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LES FORMES DEL SILENCI

A manera de pròleg

Deia Josep Pla que la tasca més difícil i important de l'escriptor era la cura de l’adjectivació. Perquè 
encara que els substantius exerceixen una funció fonamental com a base o suport d’una descripció i els 
adjectius s'hi afegeixen com elements -que semblen- sobrevinguts i substituïbles, la realitat plena de les 
coses no li arribarà al lector fins que aquella base o suport s'enriqueixi amb les formes variadíssimes dels 
adjectius que l’hi acaben donant plena configuració en un o altre sentit.

Ens preguntem, doncs, per poder afinar al màxim els significats, els sentits, els valors, del substantiu 
“silenci” per l’adjectivació que l’ús secular de la llengua l’hi ha adjudicat: quines formes, quins principals 
adjectius qualificatius ha merescut –en sentit positiu- o carregat –en sentit negatiu- damunt seu el subs-
tantiu SILENCI?

Proposem, a través d’ells, fer-nos càrrec –només de forma modestament aproximada o com a simples 
suggeriments- del que el silenci representa en la nostra vida. Perquè, al capdavall, és la vida la font de 
tota adjectivació.

Formes del silenci

SILENCI ATENT

El silenci d’un públic que escolta Bach –“l’Homer de la música”- o un gran rapsoda recitant sonets de 
Petrarca; el silenci embadalit i il·lusionat de criatures que escolten contes, el de qui escolta confiances o 
penes de l’amic, el de qui rep un secret de gran transcendència, el del terapeuta que es disposa a ajudar 
la persona tensionada o neurotitzada, el de qui llegeix un text difícil però que sap que és carregat de 
saviesa de la vida. El silenci de la bona, necessària, humaníssima actitud d’escolta respectuosa o de 
lectura concentrada.

SILENCI BOSQUETÀ

En la profunditat de solitàries arbredes, de boscos perduts, lluny de cases, cotxes, carreteres, oficines o 
indústries, glateix un silenci alhora intens i amanit de sorollets que no l’acaben de trencar, sinó que més 
aviat l’enriqueixen: el so de piulades llunyanes d’ocells, de branquillons que s’acaben de trencar, de fulles 
remogudes pel vent, de rierols que salten entremaliats pel mig de pedres i branques abatudes d’arbres 
massa vells.

SILENCI EIXORDADOR

El silenci eixorda sempre que és inesperat, indesitjat, temut. Situacions humanes molt diverses poden 
donar lloc a aquesta mena de silenci, que en comptes de produir l’efecte tranquil·litzador que se li 

suposa, produeix un gran neguit: des del neguit del membre de la parella que no té resposta a la seva 
pregunta per la sinceritat de l’amor de l’altre/a fins al líder d’un col·lectiu polític que obre un torn de 
paraules per reblar i ratificar les seves propostes i ningú no la demana. Són silencis que eixorden de tan 
cridanera que resulta l’absència de resposta. En realitat, no són silencis: són sorolls voluntàriament 
emmudits.

SILENCI EXPECTANT

El silenci il·lusionat que espera l’inici d’una peça musical, la presentació d’una obra pictòrica o escultòri-
ca, el començament d’una actuació teatral o de dansa, de la recitació d’un poema o l’aparició d’un regal 
per a unes criatures, o la revelació d’un secret llargament transcendent o l’arribada d’algú de terra llunya-
na llargament esperat: un silenci que expressa aplaudiment,  homenatge o agraïment a l’avançada.

SILENCI GLACIAL

Un silenci que fa mal als qui el viuen perquè expressa la impossibilitat, per temor o altres sentiments 
repressius, de dir el que caldria. Alguna por envaeix les persones que el viuen, que callen sabent que 
haurien de parlar, però perceben un risc excessiu si ho fan. La negativitat o pobresa moral d’aquest silenci 
es qualifica com a glacial perquè fa, metafòricament, a l’ànima el mateix mal que un fred extrem i 
insuportable fa al cos. 

SILENCI IMPOSAT

El silenci de les casernes quan el cap militar passa revista als soldats, el de l’aula d’una escola autoritària 
quan el mestre demana la lliçó a la manera antiga, el dels treballadors  a la cadena de muntatge pressio-
nats per uns directius explotadors, el de la mainada renyada per un pare o una mare amb evident propòsit 
de controlar, prohibir o tallar la iniciativa i el joc infantil.

