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La  
felicitat

“Si estàs deprimit, estàs vi-
vint en el passat. Si estàs 
ansiós, estàs vivint en el 
futur. Si estàs en pau, es-
tàs vivint en el present”, 

va dir el savi xinès Lao Tzu més de cinc-
cents anys a.C. Demòcrit sostenia que la 
felicitat era només possible gràcies a 
l’absència de por.  No és difícil combinar 
aquests dos pensaments i adonar-nos 
que, moltes vegades, davant la felicitat, 
es fa servir el passat per pensar que “tam-
poc aquest cop sortirà bé” o el futur, per 
creure que “un dia o altre això que m’ofe-
reix la vida ho perdré”. Ens agafem al que 
coneixem o anticipem el que vindrà: no 
deixem que el present es faci present. 
Volem repetir o volem endevinar. Em-
paitem la permanència com si es tractés 
d’un espai de seguretat. I com bé sabem, 
allò que no canvia mai és el que ha en-
trat en el lloc del qual no és possible tor-
nar, la mort. 

Vivim amb angoixa la sensació que la 
felicitat se’ns escapa de les mans, sense 

acceptar que just el fet que se’ns escapi de 
les mans és part del que ens vol fer com-
prendre que l’única manera de sentir la 
felicitat és deixar-la anar a cada instant. 
Agrair-la sense posseir-la. Com va escriu-
re H.D. Thoreau: “La felicitat és com una 
papallona, com més l’encalces, més t’elu-
dirà. Però si dediques la teva atenció a al-
tres coses, vindrà i es col·locarà suaument 
sobre la teva espatlla”. 

Només pot ser feliç qui és lliure per ac-
ceptar el que li és atorgat sense posar-ho 
en dubte, com no es posa en dubte l’aigua, 
el sol, la tempesta, el paisatge. La felici-
tat és un regal desitjable que passa per 
nosaltres i va cap als altres, imprescindi-
ble, que ningú no aturi aquesta energia, 
que ningú no vulgui atresorar-la per ell 
sol ni per sempre. De ben segur és per ai-
xò, per aquesta obligació que tenim de no 
trencar la cadena, que I. Kant va dir: “La 
felicitat, més que no pas un de desig, ale-
gria o elecció, és un deure”.
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Eckhart, i també influenciat per al-
tres tradicions espirituals del món, 
com el sufisme i, en especial, el zen, 
Moratiel defensava la inutilitat, un 
missatge diametralment oposat a 
alguns corrents de l’atenció plena 
(mindfulness) que preconitzen la 
rendibilitat i l’eficàcia per adaptar-
nos al sistema actual: “Ser servidors 
inútils, no buscar res. Per rebre s’ha 
d’estar lliure, ser inútil, no buscar el 
guany”, deia, tot citant al mestre 
musulmà Ibn Arabi de Múrcia: “Ho 
seràs tot si fas de tu no-res”.  

“Nosaltres ens silenciem perquè 
allò que s’amaga en nosaltres tingui 
dret a expressar-se. El silenci és un 
camí per retrobar-se amb allò obli-
dat”, expressava bellament Morati-
el. I advertia: “Qui ens farà adonar-
nos que estem fets per l’assossega-
ment, per conviure amb nosaltres 
mateixos? Si no et fa por la solitud, 
pots viure emparat. La solitud és 
pura, verge, meravellosa. Tot el món 
està sol, és una solitud que hem 
d’estimar, hem d’enamorar-nos-en, 
aquesta solitud ens agermana, no 
ens aïlla. Quan la solitud no es tole-
ra, busquem als altres, els utilitzem 
per fugir de la solitud que no volem. 
No utilitzeu a ningú per escapar de 
la solitud. No us deixeu utilitzar per 
ningú que vulgui escapar de la soli-
tud. En el silenci se’ns acull, perquè 
és l’únic lloc on hi cabem. Només ca-
bem en el nostre buit, en la nostra 
solitud”, deia Moratiel entre una 
audiència entregada i que, onze 
anys després de la seva mort, con-
tinua activa i creixent. I és que els 
mestres veritables tenen una altra 
virtut: quan moren, no moren. Les 
seves paraules continuen capti-
vant.e

