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Xerontolescencia 
 

 
Sr. Vicerreitor do Campus de Pontevedra, membros da comunidade universitaria, 
compañeiras e compañeiros do Programa de Maiores, miñas donas e meus señores. 
 
Afronto esta intervención como o último traballo a presentar deste tres cursos do 
Programa de Maiores e que nós da o dereito a ter o Título de Graduado 
Universitario Sénior. Aínda que son o redactor e lector destas verbas, creo facelo 
no nome de todos nós. 
 
Este ano 2014, graduase a décima promoción de Graduado Universitario Sénior 
deste Campus, unha ocasión especial e meritoria; polo que xa son algunhas as 
intervencións que me precederon nestes actos de graduación e descoñezo se estarei 
repetindo ideas, sentimentos, expresións... Seguro que si,  sería o máis normal. 
 
Fai aproximadamente un ano que lin unha entrevista que me chamou a atención. 
Estaba na contraportada dun xornal1 e tiña entre comiñas o seguinte titular: 
“Considérome un ‘xerontolescente’ típico”(obviamente, o meu procesador de 
textos subliñou esta palabra, non a recoñecía). O que facía tal afirmación era 
Alexandre Kalache, médico  brasileiro  que durante 14 anos foi o responsable do 
programa de envellecemento da OMS.  
 
Afirma que ideou este termo para aludir ao período de transición entre a idade 
adulta e a vellez.  “Xerontolescencia é unha palabra rara, é verdade, mais tamén o 
era falar da adolescencia nos anos cincuenta e sesenta porque a xente non estaba 
acostumada, e agora falar de esa construción social que se foi consolidando 
pouco a pouco é do máis normal. O mesmo sucederá con este termo nuns anos”  
Por certo, querido profesor Leonardo, a tal xerontolescencia non a chegaron a 
estudar nin Piaget nin Freud, ¿non si? 
 
Kalache, de 68 anos, recorda que cando morreu o seu avó, máis novo de idade que 
el agora, “era un velliño, débil e fráxil” Nada que ver con cómo se sinte este 
especialista en xerontoloxía. “Estou activo, sigo traballando, viaxo, participo na 
sociedade, sigo adquirindo coñecementos..¿Como podo envellecer coma meu avó? 
Por iso explica que non se sinte vello. É máis, sostén que el non é vello, e que este 
termo non o describe. Como tampouco a ese grupo de persoas, entre as que nos 
atopamos,  entre os 60 y 65 anos e até os 80 ou 85 que seguen activos.   
 
O incremento da expectativa de vida –en 2050 haberá o mesmo número de maiores 
que o total da poboación mundial de 1945- mudou o escenario e postergou a vellez. 

                                                 
1 Entrevista de Jaime Prats a Alexandre Kalache, El País 17 de xuño de 2013 
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Por isto, a través deste novo concepto, reclama o dereito dos maiores a manterse 
activos por riba das convencións. “A xerontolescencia é un momento de transición 
variable; xa non es o adulto de antes, pero non perdiches as suficientes facultades 
como para non manterte activo e autónomo”, atrévese finalmente a definir.  
 
¿Non será  un intento de fuxir da realidade?, pregúntanlle, “Non, eu estou moi feliz 
da idade que teño, pero quero vivila dunha forma integral. Son maior e activo, 
pero non vello. Eu son un xerontolescente típico”, comenta. 
 
O que é certo é que un día déitaste como traballador/ra e ao día seguinte érgueste 
xubilado2. Unha situación desexada e que para moitas persoas é unha nova 
oportunidade para emprender “un montón de proxectos” persoais, desde viaxes a 
cursos, e non para deixarse levar pola inactividade, tanto física como mental.  
 
“Iso de que as persoas maiores somos unha carga é unha fantasía doutro tempo. 
O noso nivel cultural, de participación e de actividade é cada vez maior, e 
aportamos moito á sociedade. Agora non lle fales a unha muller de que pase o día 
facendo calceta cando se xubile”  Quen fai esta declaración é Angelina Fernández, 
que aos seus 74 anos, preside unha asociación de pensionistas, que di que lle ocupa 
“27 das 24 horas do día”, pero que compaxina co outro cargo: é avoa de seis netos 
e ten dous bisnetos. 
 
Algúns expertos distinguen xa entre “xubilados tradicionais” ou pasivos, e “novos 
xubilados”, que como Angelina quere seguir sendo unha parte activa da sociedade 
aínda que finalizara a súa etapa laboral. 
 
