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El poder produeix silenci, i por, i impotència.
Hi ha el silenci dolent, el silenci que s’imposa amb la violència, el de les paraules ofegades, el de 
l’alegria prohibida, el de no poder parlar, el de no poder riure, el de no poder jugar.
I aquest no el volem.

Però el silenci, a l’escola, és també una altra cosa.
Hi ha el silenci bo, el silenci generós, el que és condició de l’atenció, del respecte, de la intimitat, de 
l’escolta.
I és aquest, precisament aquest, el que ens està essent robat.
I és aquest, precisament aquest, el que volem, el que demanem, el que necessitem.

Perquè el silenci s’ha convertit en una de les més Belles Arts i la seva importància no deixa de créixer 
en aquesta època sorollosa.
Perquè l’art del silenci és cada vegada més necessari, malgrat que els seus efectes siguin subtils.
Perquè el silenci, a vegades, és espera i paciència, un silenci no oposat a la paraula sinó el lloc on la 
paraula neix.

L’escola de la disciplina, la dels cossos dòcils i les ments atemorides, imposava el silenci.
I aquest silenci dolent, violent, calia  trencar-lo.
I el vam trencar.

Però l’escola del control, de la comunicació i de la hiperactivitat, la dels cossos dissenyats i les ments 
connectades, impedeix el silenci.
I aquest silenci bo, generós, cal obrir-lo, crear-lo, fer-lo possible.
I aquesta és, ara, la nostra feina.

Ja ho digué el filòsof: “… el problema no consisteix en aconseguir que la gent s’expressi, sinó en posar 
a la seva disposició vacúols de soledat i de silenci a partir de les quals podrien arribar a tenir alguna 
cosa dir”.

O dit d’una altra manera, l’important no és només el dret a dir el que es pensa, sinó la possibilitat (i 
l’obligació) de  pensar el que es diu.
I aquí, en aquest món d’automatismes, de respostes immediates i banals, el silenci és una forma de 
rebel·lar-se.
Perquè ens estan convertint en màquines comunicatives.
I el que volem, el que de demanem, el que necessitem, són vacúols de no-comunicació, interruptors del 
control, intervals de silenci.

Perquè l’escola ensenya (o ensenyava) a llegir.
I la lectura demana atenció, i silenci.
Perquè l’escola ensenya (o ensenyava) a escriure.
I l’escriptura demana temps, cura, atenció, i silenci.

Perquè l’escola conrea (o conreava) l’interval silenciós entre el plaer de llegir i el compromís d’escriure.
Perquè l’escola ensenya (o ensenyava) a conversar, a enraonar i a escoltar.
I la conversa, quan és atenta, és l’art de la paraula, de l’escolta, i també del silenci, sobretot del silenci.
Perquè l’escola és (o era) el lloc d’estudi.
I l’estudi demana atenció, disciplina, concentració, perseverança, i silenci.
Perquè l’escola ensenya (o ensenyava) a esmolar els sentits, a escoltar i a mirar i a palpar i a olorar i a 
paladejar el món, la pell sensible del món.

I la sensibilitat demana receptivitat, paciència, atenció i silenci.
Perquè l’escola ensenya (o ensenyava) a pensar.
I només el silenci pot acollir el pensament.

L’escola es una ofrena doble, un present doble que la societat dóna (o donava, o hauria de donar) als 
infants i als joves.
L’escola dóna (o donava, o hauria de donar) temps.
Un temps lliure. Un temps improductiu. Un temps indefinit. Un temps lent.
Un temps per llegir, per escriure, per conversar, per estudiar, per sentir, per pensar.
A la porta de  totes les escoles hi hauria d’haver un cartell on hi posés: “aquí tens temps”.
Aquí tens temps, també, per al silenci, aquí tens un temps silenciós.

L’escola dóna (donava o hauria de donar) espai.
Un espai públic, és a dir, de tothom i per a tothom, un espai per estar junts.
Un espai protegit, com un refugi, com un amagatall, un espai per estar sols.
A la porta de totes les escoles hi hauria d’haver un cartell on hi posés: ”aquí tens lloc”.
Aquí tens un lloc, també, per al silenci, aquí tens un lloc silenciós.

Perquè aquest temps ( lliure) i aquest espai (públic) que l’escola dóna (o donava o hauria de donar) és 
un temps i un espai per atendre al món, als altres i a un mateix.
Perquè a l’escola s’hi fan (o s’hi feien i s’hi haurien de fer) disciplines corporals i mentals per a l’aten-
ció.
L’escola crea (o creava, o hauria de crear) cossos atents i ments atentes.
I l’atenció  necessita silenci.

