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L’ESCOLTA I EL DIÀLEG

LA BONA ESCOLTA

Una bona relació és feta de dos moments ben viscuts: l’escolta i la comunicació d’un mateix. Quan 
cada una de les dues parts aconsegueix comunicar bé a si mateix i donar-se a entendre per part 
de l’altre (això significa que l’altre l’ha escoltat bé) la relació té bones bases; no presenta problemes 
particulars. Hi podrà haver problemes externs al seu ànim, si bé l’amor està salvat.

k Una bona escolta no és donar raó a l’altre, no és acontentar-lo, sinó entendre’l. Per tot el temps 
que dura l’escolta (si ho vull fer bé) he d’impedir al meu cervell d’expressar els meus judicis sobre 
allò que l’altre em comunica, perquè aquests judicis em limiten la plena i perfecta recepció i filtren 
d’entrada allò que jo consider bo o allò que consider dolent. És millor intentar posar-se en l’actitud 
de l’observador atent que vol entendre, descobrir què hi ha dins l’ànim de l’altre, usant totes les arts 
que posseesc.

k Una bona escolta no és simplement sentir amb l’orella les paraules que l’altre em diu. Sobre-
tot perquè no sempre l’altre aconsegueix dir amb paraules allò que és exactament el pensament i 
l’estat d’ànim. De fet, en moltes discussions sempre es diu: “No, jo no volia dir això. Volia dir una 
altra cosa.” Les paraules no sempre expressen bé el problema o els propis sentiments. Sentir amb 
l’orella és massa poc. Si només escolt les paraules, faré una escolta molt limitada.

k S’escolta també amb els ulls. Quantes coses es comuniquen amb la mirada i amb tot el cos! I 
quantes coses s’entenen sols amb els ulls! Moltes vegades basta mirar-se per entendre’s. Si jo no 
mir, si jo no estic atent amb la mirada, vol dir que faig una escolta molt limitada; i a més, no assegur 
a l’altre que l’estic escoltant realment. Això impedirà una autèntica comunicació d’allò que l’altre duu 
dedins. 

k S’escolta també amb les mans. S’escolta també amb el cos: qui s’asseu devora, que es presenta 
disponible, que et fa sentir que està devora... Tots els testimonis de bona escolta han evidenciat la 
importància del llenguatge no verbal: tant en comunicar com en escoltar. 

k Qui no escolta bé en un punt, no ho sol fer en els altres punts. Si no ho faig amb la parella, difí-
cilment ho faré amb els fills (els quals lamentaran molt no ser entesos, sobre tot en l’època que ja 
se n’adonen, com és el temps de l’adolescència), ni amb els parents, veïns, col·legues, alumnes, 
pacients...

k I tampoc no seré un bon oient de Déu. Potser pens que escolt la seva Paraula i faig la seva 
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voluntat, si bé, segurament ho estic creient des del meu punt de vista, i estic fent la meva voluntat.

k Avui hi ha una gran necessitat de ser escoltat. Molts en moments de crisi o de malaltia van 
a parlar amb algú. Sembla que necessiten consells o receptes. Però, el que necessiten sobretot 
és que els escoltin. I si bé, després de ser escoltat, el problema continua, sembla més petit, o bé 
quasi ha desaparegut. Han estat guarits per l’escolta (escolta terapèutica). També els nostres joves 
necessiten més la nostra escolta que les nostres solucions.

k La bona escolta depèn de mi. Jo som o no som capaç d’escoltar. És veritat que potser ell no 
s’explica bé amb les paraules o no parla directe. Però tenim tants d’altres mitjans, fins i tot millors 
que la paraula, per comunicar-nos! Potser ell no vol parlar, si bé, tu et pots posar en disposició 
d’observar-lo i descobrir-lo. Qui estima pot escoltar allò que l’altre no diu!

I també puc fer preguntes: “Què penses?... Davant aquesta situació com t’has sentit? Hem fet això: 
quins sentiments has tengut?” Gràcies a l’escolta autèntica, afavorida per aquestes preguntes, se 
superarien més fàcilment les incomprensions. Aquest tipus d’escolta no és només per als moments 
de dificultats; hauria de ser una actitud constant en les nostres relacions. 

k El deure d’asseure’s. És necessari que de tant en tant, pel bé de la parella, o de l’amistat, per 
entendre’ns i decidir bé, ens asseguem.

PISTES PER AL MOMENT DE TREBALL PERSONAL

Responeu a les preguntes següents:

Recorda algun moment en què t’hagis sentit escoltat profundament o has escoltat així.
Per quines actituds he percebut que ha estat una bona escolta?
És important que en descriguis bé els detalls per poder-los compartir. 

ESCOLTAM LA PARAULA
Lc 8, 40-56

De tornada, la gent va acollir Jesús, ja que tothom l’esperava. Llavors va arribar un home que es 
deia Jaire i que era cap de la sinagoga. Es llançà als peus de Jesús i li suplicava que anés a casa 
seva, perquè la seva filla única, que tenia uns dotze anys, s’estava morint. Mentre hi anava, la gent 
l’estrenyia tant que l’ofegava.

Hi havia una dona que patia d’hemorràgies des de feia dotze anys i s’havia gastat en metges tot el 
que tenia per a viure, però ningú no l’havia poguda curar. Se li va acostar per darrere i li tocà la borla 
del mantell. A l’instant l’hemorràgia se li va estroncar. Jesús preguntà:
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--Qui m’ha tocat?

Tots negaven que ho haguessin fet, i Pere digué:
--Mestre, però si tota la gent t’envolta i t’empeny!

Jesús insistí:
--Algú m’ha tocat; sé que una força ha sortit de mi.

La dona, veient-se descoberta, s’acostà tremolosa a Jesús, es prosternà i va explicar davant de 
tota la gent per què l’havia tocat i com havia quedat guarida a l’instant. Jesús li digué:
--Filla, la teva fe t’ha salvat. Vés-te’n en pau.

Mentre Jesús encara parlava, n’arriba un de casa del cap de la sinagoga a dir-li:
--La teva filla és morta. No amoïnis més el Mestre.

Però Jesús ho va sentir i li respongué:
--No tinguis por; tingues només fe, i ella se salvarà.

Arribat a la casa, no va permetre que ningú entrés amb ell, fora de Pere, Joan i Jaume, i el pare 
i la mare de la nena. Tots ploraven i feien planys per ella, però Jesús els digué:
--No ploreu. No ha mort, sinó que dorm.

Però ells se’n burlaven, perquè sabien que era morta. Jesús l’agafà per la mà i la cridà dient:
--Noia, aixeca’t!

Ella tornà a la vida i s’aixecà a l’instant. Jesús va manar que li donessin menjar. Els seus pares 
no se’n sabien avenir, però Jesús els ordenà que no diguessin a ningú el que havia passat.


