
TALLER  ENVELLIR AMB GRÀCIA 
 

Envellir és una cosa que tots experimentem (si tenim sort) i que el temps garantirà cada cop més: el 1900, l'esperança de vida a 

Europa era de 45 o 50 anys; ara, en canvi, és de 80 anys, i moltes d’aquestes persones tindran una vida activa i productiva fins i tot als 

90 anys. Què farem amb tot aquest temps extra?   

"No puc retirar-me", deia un home d'uns 60 anys. "No m’ho puc permetre. Treballaré per sempre!" 

"Una paraula", va dir una dona de la mateixa edat, "els néts. En tinc cinc i n’hi ha un sisè de camí. Aquesta és la meva vida ara, i 

m'encanta." 

"No ho sé", deia un executiu d’uns cinquanta anys molt ocupat. "Recordo els meus pares patint d'Alzheimer i va ser horrible. Si em 

passés a mi, crec que em clavaria un tret ... Si encara recordés on tinc les mans". 

Mentrestant, les implicacions financeres, polítiques i familiars de milions de baby boomers que compleixen ara 65 anys continuen 

sacsejant la nostra societat. No solament viurem més temps, és que serem molts més! Què en farem, d’aquest regal —potser 

conquesta, qui sap? Obrim portes. 

L'envelliment és un moment idoni per a la pràctica espiritual, però no tan sols per allò de "com més vell, més savi", sinó perquè es 

tracta d'entendre-ho com una activitat. I què vol dir “una pràctica espiritual”? Hi ha una definició que transcendeix qualsevol religió o 

fe: la pràctica espiritual consisteix a "prestar atenció a les coses realment importants." 

I quines són, aquestes coses? Caldrà haver tingut una vida plena per saber què és el que realment importa? Quan som nens, el que 

importa és créixer, arribar a adults —volem ser grans! A l'escola secundària ens plantegem d’entrar en una bona universitat, i, 

després, aconseguir una bona feina (bona sort!). Més endavant, si bé no necessàriament, formem una família, tenim fills, i aspiracions 

en relació amb ells. És a dir, la resposta a la pregunta sobre "allò que de debò importa" canvia de manera contínua. 

Quan ja som grans —de mitjana edat o més enllà—, però encara no VELLS (a tothom li costa veure’s vell), estem, potser, en 

condicions de reflexionar més a fons, a partir de les respostes provisionals que ens hem anat donant a través de la vida, sobre què és 

el que realment importa. 

He fet aquesta pregunta a gent gran, individualment i en grup, i les respostes tendeixen a ser similars: la família, ser amable, deixar el 

món una mica millor, sentir que el que s’ha fet a la  vida ha servit per a alguna cosa, l’amor, els nens (s’entén, fills, néts...), el planeta, 

esbrinar quin és el sentit de tot plegat... 

Poques persones diuen, els diners, la bellesa, el poder o la fama —encara que, ho pensen?  

Posar aquelles respostes juntes —o ajuntar-les una darrere l'altra, com una mena de poema que parla— evoca un cert sentiment de, 

diria jo, espiritualitat (propi de l’esperit; que, a més, hi hagi connotacions religioses o d’altra mena no és rellevant al meu propòsit 

d’ara). Són respostes que apunten a la part espiritual dels éssers, que s’han revelat històricament importants als individus de totes les 

societats i cultures. Són, doncs, qüestions “universals” que en conjunt servirien per “descriure” una vida ben viscuda, que fóra aquella 

vida orientada cap a la saviesa i als propòsits elevats (entengui-se’m, per oposició a la mera inèrcia de “sobreviure” d’una realitat 

quotidiana percebuda com a sol manteniment i reproducció). 

Això és el que jo anomeno l'envelliment com una pràctica espiritual. Cal acceptar (sense que ens atueixin) els aspectes negatius o 

difícils d'envellir —la propensió a la malaltia, la inseguretat financera, la pèrdua—, però assegureu-vos de veure-hi també el costat 

positiu, que gairebé sempre hi és. Al capdavall, molta gent  diu que, a mesura que envelleix, és més feliç del que ho fou de jove. Hi ha 

temor, sí, sobretot perquè ens acostem al final de l’aventura de la vida. Però a la pregunta que plantejava al principi —què en farem, 

d’aquest regal d'anys que l’augment de l'esperança de vida ens ofereix—, responc: gaudir-lo, gaudir-lo tant com es pugui!, i compartir 

aquesta alegria amb els altres, perquè a les noves generacions els cal aquest nostre exemple i aquest nostre ànim. Així ha estat en 

totes les generacions i espero que ho continuï sent. 

Aquesta seria la nostra feina, la dels qui som més vells però NO VELLS ENCARA! És una bona feina, potser la  més satisfactòria (des del 

punt de vista que un se n’adona i ho vol)  que hem tingut, tot i que la “paga” no sigui gaire gran (o sí!) i potser tampoc les oportunitats 

de progrés —que, bé, hem de crear sobre la marxa. 

 

Aquest és un Taller Teòrico-Pràctic curt, amb la possibilitat de crear un grup de trobades de treball grupal focalitzades en les 

temàtiques que sorgeixin com a més necessàries en el grup, i com a supervisió de l’autohipnosi, mensuals o bi-mensuals. 

 

Lloc: Barcelona (a determinar) 

Dia i hora: divendres dia XX de XXXX, de 6 a 9 de la tarda. 

Professionals: Maite Jordán. Psicòloga. Psicoterapeuta relacional i terapeuta de família i grups. BSP. Mindfulness. 

                          Conxita Vidal. Psiquiatra. Internista-Psicosomàtica. Psicoterapeuta relacional, EMDR, BSP. Hipnoterapeuta. 

                          Amb la participació de Manel Ballester, jubilat, poeta i mestrès de casa. 

 

http://synapsepsicoterapia.com/ 

Per apuntar-vos: AETNA Tel. 934100405/ 656 233 093 (places limitades). Preu: 15€ 

 

http://synapsepsicoterapia.com/