SILENCI INSPIRADOR

El silenci del poeta concentrat en la cerca de la paraula viva, com Joan Maragall, o essencial, com Hölder-
lin, o sensitiva, com Lorca; el del músic navegant mentalment entre harmonies possibles però tot just 
insinuades o embrionàries, el del pintor imaginant i provant la fortuna de les millors formes i els colors 
més expressius; el silenci de l’actor que s’endinsa fent tentines mentals en el caràcter escàpol del seu 
nou personatge, el silenci auster del filòsof que lluita per assolir claredat i coherència conceptual contra 
tant de pensament matusser i simplificador o construeix  crítica ferma contra els prejudicis estigmatitza-
dors i les injustícies imperants en la societat.

SILENCI MARÍ

Aigües enllà, mar endins, quan el vaixell para motors, pot sentir-se un silenci extens i intens literalment 
bressolat per una remor tan persistent com suau d’onades tranquil·les, d’aigua plena de vida en la seva 
profunditat, però serenament arrissada en la superfície, acaronant amb la seva frescor el rostre de qui 
s’hi hagi pogut perdre.

SILENCI MINERAL

Qualificació sorprenent, però de gran força expressiva, d’un tipus de silenci que resulta aspre i cantellut 
com una roca, pesant com un tros de plom, dur com un ferro fred. Sol estar associat a situacions de 
conflicte mal gestionat, de mala resolució, d’expectativa pessimista. 

SILENCI MONACAL

El silenci dels monestirs és fruit d’unes regles paradoxals: lliurement acceptades després d’un llarg 
temps i preparació intensiva -el noviciat- obliguen els monjos o monges a un silenci que es justifica per 
una actitud orant, que cerca la divinitat en tot lloc i tot moment, que no vol distreure’s amb estímuls 
banals. La paradoxa rau en la llibertat de triar unes regles que després obliguen. Aquest silenci té, doncs, 
una arrel voluntària i una continuïtat disciplinada. El resultat d’aquesta tensió és un equilibri pacífic i 
pacificador: un clima de quietud dinàmica, de calma en moviment, de contemplació activa.

SILENCI NOCTURN

La foscor és amiga del silenci, per contrast amb l’esverament alegre que ens suscita la lluminositat solar. 
La foscor de la nit convida la majoria de la gent i dels animals a dormir; vetllen, però, la nit només uns 
pocs mussols i òlibes, alguns puputs i grills, que amb prou feines trenquen amb els seus cants o esgarips 
la solemnitat del silenci que la gent ens regalem; regal, però, que, només si deixem el llit i seiem fora a 
mirar les estrelles, podem assaborir com a font de quietud, serenitat i pau. L’harmonia del cosmos, la 
música pitagórica de les esferes, ens embolcalla màgicament, perquè és música que només l’ànima pot 
sentir si penetra fins al fons del silenci.

SILENCI PROFUND

Com tantes coses, el silenci també té graus. El màxim dels seus graus, aquell en el qual obté la seva 
plenitud, l’anomenem profund. Si entrem en una cova, si baixem per un pou, no tindrem prou silenci 
mentre siguem prop de la sortida, on arriba tota mena de sorolls dels voltants; si entrem ben endins de la 
cova, si baixem ben al fons del pou, el silenci creixerà i creixerà fins a fer-se total; aquesta totalitat, aques-
ta plenitud, guanyada a les profunditats, ens fa parlar del silenci profund. S’associa no solament a 
l’absència total de sorolls, sinó també a la intensitat d’una vivència: el silenci profund de qui medita en la 
solitud del claustre, de qui compon poesia o música en la intimitat del seu escriptori, de qui rumia un dol 
o una pena molt grans apartat del brogit de carrers i places. 

SILENCI SEPULCRAL

Res no és tan fred, mut i tancat com un sepulcre. El sepulcre hostatja la mort i es contagia del seu silenci 
definitiu, incommesurablement distanciat de tota calidesa i vibració humana. Alguns silencis, no 
necessàriament motivats per una mort, resulten sepulcrals perquè evoquen massa bé, per la seva negati-
vitat extrema, la tristesa freda, muda i tancada de les tombes. 

SILENCI TRIST

El silenci sovint no respon a una decisió lliure sinó a una reacció d’enfonsament davant la tragèdia, el 
drama, la desgràcia. El silenci de familiars i amics davant de la mort inesperada de qui estimen, el silenci 
de qui veu marxar a disgust algú que voldria tenir al costat, el silenci del nen que no se sent respectat ni 
estimat i veu els adults al seu voltant com gegants de l’egoisme que ni s’adonen de la seva presència, el 
silenci d’uns  avis oblidats de tothom, tants i tants silencis com desgràcies, drames i tragèdies que ens 
envolten.