Os sociólogos coinciden en sinalar que o colectivo de xubilados é moi heteroxéneo 
e que factores como a idade, o estado de saúde, o nivel económico e a traxectoria 
de vida que tiveran van a influír no seu estilo de vida. Lourdes Pérez, socióloga 
especializada no estudo da vellez, distingue seis tipos de maiores. Desde os que 
diminúen a súa actividade e íllanse, aos “paseantes”, que permanecen o día na rúa 
“vendo as obras ou sentados nun banco para partillar coa xente”, até os sénior, de 
aparición recente e en aumento, que viaxan, conducen, fan voluntariado. Os que 
fan cousas que non son de persoas maiores”, di a investigadora. “O fenómeno en 
España é moi novo, de apenas unha década”, sinala. 
 
Luis Martín Pindado, presidente da Unión Democrática de Pensionistas e 
Xubilados (UDP), é un sénior. Non só porque ten 75 anos, senón porque desde que 
se xubilou estivo “sempre na brecha”. “Non podía quedarme parado xogando á 
petanca ou ao mus”, di. Nos seus tres mandatos na asociación, para defende-los 
dereitos da terceira idade, pero tamén impulsar o seu papel relevante na sociedade, 

                                                 
2 Reportaxe de Alejandra Agudo, titulado “Jubilados sin petanca” e publicado no xornal El País o 2 de maio de 2013 
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Martín comprobou que “as persoas maiores queren continuar sendo útiles”. “Isto 
antes non era así porque a bagaxe cultural dos nosos pais non era a mesma”, 
afirma. Pero nos últimos seis anos, di, mudou o estereotipo. 
 
As mulleres experimentaron un cambio, se cabe, aínda máis profundo respecto ás 
xeracións anteriores. Nas últimas catro décadas incorporáronse masivamente ao 
mercado de traballo. A diferenza das súas nais, que ao chegar os 65 anos foran 
amas de casa, agora xubílanse. 
 
Unha vida distinta supón unha xubilación distinta da que se concibía até hai uns 
anos. O IMSERSO, alerta de que para “as novas xeracións de maiores, o ocio 
enfocado a súa idade arrédase considerablemente do seu estilo de vida”. As viaxes 
a Benidorm e os clubes para xogar ao dominó quedáronse obsoletos para os novos 
xubilados. 
 
¿E agora que? A partir de mañá ¿que? A falta de asesores e unha planificación 
axeitada, os maiores optan por distintas actividades para encher ese oco que deixa 
o traballo. Aqueles que desexan romper co seu oficio unha vez chegado “o 
merecido descanso”, elixen normalmente actividades de ocio. Pero Martín Pindado 
alerta: “Se me pasara os 20 anos que levo xubilado dedicado ao ocio, xa estaría 
canso dos meus hobbies” 
 
Así, o voluntariado, álzase como unha vía cada vez máis transitada. Ratifícao a 
Plataforma do Voluntariado, que cada vez conta con máis maiores nas ONG (entre 
nós temos compañeiros que están facendo estas labores de voluntariado).  
 
A través dun amigo ou polo chamado “boca-orella” chegounos a opción da 
Universidade a través do Programa de Maiores. O certo é que moitos eliximos esta 
alternativa e creo que acertamos. Moitos de nós non puidemos ser universitarios e 
é meterse nun mundo novo, apaixonante  e ¡que dúbida cabe!, enormemente 
atractivo. É vivir unha experiencia nova, onde a ilusión,  as gañas de aprender, de 
descubrir novos horizontes, de facer novos amigos e amigas é realmente 
gratificante e, ademais, demóstranos que aínda continuamos plenamente activos. 
Tal é así que algúns xa estamos pensando en qué facer para o próximo curso. 
 
Somos un grupo de persoas con inquietudes, con gañas de seguir aprendendo, 
relacionándonos, avanzando. É unha nova experiencia académica, nada semellante 
aos nosos anos de estudantes, pero sen dúbida todo isto parte daquel tempo. A nosa 
actitude ante as distintas etapas da nosa vida constitúese ao longo da infancia e da 
mocidade. 
 
O feito de non quedar pasivo, de non conformarse, está marcado pola nosa 
afouteza ao longo de tantas vivencias e tantas experiencias. 
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Queremos e podemos aprender e ensinar, recoller e aportar cada un no noso ámbito 
familiar, entre os nosos amigos, nos lugares onde desenvolvamos as nosas distintas 
actividades. 
 