Cada vegada més, s’entén 
que el mestre no impo-
sa els coneixements, si-
nó que acompanya 
l’alumne en aquesta cer-

ca conjunta i infinita, donant-li ei-
nes, proposant-li dinàmiques i esti-
mulant-lo quan calgui. Un mestre, a 
més, que no s’estanca, en continu 
aprenentatge ell també. Aquesta fi-
gura de mestre, però, no té per què 
estar limitada a una institució edu-
cativa o dirigida a una edat determi-
nada. Són mestres que no s’emmira-
llen en els seus ensenyaments, recí-
procs i atents. Un d’aquests mestres 
va ser el místic musulmà del segle 
XII Abu Madyan de Sevilla, el qual 
va deixar una bonica definició del 
que ha de ser un mestre: “El mestre 
és qui et transforma amb la noble-
sa del seu caràcter, t’educa amb el 
seu silenci i il·lumina el teu interi-
or amb la seva irradiació”. Mestres 
d’esperit, fora d’aules, fora d’insti-
tucions reglades, on preval la rela-
ció directa i la transformació perso-
nal. El món de les religions està far-
cit de mestres que alliberen, però 
també, malauradament, de mestres 
que empresonen i ensorren. No 
sempre és fàcil veure’n les diferèn-
cies, però amb el temps podem anar 
veient quin és el mestre que ens aju-
da a trobar-nos a nosaltres matei-
xos, el que ens acompanya, i quin és 
el que només vol que el seguim a ell 
i a les seves opinions, allunyant-nos 
cada vegada més d’un centre inte-
rior per esdevenir titelles del fals 
guia egocèntric. Per això quan algú 
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El sacerdot dominic José F. Moratiel (1936-2006), va ser fundador de l’Escola del Silenci. FOTO

L’ART DE LA DISCRECIÓ 
La discreción o el arte de desaparecer del 
filòsof Pierre Zaoui és un elogi de la 
discreció en l’era de l’exhibició obligatòria.

Moratiel: ensenyar el silenci
troba un mestre que encaixa amb la 
definició d’Abu Madyan, ho celebra 
i ho comparteix, perquè és un regal 
decisiu que canvia la vida.  

El silenci, la veu més poderosa 
Una d’aquestes persones amb mes-
tre, agraïda de tenir-lo i contenta del 
fet que més gent el pugui tenir, és la 
també sevillana Alícia Martínez, bi-
òloga i alumna des del 1999 del sacer-
dot dominic José F. Moratiel (1936-
2006), fundador de l’anomenada Es-
cola de Silenci. Una escola sense lloc, 
que es va anar escampant per tot el 
territori espanyol, i també llatinoa-
mericà, gràcies al carisma encisador 
del mestre Moratiel, que ensenyava 
l’essència de la vida: el silenci. Per ce-
lebrar aquest mestratge al llarg dels 
anys, Alícia Martínez ha publicat ara 
el llibre Enseñanzas del Silencio de 
Moratiel (editorial Desclée de Brou-
wer), que es va presentar la setmana 
passada al CETR (Centre d’Estudi de 
les tradicions de saviesa) de Barcelo-
na, i on recull els apunts que aques-
ta alumna anava recollint durant els 
recessos amb el mestre, anomenats 
també “silencis” i que, com ella ma-
teixa explica, “tenien pocs elements, 
bàsicament un horari on la major 
part del temps l’ocupava l’oració, o 
meditació asseguda. Portava unes 
fitxes de cartó amb cites de la Bíblia 
que havia escollit per compartir en 
aquella trobada...”. I de què parlar 
quan es parla de silenci? Martínez 
diu que, com ja deia el mateix Mora-
tiel, sempre parlava del mateix, no 
l’importava repetir-se, perquè la re-
petició tenia un sentit molt especi-
al: “Aquest tornar una vegada i una 
altra sobre el mateix, se’m feia com 
una carícia, però a la vegada era po-

tent, com una força imparable. Tam-
bé tenia un altre sentit: no s’alimen-
tava la ment amb massa contingut, ni 
amb disquisicions. Moratiel ens de-
ia que si no sabíem veure la novetat 
en la vida, que si ens avorríem, era 
perquè estàvem distrets, perquè la 
nostra mirada no estava atenta”. 