A manera d’epíleg

Com es desprén d’una lectura atenta, les diferents formes adjectives del silenci comporten necessària-
ment diferents valoracions del substantiu. La vitalitat de la llengua s’encarrega justament de posar cada 
forma al seu lloc: així, clarament, queden situades  en un lloc preferent o admirable les formes del silenci 
que anomenem “expectant” o “inspirador” perquè inclouen aspiracions que voldríem veure realitzades 
en nosaltres, des de gaudir de l’audició d’una bona peça musical fins a saber escriure un gran poema; o 
d’altres situades en la marginalitat i menyspreables, com ara “imposat” o “glacial”, per raons òbvies: en 
un cas, per la manca de llibertat o, en l’altre, pel sentiment dolorós derivat d’una actitud insincera o covar-
da.
Si jo hagués de dir què espero del silenci, potser m’inclinaria, ambiciosament, per una barreja de formes 
del silenci més que per una de sola. Dit clarament: el silenci em sembla tan important en la vida que no 
em conformo amb una sola de les seves formes perquè potser cap d’elles no exhaureix tot el que se’n pot 
esperar. Jo n’espero a la vegada, com a mínim, serenitat d’esperit, concentració reflexiva, estímul de 
creativitat i una cerca de connexió còsmica, gairebé transcendent. Si repassem les formes descrites, 
seria un silenci alhora atent, expectant, inspirador, monacal i profund.

I la bona notícia per a mi i per a qui la vulgui compartir en llegir-me és que de tant en tant el puc trobar 
en estat gairebé pur i ple de la rica complexitat esmentada; i té un lloc físic, alhora monumental i senzill, 
el monestir cistercenc de Poblet. Hi vaig a hostatjar-me amb els monjos amb alguna freqüència i hi parti-
cipo –bé que segur que molt imperfectament- del silenci monacal que m’acosta o connecta amb espais 
còsmics que em sobrepassen, però que justament per això sento que m’engrandeixen una mica; gràcies 
al silenci atent, gaudeixo dels cants dels monjos i el so sublim de l’orgue de la basílica; gràcies al silenci 
inspirador, aconsegueixo escriure amb una fluïdesa i creativitat molt superiors a les que sento en altres 
espais habituals de treball; gràcies al silenci expectant, gaudeixo a fons de bones lectures i concentració 
reflexiva per aprofitar-les; i gràcies al silenci profund que s’hi respira, el meu esperit s’asserena com en 
cap altre lloc. La meva darrera aspiració entorn del silenci no pot ser sinó aconseguir que, sense deixar 
d’anar a Poblet de tant en tant, no em calgui el clos monacal per trobar en alguna mesura als espais habi-
tuals de la meva vida la riquesa de totes o, si més no, algunes d’aquestes formes del silenci.
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reflexiva per aprofitar-les; i gràcies al silenci profund que s’hi respira, el meu esperit s’asserena com en 
cap altre lloc. La meva darrera aspiració entorn del silenci no pot ser sinó aconseguir que, sense deixar 
d’anar a Poblet de tant en tant, no em calgui el clos monacal per trobar en alguna mesura als espais habi-
tuals de la meva vida la riquesa de totes o, si més no, algunes d’aquestes formes del silenci.
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LES FORMES DEL SILENCI

A manera de pròleg

Deia Josep Pla que la tasca més difícil i important de l'escriptor era la cura de l’adjectivació. Perquè 
encara que els substantius exerceixen una funció fonamental com a base o suport d’una descripció i els 
adjectius s'hi afegeixen com elements -que semblen- sobrevinguts i substituïbles, la realitat plena de les 
coses no li arribarà al lector fins que aquella base o suport s'enriqueixi amb les formes variadíssimes dels 
adjectius que l’hi acaben donant plena configuració en un o altre sentit.

Ens preguntem, doncs, per poder afinar al màxim els significats, els sentits, els valors, del substantiu 
“silenci” per l’adjectivació que l’ús secular de la llengua l’hi ha adjudicat: quines formes, quins principals 
adjectius qualificatius ha merescut –en sentit positiu- o carregat –en sentit negatiu- damunt seu el subs-
tantiu SILENCI?

Proposem, a través d’ells, fer-nos càrrec –només de forma modestament aproximada o com a simples 
suggeriments- del que el silenci representa en la nostra vida. Perquè, al capdavall, és la vida la font de 
tota adjectivació.

