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A les portes de la Quaresma fem un elogi del 
silenci. Encara que no ens caldria la Quaresma per 
adonar-nos dels valors i la necessitat que tots 
tenim del silenci. 

Naturalment, no ens referim als silencis 
negatius, aquells silencis forçats, com els que 
sofreixen dissidents en grups ideològics tancats o 
pobres que no tenen veu, o minories en una opinió 
pública unicolor. Ni als silencis malaltissos, dels qui 
no poden o no volen la comunicació franca… 

Ens referim a aquells silencis, dels quals 
necessitem gaudir urgentment; aquelles estones 
que, si volem, podem reservar diàriament o 
setmanalment. Hi ha una necessitat humana de 
silenci “per recuperar-nos” del setge d'un excés de 
paraules i per afrontar la vida present o futura 
conscientment, amb llibertat i responsabilitat. 

Aquestes estones hauran de ser de silenci 
extern i intern, és a dir, d'absència de sorolls de 
fora i de dins d'un mateix (els sorolls interiors són 
els més eixordadors, els més greus). Però no 
hauran de ser temps buits. Alguns els recomanen 
com a mètode de mera relaxació. No està 
malament. Però només això seria com algú que 
pogués disposar de cent euros i només en gastés 
cinc. Al contrari, el silenci és la gran oportunitat per 
viure experiències de plenitud. 

Encara recordem la impressionant pel·lícula – 
documental “El gran silenci” del director alemany 
Philip Gröning, rodat en la Gran Cartoixa de 
Grenoble. Aquest extraordinari documental 
expressava, tan sols amb imatges i so, el cant dels 
monjos, sense paraules ni discursos explicatius, el 
que em va respondre un jove que havia fet una 
llarga experiència a una cartoixa. Li vaig preguntar 
què era el que més li havia impressionat: em va 
contestar “com en el silenci, el detall, el gest, 
l'objecte, tot allò més petit i insignificant adquireix 

importància, tot revela la seva bellesa i parla amb 
la seva veu!”. 

En efecte, el silenci fa possible que la realitat de 
fora entri en nosaltres; i que la nostra realitat 
personal autèntica surti. Això solament passa quan 
el silenci ens capacita per escoltar i per parlar. 
Primer per escoltar. Seria com la mà oberta de qui 
està disposat a rebre: al principi pot semblar 
només buida, frustrant, però en realitat és la 
possibilitat única de ser omplerta o estreta per una 
altra mà. 

El silenci serveix abans de res per escoltar o 
rebre's a si mateix: copsar els batecs del propi cor, 
aquests moviments interiors que, en ser personals, 
ens identifiquen, encara que tantes vegades restin 
ofegats o oblidats. El silenci és a més indispensable 
per escoltar i rebre un altre, la seva paraula o la 
seva persona. I, sens dubte, és indispensable per 
escoltar i rebre l'Altre, amb majúscules. 

El silenci serveix perquè la nostra comunicació 
sigui autèntica, que el que surt de nosaltres 
respongui al que realment som, sentim o pensem. 
Evitem així dir ximpleries, expressions o paraules 
que imiten uns altres o que busquen solament 
afalagar, seduir, aparentar; en definitiva, evitem 
tantes paraules buides, aquestes que no diuen res 
ni  comuniquen res del qui parla. 

No ens estranya que els monjos i les persones 
cristianes purificades en el silenci són germans de 
poques paraules, però les que pronuncien estan 
plenes de vida. Dóna bo de parlar amb ells. 

Jesús, diuen els evangelis, es retirava, ell tot sol, 
a pregar tota la nit (Lc 6,12). La Paraula va sortir del 
cor de Déu, enmig del silenci es va fer carn i en el 
silenci de l'autenticitat i la transparència tornava a 
Déu. 
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