Os nosos fillos, os nosos netos necesítannos. A nosa experiencia ha de valerlles 
non só para saír adiante economicamente nestes intres tan difíciles, senón como 
exemplo ante a vida, de que xeito saír das dificultades, non renderse. 
 
Ao mesmo tempo, eles anímannos, apóiannos, séntense orgullosos de nós. 
 
Porque consideramos moi positivo e gratificante este Programa para maiores, é 
polo que estamos sorprendidos, con respecto ao baixo número de persoas que se 
matriculan nestes cursos no Campus de Pontevedra. ¿Cales serán as razóns para 
esta escasa asistencia? Quizais é o limitado número de materias que se ofrecen, 
quizais a escasa difusión desta oferta que se fai na cidade. 
 
Sexa como for, o Programa de Maiores é un bálsamo e tamén un remanso de paz 
para os profesores que se ocupan de nós, porque imparten a súas clases a un grupo 
que mantén as formas e a orde dunha maneira case absoluta, que atende ás 
explicacións con cara expectante e intervindo con asiduidade. Probablemente, os 
programas universitarios para maiores son para os docentes un antidepresivo. 
 
Que dicir dos nosos “profes”. En primeiro lugar darlles as grazas pola súa 
dedicación e, sobre todo, polo cariño que sempre nos mostraron. Foron para nós 
profesoras e profesores, pero a relación ía máis aló e compartiamos experiencias 
persoais. Como alumnos tamén levaremos o recordo específico de cada un deles.  
 

 Cando viaxemos cara Compostela, acordarémonos do Escalón de Santiago. 
 Cando paseemos pola Moureira, imaxinaremos os peiraos, fumeiros e pilos 

de salgar. 
 Cando recitemos: 

“Has de cantar, 
que che hei de dar zonchos; 

has de cantar, 
que che hei de dar moitos” 

 
imaxinaremos a unha Rosalía máis miúda e de voz delicada. 

 Cando nos falen de Marx oirémolo  en galego reintegrado. 
 E que me dicides da revolta irmandiña.. ¿non tiña que estalar hoxe contra os 

abusos da política europea da pérfida Angela Merkel? 
 Seguiremos buscando a web 2.0... ou xa será a 3.0? 
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 Cando camiñemos pola xunqueira imos ver algunha reporteira coa cámara 
en riste facendo unha reportaxe sobre a flora e a fauna que nos están a 
estragar estes problemas ambientais do noso tempo. 

 Ah! e agora xa temos cancións sabidas para os nosos netiños... a min 
quedoume a do koala: “son un koala sentimental e eu contigo quero 
cantar”. 

 Tamén volvémonos máis internacionais e vemos as noticias na BBC, aínda 
que a presentadora non sexa a nosa amiga Bridget. 

 Tamén descubrimos que a filosofía, o pensamento.. é como unha partida de 
sete e media: “hai que procurar chegar, pero sen pasarse”. 

 Como tampouco hai que pasarse coas calorías e andar máis, que se non a 
saúde rebáixanos a calidade de vida. 

 A nova deste mes foi a proclamación de Felipe VI..., se chega a ser antes 
sería o último Borbón da lista que teriamos estudado. 

 Vannos chamar con máis frecuencia para ir aos xulgados da Parda, xa que 
cando imos nós, o fiscal e o defensor chegan a acordos e o xuíz remata antes 
o seu traballo. 

 E por último dicir que algún de nós asistimos, o pasado xoves, a unha 
conferencia que se impartiu no Museo de Pontevedra na que se falaba dos 
retablos barrocos do templo de San Bartolomeu... e ben que sabiamos o que 
eran as columnas salomónicas e os estípites.  

 Ah! que o esquecía, acordádevos de levar as gafas collidas cun cordel e así 
non as perderedes. 

 
Conclusión deste traballo: dicir que esta experiencia cremos que nos reeduca, nos 
leva a ser mellores, máis humanos, máis comprensivos, máis tolerantes. En fin que 
supuxo para todos nós descubrir un mundo novo e, por iso, seremos os primeiros 
en invitar a aquelas persoas que queiran incorporarse a este universo de cultura e sa 
convivencia que é este Programa de Maiores. 
 
Moitas grazas.    

 
Pontevedra, 26 de xuño de 2014 

José María Fernández Vázquez 
 

 