Formes del silenci

SILENCI ATENT

El silenci d’un públic que escolta Bach –“l’Homer de la música”- o un gran rapsoda recitant sonets de 
Petrarca; el silenci embadalit i il·lusionat de criatures que escolten contes, el de qui escolta confiances o 
penes de l’amic, el de qui rep un secret de gran transcendència, el del terapeuta que es disposa a ajudar 
la persona tensionada o neurotitzada, el de qui llegeix un text difícil però que sap que és carregat de 
saviesa de la vida. El silenci de la bona, necessària, humaníssima actitud d’escolta respectuosa o de 
lectura concentrada.

SILENCI BOSQUETÀ

En la profunditat de solitàries arbredes, de boscos perduts, lluny de cases, cotxes, carreteres, oficines o 
indústries, glateix un silenci alhora intens i amanit de sorollets que no l’acaben de trencar, sinó que més 
aviat l’enriqueixen: el so de piulades llunyanes d’ocells, de branquillons que s’acaben de trencar, de fulles 
remogudes pel vent, de rierols que salten entremaliats pel mig de pedres i branques abatudes d’arbres 
massa vells.

SILENCI EIXORDADOR

El silenci eixorda sempre que és inesperat, indesitjat, temut. Situacions humanes molt diverses poden 
donar lloc a aquesta mena de silenci, que en comptes de produir l’efecte tranquil·litzador que se li 

suposa, produeix un gran neguit: des del neguit del membre de la parella que no té resposta a la seva 
pregunta per la sinceritat de l’amor de l’altre/a fins al líder d’un col·lectiu polític que obre un torn de 
paraules per reblar i ratificar les seves propostes i ningú no la demana. Són silencis que eixorden de tan 
cridanera que resulta l’absència de resposta. En realitat, no són silencis: són sorolls voluntàriament 
emmudits.

SILENCI EXPECTANT

El silenci il·lusionat que espera l’inici d’una peça musical, la presentació d’una obra pictòrica o escultòri-
ca, el començament d’una actuació teatral o de dansa, de la recitació d’un poema o l’aparició d’un regal 
per a unes criatures, o la revelació d’un secret llargament transcendent o l’arribada d’algú de terra llunya-
na llargament esperat: un silenci que expressa aplaudiment,  homenatge o agraïment a l’avançada.

SILENCI GLACIAL

Un silenci que fa mal als qui el viuen perquè expressa la impossibilitat, per temor o altres sentiments 
repressius, de dir el que caldria. Alguna por envaeix les persones que el viuen, que callen sabent que 
haurien de parlar, però perceben un risc excessiu si ho fan. La negativitat o pobresa moral d’aquest silenci 
es qualifica com a glacial perquè fa, metafòricament, a l’ànima el mateix mal que un fred extrem i 
insuportable fa al cos. 

SILENCI IMPOSAT

El silenci de les casernes quan el cap militar passa revista als soldats, el de l’aula d’una escola autoritària 
quan el mestre demana la lliçó a la manera antiga, el dels treballadors  a la cadena de muntatge pressio-
nats per uns directius explotadors, el de la mainada renyada per un pare o una mare amb evident propòsit 
de controlar, prohibir o tallar la iniciativa i el joc infantil.

SILENCI INSPIRADOR

El silenci del poeta concentrat en la cerca de la paraula viva, com Joan Maragall, o essencial, com Hölder-
lin, o sensitiva, com Lorca; el del músic navegant mentalment entre harmonies possibles però tot just 
insinuades o embrionàries, el del pintor imaginant i provant la fortuna de les millors formes i els colors 
més expressius; el silenci de l’actor que s’endinsa fent tentines mentals en el caràcter escàpol del seu 
nou personatge, el silenci auster del filòsof que lluita per assolir claredat i coherència conceptual contra 
tant de pensament matusser i simplificador o construeix  crítica ferma contra els prejudicis estigmatitza-
dors i les injustícies imperants en la societat.

SILENCI MARÍ

Aigües enllà, mar endins, quan el vaixell para motors, pot sentir-se un silenci extens i intens literalment 
bressolat per una remor tan persistent com suau d’onades tranquil·les, d’aigua plena de vida en la seva 
profunditat, però serenament arrissada en la superfície, acaronant amb la seva frescor el rostre de qui 
s’hi hagi pogut perdre.

SILENCI MINERAL

Qualificació sorprenent, però de gran força expressiva, d’un tipus de silenci que resulta aspre i cantellut 
com una roca, pesant com un tros de plom, dur com un ferro fred. Sol estar associat a situacions de 
conflicte mal gestionat, de mala resolució, d’expectativa pessimista. 

