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motiu el llibre Transmitir ofereix 
també el testimoni de Matthieu Ri-
card, un monjo budista que ha pas-
sat dècades al costat de grans mes-
tres tibetans, i que ens recorda que 
“un mestre espiritual és una perso-
na que no pretén dominar, que no té 
res per guanyar o perdre amb un o 
dos deixebles més o menys”. “No 
busca cap reconeixement públic. 
Ho dona tot, ho comparteix tot”. 
Perquè, com sosté el filòsof Frédé-
ric Lenoir, també present al llibre: 
“Transmetre no és imposar el nos-
tre punt de vista a l’altre, sinó reve-
lar-lo, despertar-lo... En tota trans-
missió individual cal preguntar-se 
pel que és just de dir, fer, mostrar, 
tenint en compte qui és l’altre”, una 
funció que els guies espirituals de 
tots els temps i tradicions han tin-
gut present. Al prendre consciència 
que no només alguns escollits, sinó 
cadascun de nosaltres –ho vulguem 
o no– som transmissors, valorem el 
moment present per donar i rebre el 
millor, cada un des del seu lloc. És el 
que es proposa el periodista francès 
Frédéric Lopez, responsable d’un 
programa televisiu que recull testi-
monis anònims i inspiradors de tot 
el món. “Les emocions són contagi-
oses i en aquests moments, a Fran-
ça, la por és l’emoció omnipresent. 
Crec que l’alegria pot ajudar-nos a 
lluitar contra la por. Això és el que 
intento cada dia”.e

Quan d’allò que diem i fem 
en queda un rastre, ens ho 
pensem dues vegades. Pe-
rò com podem saber quan 
perdura el rastre o si s’es-

vaeix massa aviat? Generadors i con-
sumidors –conscients i inconsci-
ents– de comunicació constant, 
quins rastres decidim deixar als al-
tres? I quins decidim seguir? Rastres 
que converteixen una mera comuni-
cació en transmissió, aire en llavor. 
“Si en aquesta vida volem transme-
tre alguna cosa, ho farem més amb 
la presència que amb el llenguatge i 
la paraula. La paraula ha d’aparèixer 
en certs moments, però el que ins-
trueix i nodreix és la presència, que 
és la que actua silenciosament”, afir-
ma l’escriptor Christian Bobin. D’ai-
xò es tracta: si associem transmetre 
a comunicar, l’omplirem de paraules, 
d’idees, de presses. De fet, immersos 
com estem en la comunicació, veiem 
que és del tot compatible amb la ur-
gència i la immediatesa. Com més co-
muniquem i ens comuniquen, sem-
bla, més pressa tenim per comunicar 
i perquè ens comuniquin. Però la 
transmissió viu en un altre racó, fet 
de vincle constant, de subtileses més 
enllà de les paraules. És un llegat vi-
tal que requereix temps, perseveran-
ça, presència. 

També horitzontal 
¿Som una societat abocada a comu-
nicar molt i a transmetre poc? Di-
versos autors s’han reunit en un 
mateix llibre per reflexionar sobre 
l’art de transmetre i el que ens apor-
tem els uns als altres. Transmitir 
(Kairós) recull reflexions i experi-
ències pràctiques, acompanyades 
d’alguns fragments clàssics –com 
Plató, Rumi, Montaigne o Simone 
Weil– d’aquest “do que ens desper-
ta”, com ens diuen els seus editors, 
Caroline Lesire, Ilios Kotsou i 
Christophe André, conscients, al 
mateix temps, de les dificultats que 
apareixen: “Entre el que volem 
transmetre i el que transmetem 
sense saber-ho solen sorgir obsta-
cles o, com a mínim, una certa dis-
tància, ja que concedim més impor-
tància al contingut que a la nostra 
manera de transmetre’l”. També as-
senyalen que la transmissió no no-
més està lligada a la jerarquia o a 
una certa verticalitat, i malgrat que 
moltes vegades pensem que només 
es transmet de dalt a baix, “quan 
ampliem el cercle de la nostra aten-
ció percebem la dimensió del que 
se’ns ha transmès, permanentment, 
a través de tots i de tot”. “A vegades 
el que es transmet de manera horit-
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La saviesa bíblica, la Regla de Sant Benet i el 
món empresarial i de gestió, poden 
enriquir-se en un diàleg franc i sincer? Això 
és el que han fet els autors d’aquest llibre.