Ja ho digué l’historiador i el militant: “ les noves màquines tenen el poder de forçar als homes a “comu-
nicar-se” amb elles i entre ells en els termes propis d’aquestes màquines. Una cultura dominada per 
l’ús de les màquines expulsa tot allò que no entra en la seva lògica. I el silenci, tant per a la tradició 
oriental com per a l’occidental, és indispensable pel desenvolupament de la personalitat. Ens el roben 
màquines que imiten els humans. Fàcilment podríem fer-nos tributaris de màquines per a les nostres 
paraules i el nostre pensament”

Cal defensar el silenci com un bé comú,
com un bé que no és només de tothom en general i de ningú en particular,
sinó com un bé que permet la vida en comú,
que fa possible que els éssers humans puguin emprar la seva veu de manera adequada, respectuosa i 
igualitària, per parlar amb altres ésser humans i per damunt de tot, per parlar com éssers humans.

Cal defensar el silenci com un bé públic,

com un bé que no només pertany  a tothom, que no només és accessible a tothom, que no només és 
disponible per a tothom,
sinó com un bé que permet l’existència mateixa de l’espai  públic,
del temps públic,
de la vida pública,
d’aquesta vida amb els altres i en presència d’altres que és condició indispensable pel desenvolupa-
ment de la personalitat, per a que els infants puguin comportar-se com éssers humans i no com a 
màquines interconnectades i comunicatives.

Perquè els enemics del silenci a l’escola són
els enemics del temps escolar, és a dir,  del temps lliure,
els enemics de l’espai escolar, és a dir, de l’espai públic,
i els enemics també dels béns escolars, és dir, de les matèries comunes, d’aquest món comú, o posat 
en comú, que l’escola s’encarrega (o s’encarregava) de transmetre i de renovar.

Els enemics del silenci són els qui volen una escola productiva, és a dir, gestionada com una empresa, i 
orientada al rendiment i als resultats.
Una escola sense temps lliure.
Els enemics del silenci són també, els qui volen una escola privatitzada, és a dir, orientada a l’apropia-
ció individual del saber i del coneixement.
Una escola sense espai públic.
Els enemics del silenci són els qui consideren que el saber és una mercaderia. 
Una escola sense béns comuns.
Els enemics del silenci són, en definitiva, els qui s’omplen la boca amb paraules que provenen de 
l’economia com recursos, innovació, qualitat, objectius, processos, competències, optimització, rendibi-
litat, eficàcia.

Un manifest manifesta, pren la paraula, crida, dóna veu.
Prenem la paraula i aixequem la nostra veu per a reivindicar  el silenci.

Però potser seria millor  que féssim ressonar un silenci escollit, conscient, expressiu, un silenci 
eloqüent.
Potser seria millor que ens mantinguéssim silenciosos per a que el nostre silenci parlés fort i amb 
absoluta simplicitat.
Perquè qui es manté callat és ingovernable.
I potser seria millor que ens limitéssim a propagar el silenci, a demanar silenci, a respondre amb el 
silenci.

Potser seria millor que el silenci fos la nostra darrera paraula.
Sobretot amb els enemics del silenci.
I que nosaltres seguíssim, silenciosament, a la nostra, és a dir, a ensenyar a llegir, a escriure, a conver-
sar, a sentir,  a pensar, a estar atents al món, als altres i a nosaltres mateixos.

Així doncs,
Quan ens vinguin amb l’obsessió pel rendiment i pels resultants,
demanarem silenci,
i respondrem amb el silenci.

çQuan ens vinguin amb la gestió empresarial,
demanarem que callin,
I respondrem amb el silenci.

Quan ens vinguin amb entorns individualitzats d’aprenentatge, amb les màquines d’aprendre,
demanarem que callin
I respondrem amb el silenci.

Quan ens vinguin amb això de la innovació, de la qualitat, dels objectius, de les competències, de 
l’optimització, de l’eficàcia
ens farem els sords,
i respondrem amb el silenci.

Quan ens diguin que l’educació és una inversió de futur,
farem com que no escoltem,
i respondrem amb el silenci.

Quan ens vinguin amb el silenci com una altra mercaderia didàctica,
demanarem silenci
i respondrem amb el silenci.

Esborreu el que no compartiu.
Afegiu les circumstàncies en les quals demanaríeu silenci i respondríeu amb el silenci.
Feu circular aquest escrit.

Barcelona, novembre de 2016
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I l’atenció  necessita silenci.