SILENCI MONACAL

El silenci dels monestirs és fruit d’unes regles paradoxals: lliurement acceptades després d’un llarg 
temps i preparació intensiva -el noviciat- obliguen els monjos o monges a un silenci que es justifica per 
una actitud orant, que cerca la divinitat en tot lloc i tot moment, que no vol distreure’s amb estímuls 
banals. La paradoxa rau en la llibertat de triar unes regles que després obliguen. Aquest silenci té, doncs, 
una arrel voluntària i una continuïtat disciplinada. El resultat d’aquesta tensió és un equilibri pacífic i 
pacificador: un clima de quietud dinàmica, de calma en moviment, de contemplació activa.

SILENCI NOCTURN

La foscor és amiga del silenci, per contrast amb l’esverament alegre que ens suscita la lluminositat solar. 
La foscor de la nit convida la majoria de la gent i dels animals a dormir; vetllen, però, la nit només uns 
pocs mussols i òlibes, alguns puputs i grills, que amb prou feines trenquen amb els seus cants o esgarips 
la solemnitat del silenci que la gent ens regalem; regal, però, que, només si deixem el llit i seiem fora a 
mirar les estrelles, podem assaborir com a font de quietud, serenitat i pau. L’harmonia del cosmos, la 
música pitagórica de les esferes, ens embolcalla màgicament, perquè és música que només l’ànima pot 
sentir si penetra fins al fons del silenci.

SILENCI PROFUND

Com tantes coses, el silenci també té graus. El màxim dels seus graus, aquell en el qual obté la seva 
plenitud, l’anomenem profund. Si entrem en una cova, si baixem per un pou, no tindrem prou silenci 
mentre siguem prop de la sortida, on arriba tota mena de sorolls dels voltants; si entrem ben endins de la 
cova, si baixem ben al fons del pou, el silenci creixerà i creixerà fins a fer-se total; aquesta totalitat, aques-
ta plenitud, guanyada a les profunditats, ens fa parlar del silenci profund. S’associa no solament a 
l’absència total de sorolls, sinó també a la intensitat d’una vivència: el silenci profund de qui medita en la 
solitud del claustre, de qui compon poesia o música en la intimitat del seu escriptori, de qui rumia un dol 
o una pena molt grans apartat del brogit de carrers i places. 

SILENCI SEPULCRAL

Res no és tan fred, mut i tancat com un sepulcre. El sepulcre hostatja la mort i es contagia del seu silenci 
definitiu, incommesurablement distanciat de tota calidesa i vibració humana. Alguns silencis, no 
necessàriament motivats per una mort, resulten sepulcrals perquè evoquen massa bé, per la seva negati-
vitat extrema, la tristesa freda, muda i tancada de les tombes. 

SILENCI TRIST

El silenci sovint no respon a una decisió lliure sinó a una reacció d’enfonsament davant la tragèdia, el 
drama, la desgràcia. El silenci de familiars i amics davant de la mort inesperada de qui estimen, el silenci 
de qui veu marxar a disgust algú que voldria tenir al costat, el silenci del nen que no se sent respectat ni 
estimat i veu els adults al seu voltant com gegants de l’egoisme que ni s’adonen de la seva presència, el 
silenci d’uns  avis oblidats de tothom, tants i tants silencis com desgràcies, drames i tragèdies que ens 
envolten.

A manera d’epíleg

Com es desprén d’una lectura atenta, les diferents formes adjectives del silenci comporten necessària-
ment diferents valoracions del substantiu. La vitalitat de la llengua s’encarrega justament de posar cada 
forma al seu lloc: així, clarament, queden situades  en un lloc preferent o admirable les formes del silenci 
que anomenem “expectant” o “inspirador” perquè inclouen aspiracions que voldríem veure realitzades 
en nosaltres, des de gaudir de l’audició d’una bona peça musical fins a saber escriure un gran poema; o 
d’altres situades en la marginalitat i menyspreables, com ara “imposat” o “glacial”, per raons òbvies: en 
un cas, per la manca de llibertat o, en l’altre, pel sentiment dolorós derivat d’una actitud insincera o covar-
da.
Si jo hagués de dir què espero del silenci, potser m’inclinaria, ambiciosament, per una barreja de formes 
del silenci més que per una de sola. Dit clarament: el silenci em sembla tan important en la vida que no 
em conformo amb una sola de les seves formes perquè potser cap d’elles no exhaureix tot el que se’n pot 
esperar. Jo n’espero a la vegada, com a mínim, serenitat d’esperit, concentració reflexiva, estímul de 
creativitat i una cerca de connexió còsmica, gairebé transcendent. Si repassem les formes descrites, 
seria un silenci alhora atent, expectant, inspirador, monacal i profund.