Transmetre: valor fonamental
zontal és més valuós que el que es 
transmet de dalt a baix”. 

El fet de transmetre, a més, no 
sempre té un caràcter positiu; per 
tant, el llibre incideix en aquesta res-
ponsabilitat individual i col·lectiva 
que cal mantenir desperta en tot 
moment. Per il·lustrar-ho, recullen 
també les conclusions de diversos 
estudis científics que mostren la im-
portància d’aquesta interconnexió. 
“Per exemple –assenyalen aquests 
autors–, a nivell estadístic el millor 
predictor de la delinqüència d’una 
persona és el nivell de delinqüència 
manifestat pels seus millors amics. 
I, a la inversa, ser testimonis d’acti-
tuds cooperatives també facilita la 
reproducció d’aquests comporta-
ments”. D’aquí el rol vital de l’educa-
ció, entesa no només com a espai de 
comunicació de valors, sinó com un 
lloc de posada en pràctica constant 
d’aquests valors, en què la transmis-
sió horitzontal estigui tan ben con-
siderada com la vertical. Com recor-
da la pedagoga Céline Alvarez, “el 
cervell no conserva les connexions 
de les millors experiències, sinó les 
connexions de les experiències més 
freqüents”. “Per tant, la nostra res-
ponsabilitat és molt gran, perquè les 
nostres eleccions i hàbits reforçaran 
certes connexions i n’eliminaran 
d’altres”. Altres estudis se centren 
en l’anomenada teoria del contagi 
social, en especial la influència de les 

noves xarxes socials, que tenen una 
gran influència en els comporta-
ments individuals: “Influïm les per-
sones amb qui estem en contacte, 
que, al seu torn, influeixen els seus 
amics, fins a tres graus de separació 
(els amics dels amics dels nostres 
amics)”. Un altre estudi mostra que 
quan som testimonis d’actes gene-
rosos o valents, ens sentim motivats 
per comportar-nos així (per exem-
ple, les persones són un 50% més 
susceptibles de parar-se a ajudar al-
gú si poc abans han vist un acte so-
lidari semblant). 

Sense imposició 
L’espai clàssic de la transmissió ver-
tical ha sigut el religiós, i, a mesura 
que s’ha secularitzat, hi han entrat 
altres actors, des del pedagog al po-
lític o, en les últimes dècades, el co-
municador i publicista. Però en 
aquest exercici de tornar a situar 
l’art de transmetre en el centre de la 
nostra pràctica quotidiana, en què 
la transmissió horitzontal és igual 
d’important, també cal anar als orí-
gens d’una transmissió de valors sa-
grats, en la qual el paper dels mes-
tres espirituals ha quedat sovint 
desdibuixat no només per la irrup-
ció d’aquests nous actors secularit-
zats, sinó també pel comportament 
poc apropiat d’alguns d’aquests gui-
es, que s’han allunyat de la veritable 
transmissió de saviesa. Per aquest 
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Diversos autors reflexionen en un llibre sobre què i com transmetre més enllà de les paraules
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Segons l’autora del llibre hi ha cinc con-
taminants que són els més comuns. Els 
dos primer font d’una contaminació 
erar problemes intestinals greus, com 
la salmonel·losi. Els altres tres són ear-
se de focontaminació (foto1)  electro-
magnètica derivada de la instal·lació 
elèctrica de l’habitatge o la que generen 
els ei vel mauris mattis hensent leo nu-
lla, sagittis vel semper stibulum tinci-
dunt dictum tortor et iabitur at tempor 
nisl. Maecenas suscipit feugiat lii, nec 
bibendum orci mi in elit. In ante leo, 
blandit noe sIn sit amet risus velit. Nu-
lla ac dolor magna, id eleifend velit. 
Quisque consequat diam in eros susci-