Ja ho digué l’historiador i el militant: “ les noves màquines tenen el poder de forçar als homes a “comu-
nicar-se” amb elles i entre ells en els termes propis d’aquestes màquines. Una cultura dominada per 
l’ús de les màquines expulsa tot allò que no entra en la seva lògica. I el silenci, tant per a la tradició 
oriental com per a l’occidental, és indispensable pel desenvolupament de la personalitat. Ens el roben 
màquines que imiten els humans. Fàcilment podríem fer-nos tributaris de màquines per a les nostres 
paraules i el nostre pensament”

Cal defensar el silenci com un bé comú,
com un bé que no és només de tothom en general i de ningú en particular,
sinó com un bé que permet la vida en comú,
que fa possible que els éssers humans puguin emprar la seva veu de manera adequada, respectuosa i 
igualitària, per parlar amb altres ésser humans i per damunt de tot, per parlar com éssers humans.

Cal defensar el silenci com un bé públic,

com un bé que no només pertany  a tothom, que no només és accessible a tothom, que no només és 
disponible per a tothom,
sinó com un bé que permet l’existència mateixa de l’espai  públic,
del temps públic,
de la vida pública,
d’aquesta vida amb els altres i en presència d’altres que és condició indispensable pel desenvolupa-
ment de la personalitat, per a que els infants puguin comportar-se com éssers humans i no com a 
màquines interconnectades i comunicatives.

Perquè els enemics del silenci a l’escola són
els enemics del temps escolar, és a dir,  del temps lliure,
els enemics de l’espai escolar, és a dir, de l’espai públic,
i els enemics també dels béns escolars, és dir, de les matèries comunes, d’aquest món comú, o posat 
en comú, que l’escola s’encarrega (o s’encarregava) de transmetre i de renovar.

Els enemics del silenci són els qui volen una escola productiva, és a dir, gestionada com una empresa, i 
orientada al rendiment i als resultats.
Una escola sense temps lliure.
Els enemics del silenci són també, els qui volen una escola privatitzada, és a dir, orientada a l’apropia-
ció individual del saber i del coneixement.
Una escola sense espai públic.
Els enemics del silenci són els qui consideren que el saber és una mercaderia. 
Una escola sense béns comuns.
Els enemics del silenci són, en definitiva, els qui s’omplen la boca amb paraules que provenen de 
l’economia com recursos, innovació, qualitat, objectius, processos, competències, optimització, rendibi-
litat, eficàcia.

Un manifest manifesta, pren la paraula, crida, dóna veu.
Prenem la paraula i aixequem la nostra veu per a reivindicar  el silenci.

Però potser seria millor  que féssim ressonar un silenci escollit, conscient, expressiu, un silenci 
eloqüent.
Potser seria millor que ens mantinguéssim silenciosos per a que el nostre silenci parlés fort i amb 
absoluta simplicitat.
Perquè qui es manté callat és ingovernable.
I potser seria millor que ens limitéssim a propagar el silenci, a demanar silenci, a respondre amb el 
silenci.

Potser seria millor que el silenci fos la nostra darrera paraula.
Sobretot amb els enemics del silenci.
I que nosaltres seguíssim, silenciosament, a la nostra, és a dir, a ensenyar a llegir, a escriure, a conver-
sar, a sentir,  a pensar, a estar atents al món, als altres i a nosaltres mateixos.

Així doncs,
Quan ens vinguin amb l’obsessió pel rendiment i pels resultants,
demanarem silenci,
i respondrem amb el silenci.

çQuan ens vinguin amb la gestió empresarial,
demanarem que callin,
I respondrem amb el silenci.

Quan ens vinguin amb entorns individualitzats d’aprenentatge, amb les màquines d’aprendre,
demanarem que callin
I respondrem amb el silenci.

Quan ens vinguin amb això de la innovació, de la qualitat, dels objectius, de les competències, de 
l’optimització, de l’eficàcia
ens farem els sords,
i respondrem amb el silenci.

Quan ens diguin que l’educació és una inversió de futur,
farem com que no escoltem,
i respondrem amb el silenci.

Quan ens vinguin amb el silenci com una altra mercaderia didàctica,
demanarem silenci
i respondrem amb el silenci.

Esborreu el que no compartiu.
Afegiu les circumstàncies en les quals demanaríeu silenci i respondríeu amb el silenci.
Feu circular aquest escrit.