I la bona notícia per a mi i per a qui la vulgui compartir en llegir-me és que de tant en tant el puc trobar 
en estat gairebé pur i ple de la rica complexitat esmentada; i té un lloc físic, alhora monumental i senzill, 
el monestir cistercenc de Poblet. Hi vaig a hostatjar-me amb els monjos amb alguna freqüència i hi parti-
cipo –bé que segur que molt imperfectament- del silenci monacal que m’acosta o connecta amb espais 
còsmics que em sobrepassen, però que justament per això sento que m’engrandeixen una mica; gràcies 
al silenci atent, gaudeixo dels cants dels monjos i el so sublim de l’orgue de la basílica; gràcies al silenci 
inspirador, aconsegueixo escriure amb una fluïdesa i creativitat molt superiors a les que sento en altres 
espais habituals de treball; gràcies al silenci expectant, gaudeixo a fons de bones lectures i concentració 
reflexiva per aprofitar-les; i gràcies al silenci profund que s’hi respira, el meu esperit s’asserena com en 
cap altre lloc. La meva darrera aspiració entorn del silenci no pot ser sinó aconseguir que, sense deixar 
d’anar a Poblet de tant en tant, no em calgui el clos monacal per trobar en alguna mesura als espais habi-
tuals de la meva vida la riquesa de totes o, si més no, algunes d’aquestes formes del silenci.
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LES FORMES DEL SILENCI

A manera de pròleg

Deia Josep Pla que la tasca més difícil i important de l'escriptor era la cura de l’adjectivació. Perquè 
encara que els substantius exerceixen una funció fonamental com a base o suport d’una descripció i els 
adjectius s'hi afegeixen com elements -que semblen- sobrevinguts i substituïbles, la realitat plena de les 
coses no li arribarà al lector fins que aquella base o suport s'enriqueixi amb les formes variadíssimes dels 
adjectius que l’hi acaben donant plena configuració en un o altre sentit.

Ens preguntem, doncs, per poder afinar al màxim els significats, els sentits, els valors, del substantiu 
“silenci” per l’adjectivació que l’ús secular de la llengua l’hi ha adjudicat: quines formes, quins principals 
adjectius qualificatius ha merescut –en sentit positiu- o carregat –en sentit negatiu- damunt seu el subs-
tantiu SILENCI?

Proposem, a través d’ells, fer-nos càrrec –només de forma modestament aproximada o com a simples 
suggeriments- del que el silenci representa en la nostra vida. Perquè, al capdavall, és la vida la font de 
tota adjectivació.

Formes del silenci

SILENCI ATENT

El silenci d’un públic que escolta Bach –“l’Homer de la música”- o un gran rapsoda recitant sonets de 
Petrarca; el silenci embadalit i il·lusionat de criatures que escolten contes, el de qui escolta confiances o 
penes de l’amic, el de qui rep un secret de gran transcendència, el del terapeuta que es disposa a ajudar 
la persona tensionada o neurotitzada, el de qui llegeix un text difícil però que sap que és carregat de 
saviesa de la vida. El silenci de la bona, necessària, humaníssima actitud d’escolta respectuosa o de 
lectura concentrada.

SILENCI BOSQUETÀ

En la profunditat de solitàries arbredes, de boscos perduts, lluny de cases, cotxes, carreteres, oficines o 
indústries, glateix un silenci alhora intens i amanit de sorollets que no l’acaben de trencar, sinó que més 
aviat l’enriqueixen: el so de piulades llunyanes d’ocells, de branquillons que s’acaben de trencar, de fulles 
remogudes pel vent, de rierols que salten entremaliats pel mig de pedres i branques abatudes d’arbres 
massa vells.

SILENCI EIXORDADOR

El silenci eixorda sempre que és inesperat, indesitjat, temut. Situacions humanes molt diverses poden 
donar lloc a aquesta mena de silenci, que en comptes de produir l’efecte tranquil·litzador que se li 
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“La creació no necessita la puresa, sinó el silenci.” 
Josep Maria Esquirol

suposa, produeix un gran neguit: des del neguit del membre de la parella que no té resposta a la seva 
pregunta per la sinceritat de l’amor de l’altre/a fins al líder d’un col·lectiu polític que obre un torn de 
paraules per reblar i ratificar les seves propostes i ningú no la demana. Són silencis que eixorden de tan 
cridanera que resulta l’absència de resposta. En realitat, no són silencis: són sorolls voluntàriament 
emmudits.

