i ja viscuts / guardem-los assecats com 

flors marcides / en els fulls d’un vell llibre / del més antic prestatge» (1986: 17). Vinyoli 

en canvi, veu en el record l’únic consol, «l’única possibilitat que li resta és la d’embriagar-

se amb “el vi dels anys”, la memòria» (Güell 2018: 63): «Mira’m la cara encesa / de sàtir 

vell. Quina vinosa / color de vida molt viscuda, / ja no recuperable. Vasos buits» […] 

Malaguanyat / temps de la vida, aquest, tan sols per patollar-hi» (Vinyoli 1981: 5).  El 

filòsof italià Norberto Bobbio, en el seu assaig De senectute (1997), opinava, com 

Vinyoli, que el temps del vell és el temps del passat. El vell viu de records i per als records.   

Tot i la multiplicitat de veus que es lamenten pel temps perdut i les renúncies 

successives que implica envellir, la senilitat pot significar per alguns autors un període 

on no només la passió hi ocupa un lloc, sinó també altres plaers que l’experiència permet 

assaborir d’una manera diferent. Ponç Pons, a «Exordi», reconeix que potser no ha fet tot 

el que voldria: «Les roses de Ronsard ja s'han marcit / i Déu és ara sols un record més / 

Hi ha mars enllà de l'illa que no he vist / i llocs de mapes verds on mai no he estat». Així 

i tot, les circumstàncies li permeten recuperar uns hàbits que havia abandonat: «M'estic 

fent vell i torn a llegir Shakespeare» (1997). Isidor Cònsul, en la ressenya que fa de El 

salobre, diu sobre «Exordi»:  

 

El poeta intensifica la força de la mirada, fa balanç, gira l’esguard enrere i l’escampa, 

també, pel seu voltant. S’adona que té, sobretot, dues coses: la pròpia poesia per a omplir el 

buit del món i una plàcida i intensa benedicció de l’amor. També els llibres que encara vol 

llegir, el gust per tot allò que sigui art (…) I un munt de mots que cal salvar insurgent. 7 

 

7 Cònsul, Isidor. «El vent de l’illa». Apareix com a article a l’apart Crítiques del seu blog. Consultat 

dia 12/05/2020: http://www.isidorconsul.cat/critiques-inicial.php?l=P 

http://www.isidorconsul.cat/critiques-inicial.php?l=P
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L’aprenentatge no acaba, la curiositat intel·lectual perviu. Aquesta idea és 

perceptible també a L’hora de la veritat. Una mirada sobre la vellesa (2010), de Rosa 

Regàs, qui es decidí a escriure el llibre en un període de convalescència. Cristian Segura 

recupera i comenta unes paraules de l’escriptora en una entrevista:  

 

«Vaig estar malalta, i quan m’aixecava estava tan encarcarada que vaig pensar: això 

és la senectut, no poder anar a la velocitat que vols perquè les cames no t’aguanten i no tens 

ànims per a res. Vaig tornar al llit i em vaig dedicar a pensar com hauria d’afrontar aquesta 

nova etapa», explica Regàs. L’escriptora assegura que mentre jeia al llit, llegint una biografia 

de l’arquitecte Frank Lloyd Wright, va veure la llum […] Aquesta ànsia de Wright per 

esprémer-se el cervell, quan molts ja faria dècades que s’haurien jubilat, va ser el que va 

motivar Regàs per analitzar a L’hora de la veritat quins són els obstacles durant la vellesa 

per tenir una existència físicament còmoda i intel·lectualment viva. (Segura 2011) 

 

 D’acord amb Mia Güell, en aquesta obra Regàs considera que la vellesa «és el 

període ideal per acomplir temes pendents, deixar anar la creativitat i aprofitar al màxim 

tot allò que el present li depari» (2018: 64). En aquest sentit, Güell compara l’actitud de 

Regàs amb la de Teresa Pàmies, que argumentava que «l’aventura d’envellir s’acaba quan 

s’ha perdut la il·lusió i la curiositat» (Pàmies 2002: 84). Regàs, en el seu llibre, sosté que 

fer-se gran no és una tragèdia mentre una malaltia no ens margini de la vida social, 

política, artística, intel·lectual o familiar i ens arrabassi allò més preuat: el pensament, la 

consciència. 
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Rosa Regàs parla del seu llibre L’hora de la veritat. Una mirada sobre la vellesa (2010) a 

Televisió de Catalunya. 27/11/20108 

 

«Deixa que jo et reveli els dons reservats/ a la vellesa per coronar els esforços de 

tota/ la teva vida». Amb aquesta cita de T.S. Eliot enceta Pàmies el seu llibre. Murià, per 

la seva banda, escriu: «Això no vol dir que vulgui posar-me a fer coses pròpies de la 

joventut, no: seria desaprofitar-la. El que vull és viure intensament aquesta etapa de la 

vida, que té moltes coses bones. La vellesa és dolça, creu-me. Les xacres s’accepten i se 

superen» (2003: 86). La visió de la senectut com a període plàcid i reflexiu apareix en 

obres de poetes tan diferents com Nicolau Dols, Joan F. López Casasnovas i Joan 

Margarit, que coincideixen, malgrat tot, en aquesta valoració positiva de l’experiència 

que proporcionen els anys. Així, Nicolau Dols, amb motiu de la publicació del poemari 

Feliç, explica en una entrevista:  

 

La meva filla em diu que per a ella la felicitat són moments. És el que ha de contestar una 

persona de la seva edat. Jo també ho pensava i ho deia. Tenc la sensació que això als joves 

els costa entendre-ho. Cal perspectiva i experiència per sospesar el que ens passa. En canvi, 

veig serenitat i benestar en les cares de moltes persones grans. I qualcú pot dir: “Quin 

descobriment, això no és res més que la vida”. Vet aquí: la felicitat és la vida.
9
 

 

Ser feliç perquè s’és viu, una premissa que vendria a ser molt semblant al que 

proposa Augé de gaudir del temps sense les limitacions de l’edat. El menorquí López-

Casasnovas, en els versos següents, defensa també el «benvellir», un procés de resistència 

i solidesa, contraposat, en canvi, a la fragilitat de la beutat: «per esperar l’aurora i el 

prodigi / de fer-nos vells com la paret de casa / o la soca més forta del jardí / (no com les 

liles o les assutzenes, / lleugeres passes de bellesa efímera […] » (1999: 24).  

 

 

8 «Rosa Regàs reflexiona sobre la cara i la creu de la vellesa». Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals.  27/11/2010: https://www.ccma.cat/324/Rosa-Regas-reflexiona-sobre-la-cara-i-la-creu-de-

la-vellesa/noticia/959526/ 
9 «Ningú no ensenya, tothom aprèn». Ara Criatures. Ara.cat.  Francesc Orteu. 21/03/2020: 

https://criatures.ara.cat/familia/entrevista-nicolau-dols-poeta-filoleg_0_2420757903.html 

https://www.ccma.cat/324/Rosa-Regas-reflexiona-sobre-la-cara-i-la-creu-de-la-vellesa/noticia/959526/
https://www.ccma.cat/324/Rosa-Regas-reflexiona-sobre-la-cara-i-la-creu-de-la-vellesa/noticia/959526/
https://criatures.ara.cat/familia/entrevista-nicolau-dols-poeta-filoleg_0_2420757903.html
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Per Margarit aquesta placidesa s’aconsegueix gràcies a un cert desencantament 

que la maduresa proporciona: «Ara, sabent que és seca i aspra, / la vida em resulta més 

amable. / L’error ha estat romàntic: / pensar que tot podien suportar-ho / l’entusiasme i la 

convicció» (2015: 73).  La decepció representa, en certa manera, un alleujament. En 

l’epíleg de Des d’on tornar a estimar, l’escriptor tanca el recull amb aquestes reflexions:  

 

