
sin6 de saber estar dins la vellesa. Que duri .

Avui publiquem un article de Josep Vallverdt1, conegut
escriptor, molt premiat aquf i a l'estranger, el nom del qual
porta IXES de les Borges Blanques. Va ser vint anysprofessor
entre nosaltres.

ALLO DE LA JOlA. ..

Mireu: fa temps que sento 0 llegeixo la frase" lajoia d'envellir" .

.

Voleu dir que es una joia, envellir? Dones, quan es tenen alguns

anys i un observa al seu entom , veu exemples de tot en el terreny de les

edats , les jubilacions, els envelliments. AI capdavall, quedeu amb la
"

.

conviccio que si tens la sort de mirar-te les coses pel cant6 bo , tot

plegat resulta mes empassador . Jo, pero, sere sempre algu que no

parlara de lajoia d'envellir. Envellir es un proces natural que no podem

canviar, res mes . Posar-se content perque un envelleix em sembla

bastant inexplicable. Cada any tine un any mes com tothom, com el meu

vei i com la meva gata. I el meu vei fa esforeos per no semblar yell, com

'els faig jo per accceptar-ho i com sospito que fa la gata, que deu anar a

una esteticienne felina amb el mateix proposit .

Ara fa catorze anys que estic jubilat i, curiosament, una tia meva

que te 99 anys en alguns aspectes sembla mes jove que no jo. S'ha pres

les coses amb resignaci6 pero tambe amb sentit de la comoditat.

L'avantatge actual de viure la jubilaci6 i la darrera fase de la vida s6n

els serveis a que accedim i que se'ns reconeixen. Tot ha anat de pressa, i

dins aquest tot hi ha la millora dels serveis socials. Una bona part dels

residents i beneficiaris dels casals d'avis i residencies havien anat de

joves a jornal a pages, i a rentar la roba al reguer, i potser no havien

menjat sempre per la gana que tenien. Vull dir que hem d'aeceptar que si

som depenents, sort tenim que hi hagi qui ens atengui i ens acompanyi i

ens faci sentir persones senceres. Qui remuga tot el dia no aprofitara

aquests anys d'autentic lleure, i s'avorrira com una tortuga borratxa.
�
Mi no dire "la joia d'envellir" , pero si que demanare conservar el

gust per les maximes coses que tingui a l'abast. La joia no es d'envellir,