SILENCI EXPECTANT

El silenci il·lusionat que espera l’inici d’una peça musical, la presentació d’una obra pictòrica o escultòri-
ca, el començament d’una actuació teatral o de dansa, de la recitació d’un poema o l’aparició d’un regal 
per a unes criatures, o la revelació d’un secret llargament transcendent o l’arribada d’algú de terra llunya-
na llargament esperat: un silenci que expressa aplaudiment,  homenatge o agraïment a l’avançada.

SILENCI GLACIAL

Un silenci que fa mal als qui el viuen perquè expressa la impossibilitat, per temor o altres sentiments 
repressius, de dir el que caldria. Alguna por envaeix les persones que el viuen, que callen sabent que 
haurien de parlar, però perceben un risc excessiu si ho fan. La negativitat o pobresa moral d’aquest silenci 
es qualifica com a glacial perquè fa, metafòricament, a l’ànima el mateix mal que un fred extrem i 
insuportable fa al cos. 

SILENCI IMPOSAT

El silenci de les casernes quan el cap militar passa revista als soldats, el de l’aula d’una escola autoritària 
quan el mestre demana la lliçó a la manera antiga, el dels treballadors  a la cadena de muntatge pressio-
nats per uns directius explotadors, el de la mainada renyada per un pare o una mare amb evident propòsit 
de controlar, prohibir o tallar la iniciativa i el joc infantil.

SILENCI INSPIRADOR

El silenci del poeta concentrat en la cerca de la paraula viva, com Joan Maragall, o essencial, com Hölder-
lin, o sensitiva, com Lorca; el del músic navegant mentalment entre harmonies possibles però tot just 
insinuades o embrionàries, el del pintor imaginant i provant la fortuna de les millors formes i els colors 
més expressius; el silenci de l’actor que s’endinsa fent tentines mentals en el caràcter escàpol del seu 
nou personatge, el silenci auster del filòsof que lluita per assolir claredat i coherència conceptual contra 
tant de pensament matusser i simplificador o construeix  crítica ferma contra els prejudicis estigmatitza-
dors i les injustícies imperants en la societat.

SILENCI MARÍ

Aigües enllà, mar endins, quan el vaixell para motors, pot sentir-se un silenci extens i intens literalment 
bressolat per una remor tan persistent com suau d’onades tranquil·les, d’aigua plena de vida en la seva 
profunditat, però serenament arrissada en la superfície, acaronant amb la seva frescor el rostre de qui 
s’hi hagi pogut perdre.

SILENCI MINERAL

Qualificació sorprenent, però de gran força expressiva, d’un tipus de silenci que resulta aspre i cantellut 
com una roca, pesant com un tros de plom, dur com un ferro fred. Sol estar associat a situacions de 
conflicte mal gestionat, de mala resolució, d’expectativa pessimista. 

SILENCI MONACAL

El silenci dels monestirs és fruit d’unes regles paradoxals: lliurement acceptades després d’un llarg 
temps i preparació intensiva -el noviciat- obliguen els monjos o monges a un silenci que es justifica per 
una actitud orant, que cerca la divinitat en tot lloc i tot moment, que no vol distreure’s amb estímuls 
banals. La paradoxa rau en la llibertat de triar unes regles que després obliguen. Aquest silenci té, doncs, 
una arrel voluntària i una continuïtat disciplinada. El resultat d’aquesta tensió és un equilibri pacífic i 
pacificador: un clima de quietud dinàmica, de calma en moviment, de contemplació activa.

SILENCI NOCTURN

La foscor és amiga del silenci, per contrast amb l’esverament alegre que ens suscita la lluminositat solar. 
La foscor de la nit convida la majoria de la gent i dels animals a dormir; vetllen, però, la nit només uns 
pocs mussols i òlibes, alguns puputs i grills, que amb prou feines trenquen amb els seus cants o esgarips 
la solemnitat del silenci que la gent ens regalem; regal, però, que, només si deixem el llit i seiem fora a 
mirar les estrelles, podem assaborir com a font de quietud, serenitat i pau. L’harmonia del cosmos, la 
música pitagórica de les esferes, ens embolcalla màgicament, perquè és música que només l’ànima pot 
sentir si penetra fins al fons del silenci.