La vida ens acostuma, més enllà del mezzo del camin, a la presència de llunyanies, 

tant si mirem cap endarrere com si ho fem cap endavant. A mesura que anem envellint això 

s’acusa, és clar, fins que un dia ens adonem que les llunyanies han anat desapareixent i que, 

miris on miris, tot és igual de proper. No és una sensació en absolut desagradable, perquè 

significa que, després de jugar tota la vida en contra tantes forces, un comença a tenir de la 

seva banda una de les més poderoses de l’univers, que és la indiferència. Però indiferència 

en el sentit de manca de sentiment, a favor o en contra, i aplicable, doncs, tant a una persona 

com a una estrella. No indiferència en el sentit d’absència d’interès, contigua amb el significat 

de la paraula egoisme. La indiferència a què em refereixo estalvia l’angoixa pel que no és 

fonamental i pel que és ineluctable, allò que sent important, fins i tot transcendent, un no 

podrà canviar mai. Veïna de la lucidesa, ens allibera justament del que és superflu i del que 

és inútil. (Margarit 2015: 103) 

 

 

És curiós observar com la percepció de la vellesa per Margarit se suavitza a 

mesura que ell s’hi immergeix. Fent referència a volums com Llum de pluja, Edat roja i 

Els motius del llop, Maria-Pau Cornadó observa que «el poeta es defineix a ell mateix 

com la fusió entre el que és i el que hauria volgut ser, però que sap que no serà mai, perquè 

ara ja es troba a “l'edat roja”. En els darrers llibres, la meditació sobre el pas del temps és 

tractada amb més duresa, amb més tensió, amb desolació, perquè el passat ha esdevingut 

la companyia inevitable del poeta» (1996: 174-75). Ara bé, aquests volums els escrigué 

a una edat en què la vellesa és poc més que incipient.  

Menys pessimistes són els de Des d’on tornar a estimar, publicat quan tenia 

setanta-set anys i per tant ja escrits des de l’experiència de l’ancianitat. De fet, en la seva 

tesi, Güell observa, després d’analitzar un bon grapat d’obres sobre la vellesa al llarg de 

la història, que la consideració favorable o desfavorable d’aquest període per part dels 

autors depèn, en bona mesura, del propi moment vital des del qual escriuen:  
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La perspectiva gerontofòbica o la favorable a la vellesa té l’origen, sobretot, en el moment 

en què l’autor escriu l’obra: Plató, Ciceró, Ramon Llull, Miguel de Cervantes o Betty Friedan 

lloaven el període des de l’etapa senil. Aristòtil, Giovanni Boccaccio, Aldous Huxley o 

Simone de Beauvoir no n’eren tan propicis perquè l’escriviren encara de joves. (2015: 316). 

 

Malgrat que, com hem esmentat,  la senectut sembli presentar-se més feixuga per 

a les dones, Güell adverteix que, en general, ha estat vista amb més bons ulls per les 

autores que pels autors i esmenta com a exemples Doris Lessing, Hélène Cixous, Rita 

Levi Montalcini —qui després de llegir l’assaig De senectute, de Norberto Bobbio, 

escrigué: «Al contrari de Bobbio, crec que la vellesa no s’ha de viure recordant el temps 

passat, sinó programant la pròpia activitat per al temps que resta, ja sigui un dia, un mes 

o anys» (apud Pàmies 2002:11) —  i les mateixes Anna Murià i Teresa Pàmies. Així 

doncs, una de les constants que es repeteix en un nombre considerable d’autors és la visió 

de l’ancianitat com un període aprofitable en molts de sentits, en què l’experiència que 

els anys proporcionen permet gaudir de la vida senzillament i treure el màxim de profit 

de la lucidesa.  
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5. La identitat  

Hem parlat a l’apartat 2 de la vergonya com a conformadora d’identitat i de la 

tendència a no acceptar una individualitat que es va transformant a mesura que passen els 

anys, amb la consegüent dissociació que això provoca. Sembla, per tant, que en la vellesa 

no és fàcil determinar qui som en aquell moment, no només perquè el que hem estat o 

vam ser en pugui dificultar l’afirmació, sinó també perquè la malaltia o els prejudicis 

d’una societat gerontofòbica poden contribuir a esborrar la identitat dels majors. A 

continuació parlarem d’aquests processos, i com a introducció estaria bé fer referència a 

les paraules de l’americana Betty Friedan, autora de The Fountain of Age (La fuente de 

la edad en traducció espanyola):  

 

He comprendido que [...] soy yo misma a mi edad. He tardado muchos años en juntar 

las piezas, enfrentarme a mi propia edad con integridad y generatividad, para avanzar ahora 

con tranquilidad hacia el futuro desconocido en lugar de sentirme absorbida por el pasado. 

Nunca me he sentido tan libre. (Friedan 1994 : 656, apud  Güell 2015: 77)) 

 

Güell assenyala que Friedan manifestava el desig de distanciar-se del prototip de 

vell rejovenit, percebut com un engany. Per ella, era precisament la por de la vellesa 

solitària, trista i desgraciada el que mantenia els ancians atrapats en les aspiracions i idees 

de la joventut (1994: 32 apud Güell 2015: 188). Malgrat que la visió de Friedan sobre 

l’ancianitat acaba sent positiva, també hem esmentat que aquesta crisi identitària  

s’accentua en el cas de les dones, atès que el seu prestigi i valor social s’articulen en 

funció de la sexualització que pateixen. Una sexualització que no només els nega altres 

valors més enllà del purament eròtic, sinó que arribada una certa edat fins i tot acaba 

anul·lant la pròpia sexualitat. És important tenir clara la diferència entre sexualitat i 

sexualització: la sexualitat fa referència a la manera de comportar-se en relació al desig; 

en canvi, la sexualització és la identificació de la persona únicament amb valors sexuals 

(amb freqüència, d’una manera objectificadora), per la qual cosa és negativa i 

reduccionista. Els homes, com que socialment no són sexualitzats, gaudeixen d’altres 

reconeixements que no només els permeten reforçar la seva identitat, sinó que alhora 
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possibiliten que la seva sexualitat no depengui únicament d’atributs exteriors i per tant es 

pugui mantenir en el temps.  

En referència a aquest aspecte, ens pot ser molt útil recórrer a la literatura oral i 

popular, atès que es conforma com un dels testimonis més fidels de les idees imperants 

en la societat de cada moment, en tant que sol expressar-les defugint el políticament 

correcte.  Ens permet, per tant, accedir directament als tòpics i als tabús, a allò que ningú 

s’atreveix a dir en àmbits més formals. Al Cançoner de Mallorca, per exemple, podem 

trobar nombrosos exemples que fan palesa la sexualització de la dona i la consegüent 

marginació quan deixa de ser desitjable als ulls dels homes:  

 

Totes ses fadrines veies 

mereixen embarcar-lès: 

no festegen ni fan res 

i fan nosa a ses novelles. 

 

           Cançoner 2.0. Fundació Mallorca Literària.  

 

Jo festejava a Sa Coma,  

però no m’hi vaig casar,  

perque he arribat a afinar 

que un arbre vei tot és goma  

 

Cançoner 2.0. Fundació Mallorca Literària.  

 

No us enamoreu, amor,  

d’una fadrina veiarda,  

que és com la flor d’olivarda: 

guapa i fa mala olor.  

 

Cançoner 2.0. Fundació Mallorca Literària.  
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En trobam d’igualment negatives en referència a la vellesa masculina, tot i que la 

befa és molt més benèvola que en els casos anteriors: 

 

Reparen a voler-mè 

perque diuen que som vei, 

i jo em trob com un clavell 

que està a punt de badar-sè. 

 

Cançoner 2.0. Fundació Mallorca Literària 

 

Un homo vei no fa goig; 

i si en fa, no me’n fa a mi. 

Jove, jove el vui per mi! 

Jove, jove, que té jocs! 

