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“EL SILENCI I LES PARAULES” 
Avui comencem la sessió fent una estona d’interiorització, deixem tot el que tenim a les mans, 
adoptem una posició correcte i amb una llum tènue i música de Bach ens deixem portar per la veu 
de la Clara, que ens va guiant en la respiració, en la relaxació de totes les parts del nostre cos i 
continuant amb una visualització que fa que quan tornem a obrir els ulls hàgim deixat apartat tot 
allò que ens ha neguitat o estressat durant el dia i ens instal·lem “en l’aquí i en l’ara”.

Tots coincidim que ens ha sentat de meravella, se’ns ha fet estrany, però, el fet de fer silenci en 
grup, no hi estem acostumats. Només coneixem el silenci en soledat i tot i així ens costa trobar-lo.

Continuem la sessió fent-nos un parell de preguntes que ja se’ns havien plantejat alhora d’enviar-
nos els documents. 

És important per a nosaltres el silenci?
Tots coincidim que el silenci és important, però la gran majoria ens adonem que en el dia a dia no 
li donem la importància que es mereix.

Eduquem els nostres fills en el silenci?
Malauradament gairebé tots responem que no. Les famílies que valoren més el silenci i li donen 
un espai a casa coincideix que ells a casa seva ja ho van viure així de petits.

• Anem molt atabalats, portem un ritme força accelerat i estem acostumats a anar acompanyats 
de sorolls. Tant és així, que quan notem el silenci sovint ens qüestionem si passa alguna cosa. 
Ex: Quan no sentim els nens, quan trobem que estan callats, de seguida els preguntem: -Què et 
passa? Com si no fos normal o fins i tot, com si fos una cosa dolenta el fet d’estar en silenci.

• Com a pares ens sorprèn que els nostres fills sàpiguen relaxar-se amb la interiorització a 
l’escola. La Mar i la Clara ens expliquen que els nens es prenen molt seriosament la 
interiorització i que la constància, els rituals i el notar els beneficis que els proporciona fa que 
tots els nens ho acabin seguint. 

• Ens expliquen algunes de les tècniques que fan servir per ensenyar-los a respirar correctament, 
com per exemple convidar-los a observar un bebè quan dorm al bressol.

• A casa per relaxar als més petits podem començar per baixar la veu, no cridar, baixar la llum… 
Explicar allò que volem transmetre com un conte personalitzat. Als petits quan estan neguitosos 
també els ajuda un canvi d’espai. Per introduir segons quins aspectes a casa són molt 
importants els rituals, o més ben dit les rutines, agafar el costum, la constància, en definitiva; 
l’hàbit. Un exemple podria ser: La història del dia, abans d’anar a dormir fer una repassada del 
dia.

• Tot i la importància del model familiar del que venim: sigui del de la xerrameca o del silenci, 
arriba un moment que et planteges, qui ets tu? i cap a on vas? Sovint valorem les coses després 
d’una vivència que ens dóna l’oportunitat del canvi. Cal triar i actuar. 



• No equiparem silenci a ignorància. Totalment al contrari sovint el silenci és el moment de 
treballar la consciència… per no fer: estímul-reacció. Entre l’estímul i la reacció les paraules han 
de passar per la consciència, això passa pel silenci.

El text que se’ns va passar per preparar la sessió, és un petit fragment del llibre “Los cuatro 
acuerdos. Un libro de sabiduría tolteca” del Dr. Miguel Ruiz. 

La Clara ens resumeix els quatre acords en els que es basa el llibre:

1. Sigues impecable en les teves paraules. Digues allò que creus que sents.

2. No t’agafis res personalment.

3. No facis suposicions.

4. Fes sempre el màxim que puguis per fer que allò rutlli.

• Hem de saber captar quan estem a punt de perdre el control.

• Ser conscients de la importància de les paraules.

• Filtrar-les abans de deixar-les sortir.

• Les coses s’han de dir, però, molt important “el com” les diem. Sense ferir. No atacar a la 
persona sinó a l’acció. Evitar l’ ”ets”… que afecta a la persona i pot marcar més del que 
imaginem.

A part del fragment del llibre també se’ns va passar l’enllaç a un ofici de viure “Les paraules no se 
les emporta el vent” amb Francesc Torralba i Berta Meneses, d’on també van sorgir força 
reflexions respecte l’importància de les paraules.

