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LA VELLESA TÉ «MALA PREMSA» 

Fa dies la premsa va parlar d’una cantautora francesa,  retirada des de fa 

temps del món de la música, que ara té 71 anys, i que pateix un càncer a 

les vies digestives. La cantautora ha publicat un llibre on, segons la nota de 

premsa,  manifesta la seva opinió sobre diversos polítics francesos, sobre la 

vida política francesa, sobre la seva pròpia malaltia, sobre els seus gustos 

literaris i també dedica un capítol a la vellesa i a l’exclusió dels vells. Són 

unes paraules d’aquest capítol les que ens interessa destacar.  

La cantautora francesa coincideix amb De Gaulle, que deia que «la vellesa 

és un naufragi» i ella hi afegeix: «Una devastació. La insuportable 

decadència del cos. Funciona menys bé; es deforma. I ningú no pot negar 

les dificultats motrius o les pèrdues de memòria (...)».  I afegeix aquesta 

frase: «Els vells som un mirall de la degradació en la qual ningú no vol 

mirar-se; per això, per no viure l’exclusió, em quedo a casa».  

Segurament que tots estem d’acord amb algunes de les coses que diu 

aquesta cantautora, però no amb tot. Hi ha maneres i maneres de viure la 

vellesa i de fer front a una possible exclusió. Potser el gran problema, a 

l’hora de viure la vellesa, és saber mantenir en harmonia les diverses 

dimensions de la persona humana: la dimensió física, psíquica, social, 

espiritual i religiosa. Som éssers pluridimensionals. Com més equilibrats 

estiguin aquestes dimensions, aquests cinc aspectes, més possibilitats hi ha 

de viure una bona vellesa.     

Que el cos  es degrada, això és evident i, a partir d’una certa edat, bé prou 

que ho trobem i per això són lloables els esforços que fa molta gent gran 

«per estar en forma». Però les persones no som únicament cos o, dit d’una 

altra manera, som més que el nostre cos. I la inevitable degradació del cos 

no ha pas d’anar acompanyada de la degradació de l’esperit. Per tant, 

també caldria dedicar temps per a «posar en forma»  els aspectes psíquics, 

socials i espirituals i religiosos. 

Sense haver llegit el llibre de la cantautora francesa i partint només de les 

paraules que ha reproduït la premsa, fa la impressió  -i subratllem, fa la 

impressió- que aquesta artista, en parlar de la vellesa, posa l’accent 

sobretot en un aspecte: en l’aspecte físic. Si és així, aleshores és normal 

que, degut a la seva malaltia i a la por de viure l’exclusió hagi decidit de no 

sortir de casa.  



Semblaria, doncs, que arribats a la vellesa hauríem de cuidar més que mai 

totes les cinc dimensions que abans hem esmentat. És una condició per 

assolir la tant desitjada qualitat de vida i potser també per a poder fer front 

amb dignitat i fermesa a possibles exclusions.      

El mossèn 

 

AGENDA 

FESTA MAJOR 

Dimarts, dia 8 de setembre, festa del Naixement de la Verge Maria: a les 12,00 h: 
Missa solemne en honor de la Verge Maria. 
 
Dimecres, dia 9 de setembre: a les 10,00 h: Missa en sufragi dels fidels difunts del 
poble.   

 

INTENCIONS DE MISSES:  dijous, dia 3: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina;  dissabte, dia 5: per la intenció del qui ha fet l’almoina; diumenge, dia 

6: pel poble de Viladrau. 

INFORMACIONS  

EXERCICIS ESPIRITUALS: del 31 d’agost al 5 de setembre, el bisbat organitza, al 

Casal de Pau d’Arbúcies, uns exercicis espirituals adreçats als mossens. Enguany, hi 

assistirem Mn. Fèlix Guàrdia i un servidor. Per tant, de dilluns a divendres no hi haurà 

missa. Dissabte al vespre, dia 5, si Déu vol, sí que n’hi haurà. Durant aquesta setmana 

del 31 d’agost al 6 de setembre, el dijous, no hi haurà ni despatx parroquial ni missa. 

Si cal fer algun servei extraordinari, el farà Mn. Josep Parés.      

MISSES MES DE SETEMBRE: Durant el mes de setembre tornarem a la normalitat: 

els dies feiners, només hi haurà missa els dijous; i la missa dominical, se celebrarà el 

dissabte al vespre, a les 19,30h  i el diumenge a les 12,30h.  

INICIACIÓ A LA LECTURA DE LA BÍBLIA 

ELS ESCRITS  

Vam dir que la tradició jueva  ordena els llibres de la Bíblia (el que la tradició cristiana 

en diu Antic Testament), en tres grans parts: 1) la Torah o la Llei; 2) els llibres 

profètics; 3) els Escrits .  

De menys autoritat que la Llei i els llibres profètics, els Escrits recullen les altres obres 

reconegudes per la tradició i en particular les reflexions dels savis: Salms, Proverbis, 

Job, Càntic dels càntics, Rut, Lamentacions, Cohèlet (o Eclesiastès), Ester, Daniel, 

Esdres, Nehemies, els dos llibres de les Cròniques.   

 



 

 

   