 

                                     Cançoner 2.0. Fundació Mallorca Literària  

 

La percepció social de la vellesa, per tant, conforma els ancians com a éssers 

invisibles alhora que inconfusibles. La personalitat sovint és posada en dubte, gairebé fins 

el punt de ser esborrada del tot, mentre que el cos marcat per l’edat crida l’atenció 

(DeFalco 2010: 4). De fet, poden ser els propis escriptors els que s’entesten a destacar la 

decrepitud. Recuperam els versos de Vinyoli citats anteriorment: «Mira’m la cara encesa 

/ de sàtir vell. Quina vinosa / color de vida molt viscuda, / ja no recuperable. Vasos buits» 

(1981: 5). López-Casasnovas, a «Aniversari (I)», també parla del decaïment, en concret 

de la sortida dels cabells blancs, però ho fa amb una al·legorització que en suavitza el to, 

de manera que la visió de l’envelliment esdevé més benigna que la de Vinyoli: «I resta 

sols la mar dels anys condreta, / que eixampla onades blanques al costat / dels polsos 

temporals, cap a la pleta / anyells sotmesos al llop disfressat» (1999: 21). Mia Güell, en 

el seu treball, cita també Manuel de Pedrolo, per qui la decadència física suposa un mal 

tràngol que li agradaria poder evitar: «Penso que, si la mort és inevitable, hauríem de 

morir sense passar per la decrepitud» (1999: 66) escriu a Diari 1987.  

Força significatiu és que Joan Margarit tituli «Identitat» el poema que clou Des 

d’on tornar a estimar:  
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Què fer de les paraules al final? 

Si vull trobar què sóc no puc buscar 

més que en dos llocs: la infància i ara que sóc vell. 

És on la meva nit és neta i freda 

com els principis lògics. La resta de la vida 

és la confusió de tot el que no he entès, 

els tediosos dubtes sexuals, 

els inútils llampecs d’intel·ligència. 

Convisc amb la tristesa i la felicitat, 

veïnes implacables. Ja s’acosta 

la meva veritat, duríssima i senzilla. 

Com els trens que a la infància, 

jugant en les andanes, em passaven a frec. 

 

    (Margarit 2015: 99) 

 

L’experiència i el recorregut ens atorguen una visió panoràmica de la nostra vida. 

No és estrany que fem un exercici d’introspecció a la recerca de la identitat. No la identitat 

que ens vam poder construir a mida en algun moment de la joventut, sinó la derivada dels 

fets i de la vivència i per tant la «veritable» i indefugible, ens agradi o no. La revelació 

d’aquesta veritat «duríssima i senzilla. / Com els trens de la infància»,  no és la revelació 

d’una veritat universal, sinó de la veritat individual sobre allò que som. Podem entendre, 

per tant, veritat com a sinònim d’identitat, en aquest cas. Duríssima perquè no sempre és 

fàcil d’acceptar. El poeta considera que la recerca d’aquesta identitat només la pot dur a 

terme recorrent a la infància i a la vellesa, dos períodes que equipara malgrat la distància 

que les separa. «La resta de la vida / és la confusió de tot el que no he entès, / els tediosos 

dubtes sexuals, / els inútils llampecs d’intel·ligència». Així doncs, segons Margarit, és en 

el principi i en el final de la vida que s’experimenta la puresa, la senzillesa d’existir. Els 

dos extrems nítids i, entremig, la confusió. La resta d’etapes estan corrompudes per 

pensaments potser no trivials però tanmateix incomprensibles o inútils. En el poema 

«Somni d’una nit d’estiu» les definicions que s’atorga el jo poètic en la joventut són les 

mateixes que en la vellesa, han passat els anys però la identitat, si podem dir-ho així, no 

ha variat:  
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Hem aturat el cotxe 

vora un mur de xiprers. 

Fa trenta anys que vivim junts. 

Jo era un jove inexpert i tu una noia 

desemparada i càlida. 

L’ombra de l’última oportunitat 

està ocultant la lluna. 

Sóc un vell inexpert. 

I tu una dona gran desemparada. 

 

(Margarit 1993)  

 

 

 Ja hem vist que Margarit aproxima la infància i la senectut, malgrat que les 

separin un grapat de dècades. Les similituds entre els dos períodes sovint es posen en 

relleu. En ocasions, a causa d’una negativa infantilització dels ancians, però d’altres, per 

l’afinitat que se sol establir entre majors i petits, potser per la condició compartida de no 

ser presos seriosament pels adults. Costa i Llobera té un poema, «Dos sospirs», que 

il·lustra la incomprensió que senten una àvia i una neta, cada una per motius diferents. 

Tot i que no s’arriben a dir el perquè dels seus laments per por de no ser enteses,  el poeta 

estableix un paral·lelisme que les equipara i que, en definitiva, n’iguala el patiment:  

 

Prop de la llar s’escalfaven, 

un vespre d’hivern obscur, 

la vella, resa qui resa... 

la jove, mirant-se el fum... 

 

―Ai! ―tot baix digué la jove 

i la vella: ―Ai, bon Jesús! 

 

―Què teniu ara, padrina? 

―Filla meva, què tens tu? 

 

Cap d’elles tornà resposta, 

però pensaren al punt: 

―Si ho sabíeu, padrineta! 



39 

 

―Si ho sabies, joventut! 

 

                                             (Costa i Llobera 2004 [1885; 1907]: 66) 

 

En alguns casos la identitat no només és posada en entredit pels factors que hem 

esmentat, sinó que a més pot concebre’s, després de tants anys convivint amb una altra 

persona, indestriable a la dels éssers estimats. Anna Murià, en la vellesa, no entenia la 

seva identitat sense la del seu admirat i estimat company Agustí Bartra. La supeditació 

tant literària com personal perdurà fins i tot després de la mort del poeta:  

 

M’adono que ara, al cap de deu anys, sento amb els sentiments d’Ell, sento el que 

Ell sentiria: és Ell qui sent en mi. És que ho vull? No. Aquest fet és aliè a la meva voluntat, 

fins i tot, sovint, contra la meva voluntat. Per què? A vegades m’adono que ni el meu criteri 

ni el meu tarannà no s’acorden amb el que sento. Que el que penso i el que sento divergeixen. 

Per què? No ho sé, no puc explicar-m’ho. (Murià 2003: 204) 

 

L’amor que professava pel seu home es materialitzà en una entrega tan absoluta 

que la senilitat, abans de la malaltia de Bartra, se li presentava com un període plàcid i 

feliç, ja que els dubtes sobre la fidelitat del marit s’atenuaven: «ja no havia de patir pel 

seu amor: “ni sofriment ni humiliació”. Era el moment d’aprofitar la placidesa de l’última 

etapa» (Güell 2015: 154). De fet, no fou fins que ella tengué alguns problemes de salut, 

que no es va reconèixer anciana. En una carta del 1978 dirigida a Eli, la seva filla, 

s’expressava així: «feia anys que segurament ho era pels altres, però per a mi no. Ara sí, 

sóc vella, i no et pensis que em doni tristesa, més aviat una mena d’alegria, perquè la 

vellesa és una part de la vida» (Murià 2003: 86).  

Si la literatura juga un paper important en la creació d’identitat, la narrativa en 

concret, segons DeFalco, permet als subjectes explicar, crear significat en tots els àmbits 

de l’existència. La temporalitat experimentada en el propi cos, que pot produir aquesta 

estranyesa d’un mateix, els autors la intenten explicar a través de les narracions que creen. 