Un altre mestre del silenci, Xavi-
er Melloni, també present a la pre-
sentació d’aquest llibre i autor de la 
introducció, diu que Moratiel es va 
avançar a la seva generació: “Va pre-
parar el terreny en un moment en 
què la necessitat del silenci encara 
no era evident. Diverses dècades 
abans, va senyalar aquell lloc, aquell 
estat interior que cada vegada ens 
sembla més imprescindible”.  

Estimar la solitud 
Les paraules del dominic nascut a 
León però que va passar mitja vida a 
Pamplona, eren directes, endolci-
des amb poesia i mística, sense per 
això allunyar-se del cor de qui l’es-
coltava, cosa que el feia molt esti-
mat allà on ensenyava. “És millor 
estar atents al que fem, més que al 
que pensem i des d’allà, viure el que 
hi ha –explicava concís–. No som el 
que veiem, no és bo confondre’s 
amb els fantasmes, els dolors, etc. 
L’ull que veu l’enveja, l’orgull, no és 
envejós. És necessari mantenir la 
distància perquè res s’apropiï de 
nosaltres. El millor gest d’escolta és 
la distància. Les reaccions són in-
conscients, però la lucidesa és la que 
dona les respostes. Hem d’estar 
atents per respondre, però no per 
reaccionar, estar atent abans que 
s’apropiï de tu la ràbia cap a l’altre”. 

Immers en la seva tradició domi-
nica, amb referents com el Mestre 
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En el món de 
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“El silenci és 
un camí per a 
retrobar-se 
amb allò 
oblidat”, deia 
Moratiel

Segons l’autora del llibre hi ha cinc 
contaminants que són els més co-
muns. Els dos primer font d’una 
contaminació erar problemes intes-
tinals greus, com la salmonel·losi. 
Els altres tres són ear-se de foconta-
minació (foto1)  electromagnètica 
derivada de la instal·lació elèctrica 
de l’habitatge o la que generen els ei 
vel mauris mattis hensent leo nulla, 
sagittis vel semper stibulum tinci-

dunt dictum tortor et iabitur at tem-
por nisl. Maecenas suscipit feugiat 
lii, nec bibendum orci mi in elit. In 
ante leo, blandit noe sIn sit amet ri-
sus velit. Nulla ac dolor magna, id 
eleifend velit. Quisque consequat 
diam in eros suscipit eu fringilla ar-
cu faucibus. Aenean vel diam est, 
non sodales neque. Fusce sed mo-
lestie ipsum. Nam et sagittis purus. 
In pretium condimen.e

Quisque ut arcu augue, 
vitae aliquet 
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Segons l’autora del llibre hi ha cinc 
contaminants que sóes intestinals 
greus, com la salmonel·losi. Els al-
tres tres són ear-se de focontamina-
ció (foto1)  electromagnètica deri-
vada de la instal·lació elèctrica de 
l’habitatge o la que generen els ei vel 
mauris mattis hensent leo nulla, sa-
gittis vel semper stibulum tincidunt 
dictum tortor et iabitur at tempor 
nisl.  

aQuisque nulla nisi, porta ac da-
pibus sit amet, tempus sollicitudin 
neque. Vestibulum diam lacus, ru-
trum ac laoreet non, cursus eu ri-
Suspendisse semper ultrices dui, id 
commodo elit varius sit amet. Mau-
ris facilisis porttitor dolor. Nunc 
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