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Comezarei recoñecéndoo sen andrómenas: escribir sobre a
vellez, cando un xa anda anos arriba, resulta un tanto incómodo
e inquietante. Tal é o peso da ameazadora imaxe coa que aínda
hoxe seguimos asociando esta última idade. Simone de Beauvoir
expresouno con crúa franqueza hai xa medio século: «A inmensa
maioría dos homes acollen a vellez con tristeza ou rebeldía. Inspira
máis repugnancia ca a mesma morte. En efecto, máis que a morte
é a vellez o que hai que opoñer á vida. É a súa parodia»2. Non
digamos nada do demoledor ditame de Jean Améry: «O envellecemento, no que emerxen e fanse evidentes o non e o –in da existencia, é unha rexión de vida abatida, privada de calquera consolo
razoable; non deberiamos facernos ilusións»3. E, onte mesmo, ata
un entusiasta defensor do papel que os maiores han de xogar no
noso mundo, lembrounos «a calada aversión que aínda nos inspira
a vellez»4.
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