Així doncs, la pràctica narrativa, en tant que respon a una necessitat explicativa, té un 

poder ontològic, de creació de mons i de sentit. De fet, si l’envelliment pot considerar-se 

com una manifestació del temps humà, la narració i l’envelliment estan intrínsecament, 

si no constitutivament, lligades, sosté DeFalco (2010: 33).  
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Així doncs, la narració també està estretament relacionada amb qüestions 

d’identitat, atès que les idees dels subjectes sobre ells mateixos, dels seus «significats» 

com a persones, provenen en gran mesura de la interpretació de narracions pròpies i 

d’altres. És a través de l’ús narratiu del llenguatge que s’arriba a comprendre el jo. De fet, 

segons Anthony Kerby, només som jo en la mesura que m’expresso (1991). Picornell 

observa: «En el fet d’escriure la meva vida puc reelaborar-ne l’esdevenir i el sentit, en la 

doble significació del mot sentit, com a significació però també com a direcció que hagi 

de regir els “principis” de la meva existència» (2002:16)10. L’envelliment pot desafiar la 

concepció establerta de la identitat. Les autobiografies, entrevistes, anècdotes, la literatura 

i el cinema han articulat les diverses maneres en què la vellesa pot diluir les connexions 

entre tot allò que ens autoidentificava, exposant canvi i temporalitat on els subjectes van 

experimentar seguretat i estabilitat (DeFalco 2010: 34). L’exemple més radical d’aquest 

trencament seria el de la pèrdua de memòria, que és concebuda com una pèrdua 

d’identitat. D’altres podrien ser la pèrdua de mobilitat, que significa la pèrdua 

d’autonomia, així com la ceguesa, que impedeix la percepció física d’un mateix. Un 

poema que il·lustra força bé aquest trasbals, aquesta pèrdua d’estabilitat pel que fa a la 

memòria i per tant a la identitat, és «Atalaiaments», de Jordi Domènech, en què el paisatge 

mòbil, canviant i confús relaciona espai i memòria:  

 

Aquest paisatge no ho és, els camps 

formen un pla inclinat ascendent 

sense carena. Els asseguts  

s’hi encaren, rememoren els vicis,  

amb cataractes als ulls: picar  

de peus als sembrats, abandonar.  

On colors que no es toquen, on roncs 

 de motors de tractors que no s’han  

enfonsat, on un mancat abisme,  

 

10 Mercè Picornell ha estudiat la literatura testimonial de Teresa Pàmies i 

Montserrat Roig. Vegeu Discursos testimonials en la literatura catalana recent 

(Montserrat Roig i Teresa Pàmies) (2002).  
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on el pendent (es torna garriga) 

es torna bosc: el procés que agita  

el cor (i la memòria perd 

l’equilibri) mena on oblidar  

la pròpia decoració:  

un aprenentatge.  

 

(Domènech 2008) 

 

Al final de la novel·la Jo confesso, de Jaume Cabré, el protagonista, Adrià 

Ardèvol, ja vell, lliura un combat molt dur per acabar d’escriure el seu llibre abans que 

l’Alzheimer li atrofiï el cervell. Marta Marín-Dòmine, en Fugir era el més bell que 

teníem, un llibre que reflexiona i complementa les memòries de son pare, a la vegada que 

repassa la biografia de la pròpia escriptora, escriu:  

 

La meva mare va ser una malalta d’Alzheimer. El que trobem més terrible de la 

malaltia, cal ser francs d’una vegada, egoistes com som, no és que al final dormin gairebé tot 

el dia i bavegin, ni que es pixin i es caguin al damunt. Al cap i a la fi, tothom pot viure dins 

d’un quadre de Brueghel i ser mínimament feliç. L’Alzheimer és un dard dirigit al cor del 

nostre narcisisme. Constatem que la memòria és l’altre. I que si la memòria de l’altre 

desapareix, la memòria del que som cau en el buit, en l’etern oblit. Ja no hi ha ningú per 

validar allò que hem viscut (Marín-Dòmine 2019: 143).  

 

 És potser per això, per la necessitat de deixar constància d’uns records que 

perillen d’esvanir-se, que nombrosos autors han decidit dedicar part de la seva ancianitat 

a escriure unes memòries o una autobiografia. Aurora Bertrana ho feu als setanta-tres 

anys, i tot i que la vellesa no n’era el tema prioritari, segurament sí que li interessava la 

construcció — o reconstrucció — del jo. Xavier Pla en diu, sobre Bertrana:  

 

Un gènere com el de l’autobiografia, tan estretament lligat a la construcció de la 

identitat, tan pròxim a la necessària escenificació de la personalitat, era probablement, per a 

una autora de tanta riquesa vital i tan interessada pel comportament humà com Bertrana, un 

repte literari important. També devia constituir l’última oportunitat que tenia d’acabar de 

modelar la imatge pública que des de ben jove i de manera ben conscient, s’havia proposat 

transmetre als seus lectors. (Pla 2001: 10)  
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Ara bé, no sempre la pèrdua de la memòria significa una tragèdia. En la sèrie Pep 

(IB3), el pare del protagonista, farmacèutic a punt de jubilar-se, té un Alzheimer incipient. 

D’una banda s’hi rebel·la (no vol cuidadors, etc.), però d’altra banda el subverteix: 

l’utilitza com a eina al seu favor (fent veure que no s’adona del que passa descobreix que 

una auxiliar de la botiga li roba). L’anglès Philip Larkin té un poema, «The Winter 

Palace», en què oblidar vol dir desaprendre —ho podríem contraposar a l’aprenentatge 

del poema de Domènech—, però desaprendre uns coneixements perniciosos, per la qual 

cosa ignorar-los o oblidar-los significa purificar-se: «It will be worth it, if in the end I 

manage/ To blank out whatever it is that doing the damage. / Then there will be nothing 

I know / My mind will fold into itself, like fields, like snow» (1978).  

Fins ara hem parlat de l’expressió de la identitat en la vellesa, i de com la memòria 

—i, sovint, la falta de memòria— pot articular o desarticular aquesta identitat. Tanmateix, 

la construcció de la identitat no depèn exclusivament de les capacitats cognitives, sinó 

també de factors materials com l’espai físic. En aquest sentit, seria interessant estudiar 

com es representa literàriament i artísticament la identitat dels majors internats en 

residències. No només és el caràcter de no-lloc —seguint la terminologia de Marc Augé—  

dels geriàtrics, que pot actuar com un factor deshumanitzador, en tant que tot allò que una 

llar té de personal (les històries i anècdotes que hi han esdevingut, una decoració concreta, 

uns espais íntims, la inserció en un barri o veïnat) queda anul·lat en una residència, sinó 

també el fet que els usuaris estiguin separats de les seves famílies i amics, si és que en 

tenen, de manera que la identitat, que només s’entenia lligada a aquestes relacions, es 

difumina i s’ha de reconstruir des de zero i en base a les noves amistats del centre (abans 

hem dit que les idees dels subjectes sobre ells mateixos, dels seus «significats» com a 

persones, provenen en gran mesura de la interpretació de narracions pròpies però també 

de la dels altres). A això hi hem d’afegir els obstacles patològics (malalties cognitives, 

dependència física), que també la poden diluir, com ja hem esmentat.  

Comentar el llargmetratge d’animació Arrugas (2011), adaptació del còmic 

homònim de Paco Roca, ens servirà per introduir el conte de Quim Monzó, «El senyor 

Beneset», atès que el film profunditza en aspectes que Monzó només sobrevola 

ràpidament. Emilio, el protagonista de Arrugas, és ingressat en un geriàtric en convertir-
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se en una càrrega pels fills. Al llarg del film, les analepsis que fan referència a la infància 

de l’ancià són recurrents, i esdevenen un recurs que no només ajuda a l’espectador a 

construir la  identitat d’Emilio, sinó que serveixen per il·lustrar els temors i les pors que 

experimenta lligades a les que ja va sentir de petit. La singularitat dels personatges es 

vertebra en funció del que cada un desvetlla del seu passat, però també en relació a les 

seves patologies: així, els interns anomenen «el locutor» l’home que només repeteix les 

frases que sent, i el tret que identifica la Carmiña és la seva paranoia en relació a la 

vinguda dels extraterrestres; la caracterització de Rosario es basa en la seva creença 

d’estar contínuament viatjant en un tren cap a Istanbul.   

