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Aquest fragment del dis-
curs pronunciat per Jacinda 
Ardern després de sortir acla-
paradorament victoriosa en 
les eleccions del 17 d’octubre 
passat conté, marcades en ne-
greta, algunes de les paraules 
clau per entendre de què par-
lem quan ens referim a l’art 
d’escoltar: un aprenentatge, 
des de la humilitat, que per-
met comunicar-se posant-se al 
lloc de l’altre per generar una 
cosa nova junts. 

No és casualitat que la pri-
mera ministra i líder del Par-
tit Laborista de Nova Zelanda 
sigui llicenciada en Comuni-
cació, a més d’una de les diri-
gents més ben valorades de 
l’era Covid. Els seus discursos, 
que ella mateixa reescriu i edi-
ta, solen començar en maori, 
un gest de respecte als drets 
de la minoria originària de 
Nova Zelanda. 

En l’altre extrem de l’esce-
nari comunicatiu destaca el 
primer debat presidencial en-
tre Trump i Biden, celebrat el 

passat 30 de setembre. Desenes 
de milions de persones van as-
sistir en directe a un festival 
d’atacs, crits, insults i cacofo-
nies, tot plegat acompanyat 
amb una expressió corporal 
agressiva. Tot i que parlin la 
mateixa llengua, la distància 
entre la líder de la petita nació 
del Pacífic i els llavors candi-
dats a presidir el país més po-
derós del món és oceànica, físi-
cament i psicològicament. 

-MFOHVBUHF�J�QPEFS�
Ja el 2006, el filòsof i teòleg 
Francesc Torralba va publicar 
L’art de saber escoltar, on escrivia 
que la incapacitat d’escoltar 
amb atenció iÉT�VOB�BNFOBÈB�
QFS� B� MB� DJWJMJU[BDJÒu�� Quinze 
anys després, el llibre està més 
vigent que mai: i&O�FMT�ÅNCJUT�
EF�QPEFS�IJ�IB�NPMUB�QPS�E�FTDPM�
UBS –afirma l’autor– J�BM�TFV�MMPD�
T�JNQPTB�VO�NPOÕMFH�QFS�BQSPQJ�
BS�TF�EFM�QPEFS�J�NBOUFOJS�T�IJu��

Jordi Palou-Loverdos, un 
dels més reconeguts facilita-
dors del diàleg, que va treba-
llar amb hutus, tutsis i twes 
després del genocidi de Rwan-
da i ara impulsa la Fundació 
Carta de la Pau dirigida a 
l’ONU, també veu l’amenaça 
que plana sobre la democràcia: 
i4J�MFT�DPTFT�FT�EFDJEFJYFO�TFOTF�
FTDPMUBS� J� TFOTF� SBPOBS� FTUFN�
CVJEBOU�EF�TFOUJU�QSJODJQJT�GPOB�
NFOUBMT�RVF�TPTUFOFO�MB�EFNP�
DSÅDJB�DPN�FM�ESFU�EF�QFUJDJÒ�J�EF�
QBSUJDJQBDJÒ� J� MB� MMJCFSUBU� E�FY�
QSFTTJÒ�J�E�PQJOJÒu��

1FS�QSFTFSWBS��
FM�QPEFS��FMT�
DFSDMFT�JOGMVFOUT�
DBOWJFO�M�FTDPMUB�
QFM�NPOÕMFH�
BGJSNB�5PSSBMCB

Parlar perd sentit si a l’altre 
costat no hi ha ningú per aco-
llir les paraules, però escoltar 
activament tampoc consisteix 
en fer el que un altre digui; per 
a això estan els assistents de 
veu com Siri, Alexa o Cortana. 
En català, la paraula escoltar ve 
del llatí auscultare o aplicar 
l’oïda. La lingüista Carme Jun-
yent aporta més pistes semàn-
tiques: el català és el cas més 
clar perquè per referir-se a l’ac-
ció de percebre sons utilitza habi-

tualment sentir, que també 
significa experimentar; en 
francès entendre vol dir sentir, i 
en portuguès perceber signifi-
ca entendre. Ho exposa bella-
ment Torralba: i&TDPMUBS� ÉT�
BDPMMJS�M�BMUSF�B�DBTBu��

¿Però en quin moment es 
va tallar la comunicació? Se-
gurament mai hi ha hagut 
una època ideal en la que els 
éssers humans, homes i do-
nes, nens i adults, blancs i ne-
gres, s’hagin escoltat els uns 
als altres en igualtat de condi-
cions. El llenguatge és poder i 
quan Aristòtil va afirmar fa 
més de 2.000 anys que l’humà 

és un animal polític per-
què té el poder d’ex-
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