• Les paraules poden tenir poder curatiu o poder feridor.

• Hem de ser responsables de les nostres paraules.

• I per tant aprendre a gestionar-les.

• És molt important pensar abans de parlar. Comptar a 10 abans de dir res.

• Les paraules han de néixer de la consciència, no de la inconsciència (de la ràbia, la ira…).

• Hem de ser conscients i ensenyar els nostres fills que a vegades la gent, fins i tot els pares o 
mestres, diem coses que veritablement no pensem. A vegades quan portem patiment a dins surt 
amb les paraules i a vegades surt cap aquell que no és el responsable del teu patiment, sinó 
amb qui tens més a prop. Hem d’evitar que això passi. Hem d’intentar alliberar el patiment de 
manera que no perjudiqui els altres. Saber canalitzar les emocions.

• També pels nens, i pels adults, és molt important conèixer-se, per no identificar-se amb el que et 
projecten. Saber relativitzar les paraules de l’altre. Tant el bo com el dolent. Si et diuen que ets el 
millor… saber que això vol dir que aquell dia l’has encertada i si et diuen que ets un fracàs… 
saber que allò vol dir que aquell dia l’has pifiada… Sense aquest treball de relativització allò pot 
marcar i crear una estructura que sovint amb els nens després és necessari un treball de 
desprogramació d’aquella estructura marcada.



• El programa parla també de la “Incontinència verbal”, de la xerrameca, del bla, bla, bla, que avui 
en dia amb les xarxes socials… està molt a l’ordre del dia. Hi ha una frase de Santa Teresa de 
Jesús que cita Francesc Torralba en el programa que ha agradat força: “No hablaré de nada que 
no haya experimentado una o varias veces.” A la nostra societat estem acostumats a parlar per 
parlar, potser caldria parlar menys i escoltar més.

• També és important ensenyar-los a perdonar. Començant, és clar, per saber perdonar-se a un 
mateix, quan ets tu qui no has sabut gestionar adequadament les teves paraules i donar també 
la oportunitat de la disculpa a l’altre.

Acabem la sessió escrivint aquella frase que avui ens emportem més en dins:

- La importància de saber “aturar-nos”.
- Crec que pels nens i pels grans, conèixer-nos bé, tan virtuts com defectes, ens fa ser més 

segurs i tranquils.
- Saber trobar les paraules per expressar el què ens passa i com ens sentim.
- M’aniria molt bé aprendre a no prendre’m a la tremenda o com un afer personal tot allò que em 

diuen o m’han dit.
- Compartir silenci.
- “Paraules buides, silencis plens”
- Qui sap no parla, qui parla no sap.
- M’agradaria ambient de paraules i silencis plens.
- No demanar explicacions per tot.
- Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio no lo vayas a decir.
- Deures que m’emporto avui: Aprendre i posar en pràctica no buscar contínuament temes de 

conversa per trencar el silenci entre la meva filla i jo.
- De vegades cal parar i comptar fins a 10.
- Deures: Comptar fins a 10-20-30 i baixar volum enlloc de pujar i si convé fer silenci.
- Saber escoltar i sovint no preguntar i deixar explicació lliure o no explicació.
- Cal buscar espai al silenci i tenir molt present la importància de les paraules.
- La importancia del silencio para conectar con uno mismo.
- El poder de las palabras.
- Fer silenci, escoltar i no parlar o donar l’opinió d’allò que no coneixem vivencialment.
- Pensar què diem als altres?
- Sinó estem segurs millor callar i no dir res.
- M’emporto la idea de recuperar una estona al dia per fer silenci personal i vàries idees per fer 

silenci amb els nens o tota la família.
- Per educar en el silenci cal aprendre a sentir el silenci.
- És tan important saber callar com saber parlar. “Control de la incontinència verbal”.
- Escoltar Bach ajuda molt.
- Aprofitar algunes nits d’estiu, sortir a la foscor després de sopar i gaudir del silenci.
- Escoltar i sentir el silenci per compartir-lo.
- Fer silenci individual, silenci en comunitat.
- Paraules enriquidores que no se les emporti el vent.
- Les paraules no se les empata el vent. Callar- Escoltar-Observar-Aprendre.

Ens emportem deures. Marxem amb ganes de dur-los a terme.