Quan Emilio s’adona que té Alzheimer, el primer que fa és tirar-se a la piscina del 

geriàtric, si bé com una catarsi també com un acte d’afirmació de la seva identitat —

sempre ha estat molt bon nedador—, la qual es veu amenaçada per la malaltia. El pis de 

dalt de la residència, on hi porten els qui pateixen demència total, és la gran por del 

protagonista: ser-hi traslladat suposa un aïllament total, la culminació de la marginació i 

l’abandonament i la pèrdua definitiva del jo. A més d’haver-hi els majors, també hi 

resideix una okupa paraplègica sense família, de manera que l’espai representa l’exclusió 

més extrema, on els ancians són tractats, en paraules d’Emilio, com trastos vells en unes 

golfes.   

 

 

Fotograma de Arrugas, Ignacio Ferreras (2011). Minut 50:45 

 



44 

 

Miguel, el company d’habitació d’Emilio, s’aprofita en un principi de la 

vulnerabilitat dels que estan pitjor que ell, argumentant que al geriàtric, els moralismes 

no serveixen de res: l’important és no enfonsar-se, i per això mirar per un mateix preval 

sobre tota la resta. L’amistat d’Emilio, però, el fa canviar, perquè entén que l’estimació 

suposa una insubordinació a la soledat i la impersonalitat de la residència, així com una 

perpetuació, a través dels altres, de la idiosincràsia que un mateix ja no pot assegurar-se. 

Així com Dolores recorda constantment una anècdota de la infància al seu home amb 

Alzheimer, Miguel també s’encarrega de conservar la identitat del seu amic.  

En el relat «El senyor Beneset», de Quim Monzó —forma part del recull de contes 

Mil Cretins—, el protagonista també és un senyor major internat en una residència. En el 

seu cas, però, el caràcter impersonal del centre li dona la llibertat necessària per explorar 

la seva identitat sense cap tipus de pressió social: es vesteix de dona, es pinta la cara etc.  

 

 

Fotograma de Mil cretins, portada al cine per Ventura Pons (2011). Min. 7:25. 

 

En el conte també hi apareixen altres temes importants, com el de la sexualitat. En 

el film Arrugas hi ha una escena on una cuidadora jove amb uns pits prominents els fa 

fer gimnàstica. Un dels majors fingeix sordesa perquè ella se li acosti i així poder-la 

magrejar. Aquest és l’únic moment del llargmetratge on l’erotisme fa acte de presència, i 

ho fa marcada pel sexisme i pel fetitxe «jove i vell» que abans hem esmentat. A «El senyor 
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Beneset», la sexualitat hi apareix d’una manera semblant, alhora que es barreja amb la 

percepció del propi desig com una cosa grotesca i desagradable, que li fa sentir llàstima 

per les cuidadores que n’han de ser testimoni:    

 

Hi ha noies molt guapes, aquí, pobretes, cuidant vellassos. Jo les veig i em fan pena. 

[...] I són tan guapes…Els he hagut de dir que no em dutxin, perquè se’m posava el mànec 

com una branca.  N’hi havia una, n’hi havia una que em deia: «Ai, senyor Rafael, que gros 

que és… i a la seva edat!». Jo els dic que ho deixin, que aquesta zona me la faig jo, perquè 

em fa cosa, pobretes, que estiguin aquí, tan joves, remenant la carn d’olla d’un vell. No com 

aquestes velles que de vegades fan veure que s’equivoquen d’habitació i se’t fiquen al llit per 

si vols que t’ho facin. Amb la boca, m’ho va proposar una. (Monzó 2007: 17)  
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6. Transcendència i herència  

Pot ser que un altre motiu que empenyi els escriptors a decantar-se pel gènere 

autobiogràfic sigui el desig de permanència. L’acostament de la mort qüestiona la 

importància del nostre pas per la vida, suscita la pregunta de què en quedarà, de nosaltres, 

quan ja no hi siguem. A vegades, aquest anhel no és reconegut, perquè implica considerar-

nos prou importants per transcendir la pròpia desaparició del món. Tot i que potser poc 

humil, la urgència de deixar constància és un fet natural i comú.  

Anna Murià havia dit de jove que «No val la pena de viure si hom passa pel món 

de manera anònima» (2003: 75), una sentència que, ja madura, considerava ridícula. Així 

i tot, en relació a la publicació de Reflexions de la vellesa, enraonava així: «Per què vull 

deixar testimoni de la meva maduració? (Sinó, poc que escriuria aquestes pàgines). Potser 

és que encara no he perdut la il·lusió de ser eterna» (2003: 107). També admetia que el 

llibre no l’escrivia amb modèstia, sinó amb el desig inconfessat que fos llegit.  

Però els temes de la transcendència i de l’herència no apareixen només en obres 

declaradament autobiogràfiques. Així, en Testament, la peça teatral de Benet i Jornet, el 

títol  ja suposa en ell mateix una declaració sobre tema principal de l’obra. El Professor, 

veient que s’acosta el seu final, vol assegurar-se la posteritat a través de l’herència que 

deixa al deixeble. No una herència convencional sinó intel·lectual, el seu assaig. L’Amic 

es burla d’aquells qui malgrat que mai no han cregut en la vida després de la mort, arribat 

el moment, senten el desig de perviure:  

 

Aquesta gent patètica que s’ha passat l’existència dient que morta la cuca mort el 

verí, i que de sobte, amb raó o sense, veuen acostar-se el final i comencen a reclamar la 

possibilitat d’alguna forma de transcendència, cagats de por…Es creuen massa importants 

per acceptar desaparèixer. (Benet i Jornet 1997: 14) 

 

Pel protagonista, però, el testament que deixa no respon només a un anhel de 

transcendència, sinó que també perpetua el dolor que provoca reconèixer-se com a 

persona amb l’esperança que qualcun dels seus successors sigui capaç de redimir-lo:  

 

No hi parlo de transcendència…No com tu suposes, almenys. Hi parlo d’herència. 

La història d’un home. Un tros de matèria que s’autoreconeix a si mateixa, que s’enlluerna i 
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que sent dolor. I que desapareix. L’herència és el dolor. Em pregunto si el final de cada home 

en particular serà el mateix que el de tota la humanitat en general. Sí, segur. Però no, no hi 

ha res segur. Ni això. Potser un hereu, algun dia, ens salvarà del dolor. Un hereu que sortirà 

de nosaltres però que ja no serà com nosaltres. Un ésser tan incomprensible per mi com jo hi 

sóc per un gos [...] D’aquí a …, centenars de milers d’anys, potser, vés a saber, només hi ha 

una possibilitat entre cent mil milions… La possibilitat que els fills dels teus fills ens salvin 

del dolor a tu i a mi. Llavors el meu merdós i covard assaig tindria sentit. Un sentit que no 

puc ni somiar. Ramon Llull no podia…, no podia somiar el sentit que tindrien les seves 

paraules a la teva boca. (Benet i Jornet 1997: 14-19)  

 

Així doncs, el Professor veu en el fet de reproduir-se una possibilitat de ser salvat 

del patiment. És per això que demana al Noi, que ha deixat la filla del seu amic 

embarassada, que tenguin la criatura. A més, aquest infant materialitzaria la unió entre 

les dues persones que ell més ha estimat: els futurs avi i pare del nin. L’alumne, però, no 

acceptarà ser l’hereu de la seva obra i la destruirà. A partir d’aquell moment, l’herència 

del mestre romandrà només en la memòria del jove, que és l’únic que ha llegit l’assaig11.  

No ens estendrem més en aquest punt perquè fer-ho implicaria tractar el tema de 

la mort, que com hem dit a la introducció, és inabastable. El desig de transcendència i 

herència és present en un nombre molt significatiu d’autors, però no tan lligat al període 

de la vellesa com al tema del traspàs.  