SILENCI PROFUND

Com tantes coses, el silenci també té graus. El màxim dels seus graus, aquell en el qual obté la seva 
plenitud, l’anomenem profund. Si entrem en una cova, si baixem per un pou, no tindrem prou silenci 
mentre siguem prop de la sortida, on arriba tota mena de sorolls dels voltants; si entrem ben endins de la 
cova, si baixem ben al fons del pou, el silenci creixerà i creixerà fins a fer-se total; aquesta totalitat, aques-
ta plenitud, guanyada a les profunditats, ens fa parlar del silenci profund. S’associa no solament a 
l’absència total de sorolls, sinó també a la intensitat d’una vivència: el silenci profund de qui medita en la 
solitud del claustre, de qui compon poesia o música en la intimitat del seu escriptori, de qui rumia un dol 
o una pena molt grans apartat del brogit de carrers i places. 

SILENCI SEPULCRAL

Res no és tan fred, mut i tancat com un sepulcre. El sepulcre hostatja la mort i es contagia del seu silenci 
definitiu, incommesurablement distanciat de tota calidesa i vibració humana. Alguns silencis, no 
necessàriament motivats per una mort, resulten sepulcrals perquè evoquen massa bé, per la seva negati-
vitat extrema, la tristesa freda, muda i tancada de les tombes. 

SILENCI TRIST

El silenci sovint no respon a una decisió lliure sinó a una reacció d’enfonsament davant la tragèdia, el 
drama, la desgràcia. El silenci de familiars i amics davant de la mort inesperada de qui estimen, el silenci 
de qui veu marxar a disgust algú que voldria tenir al costat, el silenci del nen que no se sent respectat ni 
estimat i veu els adults al seu voltant com gegants de l’egoisme que ni s’adonen de la seva presència, el 
silenci d’uns  avis oblidats de tothom, tants i tants silencis com desgràcies, drames i tragèdies que ens 
envolten.

A manera d’epíleg

Com es desprén d’una lectura atenta, les diferents formes adjectives del silenci comporten necessària-
ment diferents valoracions del substantiu. La vitalitat de la llengua s’encarrega justament de posar cada 
forma al seu lloc: així, clarament, queden situades  en un lloc preferent o admirable les formes del silenci 
que anomenem “expectant” o “inspirador” perquè inclouen aspiracions que voldríem veure realitzades 
en nosaltres, des de gaudir de l’audició d’una bona peça musical fins a saber escriure un gran poema; o 
d’altres situades en la marginalitat i menyspreables, com ara “imposat” o “glacial”, per raons òbvies: en 
un cas, per la manca de llibertat o, en l’altre, pel sentiment dolorós derivat d’una actitud insincera o covar-
da.
Si jo hagués de dir què espero del silenci, potser m’inclinaria, ambiciosament, per una barreja de formes 
del silenci més que per una de sola. Dit clarament: el silenci em sembla tan important en la vida que no 
em conformo amb una sola de les seves formes perquè potser cap d’elles no exhaureix tot el que se’n pot 
esperar. Jo n’espero a la vegada, com a mínim, serenitat d’esperit, concentració reflexiva, estímul de 
creativitat i una cerca de connexió còsmica, gairebé transcendent. Si repassem les formes descrites, 
seria un silenci alhora atent, expectant, inspirador, monacal i profund.

I la bona notícia per a mi i per a qui la vulgui compartir en llegir-me és que de tant en tant el puc trobar 
en estat gairebé pur i ple de la rica complexitat esmentada; i té un lloc físic, alhora monumental i senzill, 
el monestir cistercenc de Poblet. Hi vaig a hostatjar-me amb els monjos amb alguna freqüència i hi parti-
cipo –bé que segur que molt imperfectament- del silenci monacal que m’acosta o connecta amb espais 
còsmics que em sobrepassen, però que justament per això sento que m’engrandeixen una mica; gràcies 
al silenci atent, gaudeixo dels cants dels monjos i el so sublim de l’orgue de la basílica; gràcies al silenci 
inspirador, aconsegueixo escriure amb una fluïdesa i creativitat molt superiors a les que sento en altres 
espais habituals de treball; gràcies al silenci expectant, gaudeixo a fons de bones lectures i concentració 
reflexiva per aprofitar-les; i gràcies al silenci profund que s’hi respira, el meu esperit s’asserena com en 
cap altre lloc. La meva darrera aspiració entorn del silenci no pot ser sinó aconseguir que, sense deixar 
d’anar a Poblet de tant en tant, no em calgui el clos monacal per trobar en alguna mesura als espais habi-
tuals de la meva vida la riquesa de totes o, si més no, algunes d’aquestes formes del silenci.


