
L
a publicitat, miop, 
només hi recorre 
per anunciar den-
tadures postisses i 
compreses contra 
les pèrdues d’orina. 
I les polítiques pú-

bliques, afirmen els investigadors, els 
ignoren quan no els espremen. Tot i 
així, les noves generacions d’homes i 
dones que es jubilen estan posant els 
fonaments del canvi cultural més im-
portant que esclatarà en els pròxims 
anys. Viuen 20 anys més que els seus 
pares i són un nombre molt elevat: se-
gons els demògrafs, la població mun-
dial més gran de 60 anys s’haurà du-
plicat per al 2030.
 A Catalunya, ja hi ha més de mig 
milió de persones d’edats compreses 
entre els 65 i els 75 anys, la majoria 
de les quals han creuat amb bona sa-
lut física i econòmica això que abans 
es veia com l’última frontera. Són els 
fills del 600, del consum de masses i 
de la revolució feminista. Generacio-
ns urbanes i escolaritzades que, gai-
rebé sense models en què mirar-se, 
estan reescrivint en el seu dia a dia 
què és això de fer-se vell. No, jubilar-
se no significa necessàriament esti-
rar-se les arrugues o convertir-se en el 
guaita de les obres del barri. Ni fitxar 
al casal. Ni estar malalt. Ni sol. Ni ser 
una càrrega. Almenys, durant molts 
anys. Els sociòlegs coincideixen en la 
idea que, cada vegada més, estem da-
vant «jubilats laborals, no socials».
 És important aquest cada vega-
da més. Per al gerontòleg Ricardo 
Moragas –78 anys i autor de Jubila-
ción para torpes i Jubilación siglo XXI– 
encara reflexionem poc sobre aques-
ta etapa des d’un punt de vista perso-
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JUBILATS QUE NO S’ARRONSEN

nal i polític perquè «se’ns encongeix 
el melic al pensar que al final arriba la 
mort, i la mort és una cosa de la qual no 
ve gens de gust parlar». Segons el parer 
de Moragas, la jubilació s’ha de pla-
nificar perquè, si no, «pot comportar 
una crueltat innecessària, la pitjor eta-
pa de la vida».

O actiu o serp

Alguns passos de manual: mante-
nir hàbits saludables, viure a prop 
de tot el que es necessita, saber amb 
quins diners es compta i contestar a 
la pregunta de ¿què faré amb el meu 
temps? «Gran part del nostre estatus i 
les relacions van lligades a la feina, i la 
nova llibertat pot ser un gran actiu o una 
serp que es menja un viu». Les seves pa-
raules les avala la síndrome del jubilat  
–aparició d’úlceres, arítmies i «de-
pressions derivades de l’encongiment 
del jo i del sentit d’inutilitat»– i el de la 
dona del jubilat, provocat per l’ansietat 
i l’estrès de tenir a casa «un paràsit que 
a les deu del matí ja ha omplert els cen-
drers dues vegades».
 Tornem al retrat. Un altre tret 
dels nous vells és que, sobretot les do-
nes, es queden a casa una vegada 
han enviudat. Si encara es fan va-
ler i malgrat estar en edats avança-
des, és una cosa impensable fa un 
grapat d’anys. El fenomen, remar-
quen les enquestes, té poc a veure 
amb l’allunyament familiar i molt 
amb una pensió que els permet ges-
tionar el seu retir i no haver de dele-
gar en els fills com viure, què fer i a 
quina hora llevar-se.

«Busquem 
models femenins 
per viure aquests 
anys com un regal», 
diu la psicòloga 
Anna Freixas

«Si no es prepara, 
la jubilació pot 
ser la pitjor etapa 
de la vida», diu el 
gerontòleg Ricardo 
Moragas

La vellesa 
ja no és
el que era

Carme Sansa segueix 
activa en la feina
i en la política.
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Vegeu els vídeos d’aquest reportatge 
amb el mòbil o a e-periodico.cat



CARME SANSA
actriu en actiu

Barcelona, 1943. Va ser Premi Nacional de Teatre
el 2012 pel monòleg ‘Vostè ja ho entendrà’. 

«Potser m’operaria

el cervell per ser més intel·ligent. 