 

             

 

 

 

 

 

11 Si resulta fàcil establir un paral·lelisme entre Testament i el Llibre d’Amic e Amat—encara més 

tenint en compte les referències a Ramon Llull que hi apareixen—, Güell també n’esmenta la relació en el 

cas d’Anna Murià: «El to d’aquestes reflexions ens recorda el misticisme de Ramon Llull al Llibre d’Amic 

e Amat, en què la voluntat de mantenir viu el record de l’amat a través de l’amor esdevé essencial per a 

comprendre’l i propagar la seva obra» (2015: 200).  En l’obra teatral, però, és el propi amic qui es vol 

perpetuar a través de l’amat, i no a la inversa.  
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7. Conclusions  

Hem dit a la introducció que ens interessava estudiar la vellesa no només com a 

tema sinó com a lloc d’enunciació. Això vol dir que hem tengut en compte la posició des 

de la qual s’emeten els discursos: alguns han escrit sobre la senectut des del còmode 

resguard de la joventut; d’altres ho han fet des de la pròpia experiència, desproveïts de 

l’aixopluc que atorguen la disposició del temps i l’acceptació social, però abastats amb 

una pila d’anys que permeten suportar el xàfec amb serenor i enteresa. Així doncs, el lloc 

d’enunciació ha determinat el tractament del tòpic, i mentre que els més joves, en general, 

han descrit el període com un «malaguanyat /temps de vida, aquest, sols per patollar-hi» 

(Vinyoli 1981) o «de la mort l'adveniment pacífic» (Guerau de Liost 1913), d’altres, ja 

octogenaris, han reivindicat la dignitat de qui, «després de jugar tota a vida en contra de 

tantes forces, comença a tenir de la seva banda una de les més poderoses de l’univers, que 

és la indiferència» (Margarit 2015: 103) o, en paraules de Dols, «la perspectiva i 

l’experiència per sospesar el que ens passa» (2020).  

En el que coincideixen gairebé tots els autors que escriuen des de la senectut és 

en el rebuig a ser victimitzats, reduïts a través de la infantilització, considerats una nosa 

pel simple fet de no ser productius. A vegades no és una reivindicació que fan ells 

mateixos, sinó que a través dels personatges de les seves històries exposen les vergonyes 

d’una societat altament gerontofòbica, que obliga els vells a empegueir-se de ser-ho, i que 

fins i tot pot arribar a no lamentar les morts dels nostres majors —«Per lo que hi feia en 

aquest món, sense cap potència!» (Català 2019: 419). El conte de Caterina Albert, 

aparentment tan radical, ens remet, inevitablement, a paraules molt més recents 

pronunciades arran de la pandèmia de la Covid-19, com les del comentarista conservador 

Tobby Young que cita Segal, el qual opinà que la mort potencial de persones grans es 

podia considerar un dany col·lateral acceptable. Joana E., de Maria Antònia Oliver, o Els 

vells, d’Ignasi Iglésias, són altres exemples d’obres en què l’ancianitat s’aborda des de la 

ficció dels personatges.  

Després de constatar la pressió que existeix per no envellir, per mantenir-se 

atractiu, actiu i productiu (amb les implicacions classistes que això implica), no resulta 

estrany que el fracàs de no poder-ho aconseguir («l’edat no té defensa possible», com diu 

Joana E.) actuï com a conformador de la identitat i que els miralls, reveladors del que 
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som, com a mínim per fora, es converteixin de cop en enemics. Hem dit que la vergonya 

i la humiliació responen a la manca d’interaccions positives amb els altres, la qual cosa 

desemboca en l’isolament i, com un estigma, constitueixen una manera de comunicar-se. 

La vella de Català, per exemple, adopta una actitud absolutament estoica; Joan, d’Iglésias, 

es rebel·la en contra de la desferra inútil amb què de cop l’identifiquen: «Amb el cor sóc 

jove, més jove que ningú!», protesta. Definir-se com a jove en esperit implica una 

dissociació entre cos i ment, provocada, segurament, perquè a la vellesa se li ha atribuït 

una dimensió psicològica que sovint no es correspon amb la realitat. Senectut no vol dir 

decrepitud, remarca Pàmies: «desitjo que arribin a vells sense passar per la decrepitud» 

(2002: 109). Un ancià segueix estimant amb intensitat malgrat el decaïment físic, i pot 

experimentar passions de tot tipus, ja siguin amoroses, intel·lectuals, o relacionades amb 

qualsevol afició. Ara bé, que un major sigui vital no vol dir que deixi de ser vell, ni que 

pugui mantenir ni el mateix ritme d’activitat ni la mateixa musculatura que als vint anys. 

Per tant, no s’han de confondre les inquietuds naturals que els escriptors manifesten amb 

la celebració tramposa de l’esperit jove que es promou sobretot des de l’àmbit publicitari 

i que neix, en essència, de la percepció negativa de la vellesa.  

No ens enganyem: per a la majoria d’escriptors, arribar a la senilitat no és motiu 

d’alegria. Sobretot si apareixen malalties o si no els és possible viure de manera 

autònoma. Pàmies diu: «Jorge Amado tenia raó: “la vellesa és una desgràcia”, o com diu 

sovint un veí nonagenari, passejat en cadira de rodes per un peruà de trenta anys: “La 

vellesa és una putada”» (2002:98). Això no vol dir que no es pugui gaudir, ni que se li 

hagin d’afegir dificultats socials a les que, per naturalesa, ja són inherents al període. En 

l’àmbit de la literatura en concret, caldria tenir en compte les veus dels escriptors vells, 

que compten amb l’avantatge de la maduresa, i contemplar la senectut com un tema digne 

d’anàlisi i estudi. Per al doctor Luis Rojas Marcos, que Pàmies cita, no existeixen majors 

proves del progrés, del desenvolupament, de la maduresa i de la civilització d’un poble 

que la seva capacitat per acceptar la dignitat del procés vital en la seva totalitat, i la seva 

fermesa per adoptar una actitud de respecte i recolzament envers les persones d’edat 

avançada  (Pàmies 2002:27). Per Pàmies, els escriptors que han reeixit en l’aventura 

d’envellir i que, a més, han sabut explicar-la i transmetre-la, amb totes les angoixes i pors 

que l’acompanyen, no conformen només testimonis estimulants, no fan només literatura: 
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les seves reflexions sobre la vida també els ajuda, tant a ells com als lectors, a viure-la en 

plenitud en la darrera etapa, que és la més difícil però també la més gratificant. Amb 

aquestes paraules de l’escriptora, i pretenent no ser un d’aquests «joves que “expliquen” 

la vellesa que no coneixen», clourem el nostre treball.  
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9. Apèndix de poemes  

 

Els poemes estan ordenats segons l’ordre en què apareixen al treball.  

 

Blai Bonet 

  

Som la vergonya, jo, et vaig darrere                                                   

amb el cap blanc i greix on no en voldria. 

La passió és el vell bosc i tria 

verdor d’enguany que és nova i no m’espera... 

 

Per què m’has d’esperar, si la carrera 

dels novells i teus membres fa més via 

que la bellesa, i la mirada impia 

dels meus ulls és el vol d’una pedrera? 

  

Mentider és qui no creu, i tot jo crec 

que te fa un mal al cor veure esgarrat 

mon roure que, fet taula, per tu és sec. 

  

No et faci pena el bosc enamorat: 

tot és fusta i abril: jo que no et bec 

i tu que ets creu que de mi m’ha guardat. 

 

 

Sonets, 2000 
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Antonina Canyelles  

 

Si m’operàs dels anys,  

ara quasi seria la meva néta 

i tots els meus poemes 

pecats de joventut.  

 

Les banyes del croissant, 2018 
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Montserrat Abelló, «Aquest cos que ara veieu» 

 

Aquest cos que ara veieu, 

vell i decrèpit té el valor 

d’un vell pergamí. 