Quisque ut arcu augue, vitae 
aliquet 
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Segons l’autora del llibre hi ha cinc con-
taminants que sóes intestinals greus, 
com la salmonel·losi. Els altres tres són 
ear-se de focontaminació (foto1)  elec-
tromagnètica derivada de la instal·lació 
elèctrica de l’habitatge o la que generen 
els ei vel mauris mattis hensent leo nu-
lla, sagittis vel semper stibulum tinci-
dunt dictum tortor et iabitur at tempor 
nisl.  
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Vivamus eleifend vulputate dolor at 
consectetur. Suspendisse pellentesque 
quam adipiscing arcu tempus sodales. 
Suspendisse fermentum convallis enim 
eu hendrerit. Proin sapien dolor, ele-
mentum sed rhoncus sed, molestie a 
nibh. Nam et dolor nec enim tincidunt 
ultricies. Vestibulum ante ipsum primis 
in faucibus orci luctus et ultrices posu-
ere cubilia Curae; Duis ac eros arcu, et 
euismod diam. Integer vitae lectus au-
gue, vel sodales ipsum. Suspendisse 
accumsan ornare quam quis gravida. 
Fusce rutrum neque eget lacus biben-
dum varius. Proin a purus nibh. Donec 
lacus magna, aliquet ut lobortis at, sem-

pit eu fringilla arcu faucibus. Aenean vel 
diam est, non sodales neque. Fusce sed 
molestie ipsum. Nam et sagittis pMae-
cenas fringilla rhoncus viverra. Pellen-
tesque enim urna, gravida id mollis 
quis, ultrices ut ligula. Praesent mollis 
eros ac massa hendrerit in vestibulum 
elit posuere. Phasellus lobortis mauris 
non purus placerat sagittis. Etiam con-

gue odio at sem rhoncus mattis. Ut vel 
porta nisl. 

Praesent nec pretium dui. Morbi id 
diam lacus, in adipiscing velit. Donec 
quis purus felis. Pellentesque elemen-
tum, est ut vestibulum laoreet, lectus 
metus facilisis lorem, vel tempor elit ar-
cu eu dui. Mauris tristique rutrum odio, 
sit amet viverra nunc commodo eget. 

aQuisque nulla nisi, porta ac dapibus 
sit amet, tempus sollicitudin neque. 
Vestibulum diam lacus, rutrum ac lao-
reet non, cursus eu riSuspendisse sem-
per ultrices dui, id commodo elit varius 
sit amet. Mauris facilisis porttitor do-
lor. Nunc In sit amet risus velit. Nulla ac 
dolor magna, id eleifend velit. Quisque 
consequat diam in eros suscipit eu frin-
gilla arcu faucibus. Aenean vel diam est, 
non sodales neque. Fusce sed molestie 
ipsum. Nam et sagittis purus. In pre-
tium condimentum purus, eget fermen-
tum nisi dictum mollis. In auctor dui 
quis dui vehicula id dapibus mauris luc-
tus. Suspendisse pharetra venenatis leo 

quis rhoncus. Maecenas bibendum elei-
fend sollicitudin. Curabitur fermentum 
bibendum tempor. Aliquam ac quam 
quis velit volutpat faucibus at sed dolor. 

Donec in ligula risus, ut scelerisque 
nulla. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit. Curabitur con-
gue augue non sapien accumsan gravi-
da. Aenean turpis elit, dictum molestie 
dictum ac, convallis a eros. Mauris con-
vallis sagittis erat, vel fermentum diam 
auctor commodo. Ut semper turpis in 
tellus tristique facilisis. Vivamus in te-
llus eu neque sodales aliquet ut vitae 
magna. Etiam arcu massa, accumsan vi-
tae tempus nec, bibendum dapibus 
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