Barcelona, novembre de 2016



Silencis
a la Llacuna del Poblenou
-
Manifest de debat
JORGE LARROSA

El poder produeix silenci, i por, i impotència.
Hi ha el silenci dolent, el silenci que s’imposa amb la violència, el de les paraules ofegades, el de 
l’alegria prohibida, el de no poder parlar, el de no poder riure, el de no poder jugar.
I aquest no el volem.

Però el silenci, a l’escola, és també una altra cosa.
Hi ha el silenci bo, el silenci generós, el que és condició de l’atenció, del respecte, de la intimitat, de 
l’escolta.
I és aquest, precisament aquest, el que ens està essent robat.
I és aquest, precisament aquest, el que volem, el que demanem, el que necessitem.

Perquè el silenci s’ha convertit en una de les més Belles Arts i la seva importància no deixa de créixer 
en aquesta època sorollosa.
Perquè l’art del silenci és cada vegada més necessari, malgrat que els seus efectes siguin subtils.
Perquè el silenci, a vegades, és espera i paciència, un silenci no oposat a la paraula sinó el lloc on la 
paraula neix.

L’escola de la disciplina, la dels cossos dòcils i les ments atemorides, imposava el silenci.
I aquest silenci dolent, violent, calia  trencar-lo.
I el vam trencar.

Però l’escola del control, de la comunicació i de la hiperactivitat, la dels cossos dissenyats i les ments 
connectades, impedeix el silenci.
I aquest silenci bo, generós, cal obrir-lo, crear-lo, fer-lo possible.
I aquesta és, ara, la nostra feina.

Ja ho digué el filòsof: “… el problema no consisteix en aconseguir que la gent s’expressi, sinó en posar 
a la seva disposició vacúols de soledat i de silenci a partir de les quals podrien arribar a tenir alguna 
cosa dir”.

O dit d’una altra manera, l’important no és només el dret a dir el que es pensa, sinó la possibilitat (i 
l’obligació) de  pensar el que es diu.
I aquí, en aquest món d’automatismes, de respostes immediates i banals, el silenci és una forma de 
rebel·lar-se.
Perquè ens estan convertint en màquines comunicatives.
I el que volem, el que de demanem, el que necessitem, són vacúols de no-comunicació, interruptors del 
control, intervals de silenci.

Perquè l’escola ensenya (o ensenyava) a llegir.
I la lectura demana atenció, i silenci.
Perquè l’escola ensenya (o ensenyava) a escriure.
I l’escriptura demana temps, cura, atenció, i silenci.

Perquè l’escola conrea (o conreava) l’interval silenciós entre el plaer de llegir i el compromís d’escriure.
Perquè l’escola ensenya (o ensenyava) a conversar, a enraonar i a escoltar.
I la conversa, quan és atenta, és l’art de la paraula, de l’escolta, i també del silenci, sobretot del silenci.
Perquè l’escola és (o era) el lloc d’estudi.
I l’estudi demana atenció, disciplina, concentració, perseverança, i silenci.
Perquè l’escola ensenya (o ensenyava) a esmolar els sentits, a escoltar i a mirar i a palpar i a olorar i a 
paladejar el món, la pell sensible del món.

I la sensibilitat demana receptivitat, paciència, atenció i silenci.
Perquè l’escola ensenya (o ensenyava) a pensar.
I només el silenci pot acollir el pensament.

L’escola es una ofrena doble, un present doble que la societat dóna (o donava, o hauria de donar) als 
infants i als joves.
L’escola dóna (o donava, o hauria de donar) temps.
Un temps lliure. Un temps improductiu. Un temps indefinit. Un temps lent.
Un temps per llegir, per escriure, per conversar, per estudiar, per sentir, per pensar.
A la porta de  totes les escoles hi hauria d’haver un cartell on hi posés: “aquí tens temps”.
Aquí tens temps, també, per al silenci, aquí tens un temps silenciós.

L’escola dóna (donava o hauria de donar) espai.
Un espai públic, és a dir, de tothom i per a tothom, un espai per estar junts.
Un espai protegit, com un refugi, com un amagatall, un espai per estar sols.
A la porta de totes les escoles hi hauria d’haver un cartell on hi posés: ”aquí tens lloc”.
Aquí tens un lloc, també, per al silenci, aquí tens un lloc silenciós.

Perquè aquest temps ( lliure) i aquest espai (públic) que l’escola dóna (o donava o hauria de donar) és 
un temps i un espai per atendre al món, als altres i a un mateix.
Perquè a l’escola s’hi fan (o s’hi feien i s’hi haurien de fer) disciplines corporals i mentals per a l’aten-
ció.
L’escola crea (o creava, o hauria de crear) cossos atents i ments atentes.
I l’atenció  necessita silenci.