 

Mireu les mans i els dits 

que es mouen pel teclat 

inquiets buscant plasmar 

amb lletra més clara 

pensaments encara fugissers. 

 

I els ulls interrogants 

i la boca que ha perdut 

el seu esclat. I tanmateix 

no deixa d’estimar. 

Amb la pàtina sempre 

present d’aquest desig intens 

del voler ser prop vostre. 

  

Memòria de tu i de mi, 2006 
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Pere Rovira, «Els dons» 

 

¿Què donaries més per un amor de vell, 

per un amor que ja s’escapa de la pell? 

¿Què més em pots donar, si no has deixat marcir 

les teves flors del bé, si ets bona com el vi? 

Per negar la ruïna, els dolors, la ceguera, 

lliguem les nostres boques amb nusos de foguera 

i amb les puntes dels dits deslliguem el desmai; 

el plaer és una llengua que no ens ha mentit mai, 

els llavis secs i freds només hi estan per fora, 

la sang i el pensament encara ens van alhora, 

el desig s’alimenta del que la força perd. 

I si una mala nit em sents els cos inert 

(és un rellotge antic, de vegades s’avança, 

o s’atura i fa el mort), aviva l’esperança: 

el meu amor no entén la paraula morir; 

per estimar-te sempre, no em necessita a mi. 

 

Contra la mort, 2011 
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Vicent Andrés Estellés, «Els amants» 

La carn vol carn 

AUSIÀS MARCH 

No hi havia a València dos amants com nosaltres. 

Feroçment ens amàvem del matí a la nit. 

Tot ho recorde mentre vas estenent la roba. 

Han passat anys, molts anys; han passat moltes coses. 

De sobte encara em pren aquell vent o l'amor 

i rodolem per terra entre abraços i besos. 

No comprenem l'amor com un costum amable 

com un costum pacífic de compliment i teles 

(i que ens perdone el cast senyor López-Picó). 

Es desperta, de sobte, com un vell huracà, 

i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny. 

Jo desitjava, a voltes, un amor educat 

i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te, 

ara un muscle i després el peçó d'una orella. 

El nostre amor és un amor brusc i salvatge, 

i tenim l'enyorança amarga de la terra, 

d'anar a rebolcons entre besos i arraps. 

Què voleu que hi faça! Elemental, ja ho sé. 

Ignorem el Petrarca i ignorem moltes coses. 

Les Estances de Riba i les Rimas de Bécquer. 

Després, tombats en terra de qualsevol manera, 

comprenem que som bàrbars, i que això no deu ser, 

que no estem en l'edat, i tot això i allò. 

No hi havia a València dos amants com nosaltres, 

car d'amants com nosaltres en són parits ben pocs. 

Llibre de meravelles, 1976 
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Joan Margarit, «De sobte és clar» 

 

DE SOBTE és clar. L’amor és la victòria 

que m’ha de destruir. Com em gangrena  

el cor la soledat, com em destrossa 

en els vidres del crepuscle la hiena 

desolada i sagnant. A l’edat roja 

només l’amor deslliura de la freda 

cova del temps. He conegut la glòria 

d’estar desesperat i la misèria 

del benestar que dóna la derrota.  

Entre runes de llàgrimes us deixo 

cartes i versos, ombres que diran 

fins a on he estimat. I fins potser,  

al més desemparat dins una dona.  

solitari, seré per sempre amant.  

 

Edat roja, 1990 
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Joan Margarit, «Rellotge de sol» 

 

L’ombra recta que avança per les hores 

va mesurant el temps d’una altra vida 

que mai no haurem viscut.  

Ara sé que estimar-te ha estat fugir 

d’una pàtria infame fins a l’alba  

dels teus ulls amb esquerda de l’oblit.  

El somni s’ha esvanit com un perfum  

i l’amor és la bala en la recambra  

de l’arma pavonada del demà.  

Ens anem endinsant en l’edat roja 

i, mentrestant, avança per les hores 

l’ombra silenciosa d’una vida  

que mai no haurem viscut,  

 

Edat roja, 1990 
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Blai Bonet  

 

Escric amb els sentits deserts de gent.  

No he dit «deserts d’Ell» perquè som vil   

en l’obra i en el foc que no té estil 

 perquè estima amb el morro i amb la dent.  

  

Desastrat som i cosa poca ardent.   

Visc en octubre, escric en bosc d’abril  

 entre un negre i la blancor d’un fil   

que em té cosit al llibre del jovent.  

  

Abans que el temps se mori entre els meus braços,  

 que per mor del seu cel la terra em crida,   

digues-li tu que el veus quan ell fa els passos  

  

de les catorze estacions que ell mida  

 amb la llet i amb el cor dels teus compassos,  

 Mateu Ferrer de Santa Margalida.  

 

Sonets, 2000 
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Blai Bonet  

 

Tenc setanta anys, m’atribuesc el cos   

que en tu en té denou a la infantesa  

amb un metre setanta de promesa   

que calla, vola, corre, i no és espòs.  

  

Fals com el cel som fins al moll de l’os   

quan dic la veritat de neu encesa  

davant teu on tu mires la vellesa  

diürna, amb roses, del meu cor atroç.  

  

No em diguis mai que no he d’esperar 

que vulguis ser la set quan a mi acuts 

i veus la idea i un baix pedregar.  

  

Si no et faig set, és que de mi van bruts 

els braons d’aigua del meu penyalar   

que és home i plora amb els teus atributs. 

 

Sonets, 2000 
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Joana Raspall, «La vellesa» 

 

Sóc la branca més vella 

que resta en aquest arbre 

que ara llueix l'esplèndid 

 

brancatge vigorós. 

Passant, les primaveres 

hi han fet riques brotades, 

i l'han cobert de flaire 

l'amor de tantes flors. 

 

Per la mateixa rel 

em sento sostinguda; 

en la mateixa saba 

hi trobo nodriment. 

Quan la destral m'abati, 

caduca, improductiva, 

jo, lluny de la brancada, 

sentiré enyorament.            

 

Jardí vivent, 2010  
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Joan Alcover, «Desolació» 

 

Jo só l’esqueix d’un arbre, esponerós ahir, 

que als segadors feia ombra a l’hora de la sesta; 

mes branques una a una va rompre la tempesta, 

i el llamp fins a la terra ma soca mig-partí.  

 

Brots de migrades fulles coronen el bocí 

obert i sense entranyes que de la soca resta;  

cremar he vist ma llenya; com fumerol de festa,  

al cel he vist anar-se’n la millor part de mi.  

 

I l’amargor de viure xucla ma rel esclava,  

i sent brostar les fulles i sent pujar la saba,  

i m’aida a esperar l’hora de caure un sol de conhort.  

 

Cada ferida mostra la pèrdua d’una branca: 

sens jo, res parlaria de la meitat que em manca;  

jo visc sols per plànyer el que de mi s’és mort.  

 

Cap al tard, 2009 [1909].   
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Guerau de Liost (Jaume Bofill i Mates), «Somni VII» 

 

Só, tanmateix, degà de l'oficina. 

Porto casquet, sabates de cimolsa 

i m'aquiloto els llavis i les ungles. 

Passen els anys i la bondat perdura. 

Una vegada i altra m'escarmenten 

inútilment. Encara deixo llibres. 

Passà aquell temps en què era la vida meva 

un seguici de joies i de lluites. 

D'aquí a trenta anys vegetaré com ara, 

i em semblarà que sóc al primer dia, 

car neix el temps del tramuntar dels canvis. 

Avui que tinc definitiva tasca, 

el que seré més endavant m'intriga. 

Oncle seré. Seré curull de xacres 

i d'indulgències paternals llongànim, 

o, com marastra xorca, severíssim 

per mos nebots tímidament amables? 

Escoltaré benèvol o sarcàstic, 

segons la lluna que regeix els dies, 

manta lectura de poetes joves. 

