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— Si la societat fos una orques-
tra, ¿a què sonaria la pandèmia 
de la Covid-19? 
— A Stockhausen [riu]. Una or-
questra també s’organitza en 
grups bombolla jerarquitzats, de-
penent de si ets violí primer o se-
gon, trompeta primera o oboè 
quart, i la pandèmia ha evidenciat 
molt les dissonàncies. 

— Vivim en una cacofonia. 
— En un món on hi ha molt de so-
roll els de sempre criden molt i 
tothom es vol fer escoltar.  

— ¿No ens escoltem o no ens en-
tenem? 
— Escoltem el que ens és conso-
nant i ens costa escoltar el que és 
dissonant. Ens ajuntem per gre-
mis, amb persones afins, i ens 
costa parlar amb algú que no sent 
ni pensa com nosaltres. Però la 
consonància acomoda. Hem d’a -
prendre a dissentir. 

— Ningú se sent escoltat. 
— Perquè tot ho enfoquem des del 
jo. ¿Però i jo? ¿Escolto? No es trac-
ta d’escoltar per comprovar si es-
tàs amb mi o contra mi, sinó per 
veure on apareix el matís que ens 
pot enriquir. Tinc 56 anys i el meu 
repte és aprendre a escoltar. 

— Escolta profunda, activa, èti-
ca... ¿De quin tipus d’escolta es-
tem parlant?  
— Tinc la sensació que té a veure a 
sentir-te afectada pel que escol-
tes. Si et sents afectada, commo-
guda, llavors estàs escoltant. I no 
em refereixo només a emocions. 
Quan descobreixes la sintonia, la 
simpatia vibratòria en la disso-
nància amb l’altre, això et pot fer 
créixer i madurar més que la con-
sonància. 

— ¿La música ensenya a es-
coltar? 
— La música té una meravella en 
la seva essència, que és la polifo-

nia, que permet que persones di-
ferents, amb habilitats diferents, 
facin coses alhora sense dependre 
del virtuosisme de l’un o de l’altre. 
És igual si toques el triangle o el 
violí, en un grup musical tots se 
senten implicats i acollits. Però de 
vegades parlem de la música i de 
les arts, de la cultura en general, 
com si fossin la vuitena meravella 
i haguessin de servir per a tot... 

— I no sempre és així. 
— Històricament la cultura tam-
bé ha servit per excloure. Amb la 
mirada europea, neoliberal i pa-
triarcal s’ha separat la persona 
culta de la que no ho és, la que té 

talent de la que no, l’artista del 
que no ho és. Steiner va dir: «Sa-
bem que un home pot llegir Go-
ethe o Rilke a la tarda, que pot to-
car Bach i Schubert, i anar a la se-
va feina diàriament a Auschwitz 
al matí». 

— La humanitat té aquesta capa-
citat, efectivament. 
— Al món hi ha moltíssima bon-
dat però també hi ha gent que 
passa per la vida fent mal. Vivim 
una pandèmia de l’egoisme, que 
és una altra plaga. 

— I també mata. 
— En el preàmbul de moltes 

constitucions es parla del dret al 
benestar, ¿però què és benestar? 
Quan parlem de salut només ho 
fem des del punt de vist biològic i 
fisiològic. Jo vaig estudiar Far-
màcia, tot i que al final m’he de-
dicat a les arts, i la salut són mol-
tes més coses. 

— Ara tota la nostra atenció se 
centra a lluitar contra el virus.  
— Perquè ens afecta a nosaltres. 
Ha mort molta gent i és terrible, 
però també ho és que milers de 
persones s’ofeguin al Mediterrani 
o que hi hagi tants nens refugiats 
per les guerres. Ens hauria de cau-
re la cara de vergonya. Jo sento 
una profunda vergonya. Ens hau-
ríem d’indignar molt més. 

— Li fa mal. L’afecta. 
— La pandèmia ens hauria d’o -
bligar a treure’ns la bena dels ulls 
i observar com estan vivint els 
nostres semblants. I més enllà de 
ser mers espectadors, hauríem de 
prendre consciència dels nostres 
privilegis i decidir com volem ac-
tuar en la vida èticament.  

— Comprometre’ns. 
— No soc catòlica però reconec a 
Jesús una gran frase: «Pels seus 
actes els coneixereu». Doncs a 
veure què fem, com ens compor-
tem, com treballem amb l’or-
questra, com escoltem l’altre. 

— A Xamfrà fa anys que estan 
compromesos. 
— Intentem crear espais i condi-
cions que permetin ser a les per-
sones. Un dels projectes d’aquest 
any és L’altra COVID, un acròstic 
de Col·lectius Ocults Veus Inter-
culturals Distòpiques. El nostre 
objectiu és deixar espai perquè la 
veu de determinats col·lectius 
també se senti. 

— ¿A quins col·lectius es refe-
reix? 
— Gent gran, joves, persones VIH 
positives, amb diversitat funcio-
nal, treballadores sexuals... 

— ¿Com definiria la seva tasca? 
— Em dedico a l’educació des de, 
amb i a través de les arts. Però des 
que vaig sentir la professora Ga -
yatri Spivak dir que en l’educació 
no s’han d’esperar èxits sinó 
sembrar i confiar, dic que soc una 
sembradora.  

— ¿Mai perd l’esperança? 
— És una lluita de David contra 
Goliat però seguirem endavant. 
Una infermera que treballava amb 
un metge mort per un obús a la 
guerra entre hutus i tutsis va re-
produir a la ràdio una frase d’ell:  
«Cal treballar sempre com si ser-
vís per a alguna cosa». I me la vaig 
quedar per a mi. Però és molt 
complicat. Fa falta molta imagi-
nació i molt de compromís per 
capgirar les coses. n

«Tinc 56 anys i el meu repte  
és aprendre a escoltar»

L’Escola de Pensament del Teatre Lliure porta a l’escenari una reflexió sobre una de les plagues més 
preocupants del segle XXI: la falta d’escolta. El cicle de converses que coordina la filòsofa Marina Garcés 

compta per a aquesta sessió amb Ester Bonal, pedagoga musical i directora del centre de música i 
escena per a la inclusió social Xamfrà, i el periodista cultural David Guzmán.

 Ester Bonal

GEMMA TRAMULLAS 

Barcelona

Ester Bonal, al barri del Raval de Barcelona, seu de Xamfrà.

María D’Oultremont

“«Ens costa  
parlar amb qui  
no pensa igual.  
Cal aprendre  
a dissentir» 

«Històricament, 
la cultura també 
ha servit per 
excloure i separar 
cultes i no cultes»  

«Hi ha qui passa  
per la vida fent 
mal. Vivim  
una pandèmia 
de l’egoisme»

‘Dramatúrgies 
 de l’escolta’ 

CONVERSA 

Dia: 23/03/2021 

Hora: 18.30 hores 

Lloc: Teatre Lliure de Gràcia 

Preu: 2-4 euros (gratuït per a 
abonats)
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