Ja ho digué l’historiador i el militant: “ les noves màquines tenen el poder de forçar als homes a “comu-
nicar-se” amb elles i entre ells en els termes propis d’aquestes màquines. Una cultura dominada per 
l’ús de les màquines expulsa tot allò que no entra en la seva lògica. I el silenci, tant per a la tradició 
oriental com per a l’occidental, és indispensable pel desenvolupament de la personalitat. Ens el roben 
màquines que imiten els humans. Fàcilment podríem fer-nos tributaris de màquines per a les nostres 
paraules i el nostre pensament”

Cal defensar el silenci com un bé comú,
com un bé que no és només de tothom en general i de ningú en particular,
sinó com un bé que permet la vida en comú,
que fa possible que els éssers humans puguin emprar la seva veu de manera adequada, respectuosa i 
igualitària, per parlar amb altres ésser humans i per damunt de tot, per parlar com éssers humans.

Cal defensar el silenci com un bé públic,

com un bé que no només pertany  a tothom, que no només és accessible a tothom, que no només és 
disponible per a tothom,
sinó com un bé que permet l’existència mateixa de l’espai  públic,
del temps públic,
de la vida pública,
d’aquesta vida amb els altres i en presència d’altres que és condició indispensable pel desenvolupa-
ment de la personalitat, per a que els infants puguin comportar-se com éssers humans i no com a 
màquines interconnectades i comunicatives.

Perquè els enemics del silenci a l’escola són
els enemics del temps escolar, és a dir,  del temps lliure,
els enemics de l’espai escolar, és a dir, de l’espai públic,
i els enemics també dels béns escolars, és dir, de les matèries comunes, d’aquest món comú, o posat 
en comú, que l’escola s’encarrega (o s’encarregava) de transmetre i de renovar.

Els enemics del silenci són els qui volen una escola productiva, és a dir, gestionada com una empresa, i 
orientada al rendiment i als resultats.
Una escola sense temps lliure.
Els enemics del silenci són també, els qui volen una escola privatitzada, és a dir, orientada a l’apropia-
ció individual del saber i del coneixement.
Una escola sense espai públic.
Els enemics del silenci són els qui consideren que el saber és una mercaderia. 
Una escola sense béns comuns.
Els enemics del silenci són, en definitiva, els qui s’omplen la boca amb paraules que provenen de 
l’economia com recursos, innovació, qualitat, objectius, processos, competències, optimització, rendibi-
litat, eficàcia.

Un manifest manifesta, pren la paraula, crida, dóna veu.
Prenem la paraula i aixequem la nostra veu per a reivindicar  el silenci.

Però potser seria millor  que féssim ressonar un silenci escollit, conscient, expressiu, un silenci 
eloqüent.
Potser seria millor que ens mantinguéssim silenciosos per a que el nostre silenci parlés fort i amb 
absoluta simplicitat.
Perquè qui es manté callat és ingovernable.
I potser seria millor que ens limitéssim a propagar el silenci, a demanar silenci, a respondre amb el 
silenci.

Potser seria millor que el silenci fos la nostra darrera paraula.
Sobretot amb els enemics del silenci.
I que nosaltres seguíssim, silenciosament, a la nostra, és a dir, a ensenyar a llegir, a escriure, a conver-
sar, a sentir,  a pensar, a estar atents al món, als altres i a nosaltres mateixos.

Així doncs,
Quan ens vinguin amb l’obsessió pel rendiment i pels resultants,
demanarem silenci,
i respondrem amb el silenci.

çQuan ens vinguin amb la gestió empresarial,
demanarem que callin,
I respondrem amb el silenci.

Quan ens vinguin amb entorns individualitzats d’aprenentatge, amb les màquines d’aprendre,
demanarem que callin
I respondrem amb el silenci.

Quan ens vinguin amb això de la innovació, de la qualitat, dels objectius, de les competències, de 
l’optimització, de l’eficàcia
ens farem els sords,
i respondrem amb el silenci.

Quan ens diguin que l’educació és una inversió de futur,
farem com que no escoltem,
i respondrem amb el silenci.

Quan ens vinguin amb el silenci com una altra mercaderia didàctica,
demanarem silenci
i respondrem amb el silenci.

Esborreu el que no compartiu.
Afegiu les circumstàncies en les quals demanaríeu silenci i respondríeu amb el silenci.
Feu circular aquest escrit.

Barcelona, novembre de 2016