Treballaré l'ingrés en el si d'una 

encarcarada germandat de savis 

on siga mèrit suficient l'exhausta 

decrepitud. I besaré amb freqüència. 

I covaré projectes irrisoris 

a base d'infinites col•legiales. 

Em sentiré galant per les matrones 

que del marit difunt saben anècdotes. 

I sostindré solemnes controvèrsies 
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amb els sofistes més petits d'estudi. 

I un temps arribarà que ni el diari 

podré llegir, posant-me les ulleres. 

I, per únic consol, una criada, 

vella i xacrosa, al•legarà, provant-se-les, 

que el mal és d'elles, car tampoc, duent-les, 

no hi lluquen molt sos ulls degotadissos. 

I acceptaré la hipòtesi amb una 

dolça conformitat dubitativa. 

Serà mon cos de cinc o sis malures 

amenaçat, com una ciutadella 

quan l'enemic, de fora estant, espia 

les nafres evidents de la muralla. 

Jo acudiré de l'un clivell a l'altre 

i, enardit en les obres de defensa, 

potser no vegi trontollar les voltes 

sota llur pes d'encimbellades runes. 

I, les estones de repòs, l'angoixa 

tindré del qui, sabent-se vulnerable, 

ignora d'on serà escomès tot d'una, 

o, abandonat a l'oci rutinari, 

cap altre afer ocuparà ma vida 

que de la mort l'adveniment pacífic. 

Só, tanmateix, degà de l'oficina. 

 

Somnis, 1913.  
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Margalida Pons, «Dies» 

 

El temps és un pinzell freturós d'acabar 

el dibuix de les vides. 

Per això la memòria 

cal no guardar-la sempre 

i no gravar massa signes al cor 

que puguin comprometre'ns. 

Els dies esgotats i ja viscuts 

guardem-los assecats com flors marcides 

en els fulls d'un vell llibre 

del més antic prestatge. 

O bé que es tornin núvols i tramuntin 

esveltes serralades 

fins arribar a les valls on dorm la boira 

fets pluja de paraules. 

 

Sis bronzes grisos d’alba, 1986 
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Joan Vinyoli, «Autoretrat a seixanta-cinc anys» 

 

Mira’m la cara encesa 

de sàtir vell. Quina vinosa 

color de vida molt viscuda, 

ja no recuperable. Vasos buits.  

Cullo, però, raïm amb falsa  

voracitat i m’embriago  

de vi dels anys. I tentinejo, palpo 

parets de fosca, no tocant ja mai 

el cos préssec de cap dona, 

car ja no estic enamorat.  

                                    Malaguanyat 

temps de la vida, aquest, tan sols per patollar-hi.  

 

A hores petites, 1981 
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Ponç Pons, «Exordi» 

 

Les roses de Ronsard ja s'han marcit 

i Déu és ara sols un record més 

Hi ha mars enllà de l'illa que no he vist 

i llocs de mapes verds on mai no he estat 

La nit és una cambra enmig del món 

la vida un buit que amb mots omple de sentit 

On són les neus que va cantar Villon 

Del magma espès del goig n'he tret dos fills 

de l'íntim pou dels anys un vers d’enyor. 

El vell mussol enguany no ha regressat 

ni han fet els pardals niu al meu cambró 

Somiï aquell Son Bou immens d’infants 

M'estic fent vell i torn a llegir Shakespeare.  

 

El salobre, 1997  
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Joan Francesc López-Casasnovas 

 

Es pot morir d’amor qualsevol dia,  

es pot morir de dol qualsevol hora 

de solitud i trista d’un capvespre; 

però morir de mort ja no és tan fàcil,  

perquè el temps que se fon no fa miracles 

i el sol que es colga tornarà a l’albada 

i el cansament mortal és nit incerta 

per esperar l’aurora i el prodigi  

de fer-nos vells com la paret de casa 

o la soca més forta del jardí  

(no com les liles o les assutzenes,  

lleugeres passes de bellesa efímera).  

 

Et pots morir de tot, si així ho volies,  

mes no morir de mort -que ja és dallonces!-,  

perquè la mort és una gran mentida  

 

 

De sol a sol, 1999 
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Joan Margarit, «L’il·lús» 

 

Ara, sabent que és seca i aspra;  

la vida em resulta més amable.  

L’error ha estat romàntic:  

pensar que tot podien suportar-ho  

l’entusiasme i la convicció.  

Dalt d’una roca queda un cel poètic 

que miro de reüll. No m’ha protegit mai.  

He estat il·lús, però no sóc covard.  

Somiar que m’ha obligat  

a aprendre a escriure i a llegir a les fosques.  

Això va fer que em mantingués alerta,  

com el client difícil d’una puta,  

al més mínim murmuri de l’amor.  

 

Des d’on tornar a estimar, 2015 
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Joan Francesc López-Casasnovas, «Aniversari (I)» 

 

Una ombra plana pel camí encalmat  

quan l’hora em duu miralls de violeta.  

Recordes com el temps ha esgarriat  

la flor de joventut, pel puny estreta.  

 

I resta sols la mar dels anys condreta,  

que eixampla onades blanques al costat 

dels polsos temporals, cap a la pleta 

anyells sotmesos al llop disfressat.  

 

És bo saber la casa dels naufragis 

i córrer món envestint els presagis  

d’un avenir, que tanmateix ens fuig.  

 

I en arribar la ventada dels dies  

de la Mort Llarga, amollar les guies 

i a l’horitzó partir pel Cap d’Artrutx.  

 

De sol a sol, 1999 
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Joan Margarit, «Identitat» 

 

Què fer de les paraules al final? 

Si vull trobar què sóc no puc buscar 

més que en dos llocs: la infància i ara que sóc vell. 

És on la meva nit és neta i freda 

com els principis lògics. La resta de la vida 

és la confusió de tot el que no he entès, 

els tediosos dubtes sexuals, 

els inútils llampecs d’intel·ligència. 

Convisc amb la tristesa i la felicitat, 

veïnes implacables. Ja s’acosta 

la meva veritat, duríssima i senzilla. 

Com els trens que a la infància, 

jugant en les andanes, em passaven a frec. 

 

Des d’on tornar a estimar, 2015 
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Joan Margarit, «Somni d’una nit d’estiu» 

 

Hem aturat el cotxe 

vora un mur de xiprers. 

Fa trenta anys que vivim junts. 

Jo era un jove inexpert i tu una noia 

desemparada i càlida. 

L’ombra de l’última oportunitat 

està ocultant la lluna. 

Sóc un vell inexpert. 

I tu una dona gran desemparada. 

 

Els motius del llop, 1993 
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Miquel Costa i Llobera, «Dos sospirs» 

 

Prop de la llar s’escalfaven, 

un vespre d’hivern obscur, 

la vella, resa qui resa... 

la jove, mirant-se el fum... 

 

―Ai! ―tot baix digué la jove 

i la vella: ―Ai, bon Jesús! 

 

―Què teniu ara, padrina? 

―Filla meva, què tens tu? 

 

Cap d’elles tornà resposta, 

però pensaren al punt: 

―Si ho sabíeu, padrineta! 

―Si ho sabies, joventut! 

 

Poesies, 2004 [1885; 1907] 
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Jordi Domènech, «Atalaiaments» 

 

Aquest paisatge no ho és, els camps 

formen un pla inclinat ascendent 

sense carena. Els asseguts  

s’hi encaren, rememoren els vicis,  

amb cataractes als ulls: picar  

de peus als sembrats, abandonar.  

On colors que no es toquen, on roncs 

 de motors de tractors que no s’han  

enfonsat, on un mancat abisme,  

on el pendent (es torna garriga) 

es torna bosc: el procés que agita  

el cor (i la memòria perd 

l’equilibri) mena on oblidar  

la pròpia decoració:  

un aprenentatge.  

 

En comptes de la revolució, dins Obra poètica 1971-2002, 2008 

 

 

 

 

 

 

 