Però, ¿les arrugues?»

a vegades t’adones que et fas 
gran perquè algú et cedeix 
el seient al metro. A mi em 

va passar no fa gaire. Per primer 
cop. I vaig pensar: «És clar, he deixat 
de tenyir-me». Jo sé quants anys 
tinc. Però no em sento d’aquesta 
edat. Penso en el futur menys que 
abans i visc més al dia, però em tro-
bo molt bé i tinc molta energia i ga-
nes de seguir treballant. Ara estic 
en la prova pilot d’una sèrie i inten-
to portar a Madrid un monòleg. La 
meva professió m’apassiona i m’ha 
quedat una pensió... ¡50 anys treba-
llant i resulta que moltes empreses 
no van pagar la meva Seguretat So-
cial! A més, tampoc vull tirar la to-
vallola. Això que tant se sent: «Ara 
els toca lluitar als joves». Jo crec 
que has d’estar, fins i tot en segon 
pla, fins que no pots més. Ara pen-
so molt en les guerres i recordo Ma-
ria Aurèlia Capmany. «No desapa-
reixeran mai –deia–. Als homes les 
armes els agraden físicament: tenir-
les, disparar-les». 
  Amb l’edat, diuen, et tornes in-
visible. Jo això no ho he viscut: al 
ser actriu la meva cara deu sonar. 
El que sí que em critiquen molt és 
que m’hagi deixat de tenyir. Els 
tints espatllen els cabells i un dia 
vaig dir «prou». Tinc arrugues i 
ara també cabells blancs. I menys 
pit i més cul. El normal, ¿no? He 
entès que em faig gran. El que no 
comprenc és per què hi ha tan po-
ques, poquíssimes, actrius que no 
s’hagin fet alguna cosa. I actors 
també, ¿eh? Geraldine Chaplin diu 
que els papers d’àvia els fa ella per-
què té una cara normal. A vega-
des veig algú més jove que jo, amb 
aquelles cares estirades que ni les 
reconeixes, i penso que s’han des-
graciat. Jo potser m’operaria el cer-
vell per ser més intel·ligent. Però, 
¿les arrugues? Faré el que sigui per 
estar bé, però no per tenir menys 
arrugues. Encara que sigui actriu. 

EL quE sí quE Em prEocupa és 
que hi hagi pocs papers de dones. 
I a més edat, encara menys. És ter-
rible. Els bons personatges gaire-
bé sempre són homes. En aquest 
aspecte, ells no tenen edat. Nosal-
tres sí. Nosaltres tenim edat per 
a tot. Quan a vegades faig classes, 
al principi, percebo que alguns 
alumnes em miren com dient: «És 
gran i potser el que ens diu ja no 
compta». En un home l’edat és ex-
periència. En nosaltres, una pe-
ga. I després hi ha els fills. Un dia, 
veient un company de la meva 
edat amb el seu nadó, vaig pensar: 

«Quina sort, has viatjat, has treba-
llat i no has hagut d’escollir el mo-
ment». A mi m’hauria encantat te-
nir fills i no n’he tingut. Fer-ho so-
la no m’ho vaig plantejar. I ara 
per una cosa, ara per l’altra... Lla-
vors era una mica o la feina o els fills. 
No em flagel·lo. Suposo que segu-
rament ho vaig escollir així, però  
penso que m’he perdut una cosa 
importantíssima. 

compLir anys té les seves coses 
bones. Distingeixes entre els acci-
dents del dia a dia i les catàstrofes 
de debò i aprens a conviure amb 
els teus defectes. Jo sóc extremada-
ment tímida. De jove, em resulta-
va més fàcil estar a l’escenari que 
viure la vida normal. Em suaven 
moltíssim les mans: si me les pre-
mia podia omplir un got. Era una 
llosa i em vaig operar. Seré tímida 
sempre, però ara si tinc vergonya 
m’aguanto i ja està.
 Últimament també em perme-
to moments de tranquil·litat. Al 
gener va morir la meva mare, amb 
99 anys, una dona que va ser molt 
activa. En feia 15 que vivia amb mi 
i l’últim any va ser esgotador. Su-
poso que al no tenir una família 
que venia darrere em vaig bolcar 
en la d’abans. Va arribar un mo-
ment en què tot era o feina o ella. 
A estones havia de respirar pro-
fundament, sí, però també vaig 
aprendre a tenir paciència, a ser 
generosa. A vegades va bé pensar 
en una altra persona abans que 
en tu. I ho tornaria a fer, però vaig 
acabar cansada. I ara hi ha tardes 
que si no tinc res urgent i a la tele 
fan una pel·lícula interessant, puc 
estar dues hores sense moure’m 
del sofà, amb el gat a la falda.
 Al morir la mare, ara el meu 
germà i jo som els vells de la famí-
lia. Ens fem grans, va morint la 
gent que ens envolta i la mort con-
tinua sent un tabú. No en parlo ni 
amb la meva parella. Fa anys, amb 
unes amigues planejàvem anar-
nos-en a viure juntes i repartir-nos 
les despeses. ¿Que necessitàvem 
una infermera? Doncs una infer-
mera. Però de la mort no en vam 
parlar. En canvi, ser conscients 
que arriba ens faria viure millor. 
Quan la mare, al final, comentava 
segons què, jo li deia: «Mare, això 
no s’escull». L’hi deia i no ho pen-
sava, perquè jo crec que, si arriba 
el moment en què no em puc fer 
valer, prefereixo acabar i fora. Un 
company meu ho va fer. Ho sabem 
bé. Va escollir i jo ho entenc per-
fectament. H
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