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Visc en una contínua paradoxa: tinc la certesa
que un silenci val més que mil paraules i al
mateix temps el convenciment que la paraula
és necessària per vehicular l’experiència i, en el
temps que vivim, imprescindible, per crear
pensament nou. Em sento urgida a comunicar i
al mateix temps em sento cridada, cada cop
més, al silenci. No puc viure sense escriure i en
canvi cada cop escric menys, o de forma més
breu. Aquest bloc és, doncs, per a mi, una
experiència agosarada, un espai on poder
compartir les paraules que neixen des del
silenci.
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En el prefaci del darrer llibre de Xavier Melloni: Vers un temps de síntesi
(Fragmenta editorial), l’autor diu que «som fills del fragment, però el fragment
no ens inquieta perquè l’alternativa de les grans moles compactes no ens
atrau ni ens convenç […]. Amb els fragments, en canvi, es poden fer mosaics i
vidrieres que insinuïn l’Invisible sense saturar».
Només cal tenir oïdes per sentir aquestes veus profètiques que segueixen el fil
d’Ariadna, teixit pels que ja anunciaven la mort d’un cert Déu, i un segle XXI
místic, gràvid d’experiència. Són veus de vegades difícils d’entendre
—acostumats com estem a arguments esquifits i a pensament camforats— que
ens parlen en un llenguatge cantellut, farcit de paradoxes —com el dels
místics—, que ens passegen per la fràgil frontera de l’heterodòxia, cansades
d’encabir-se en un paisatge parcel·lat on no hi ha cabuda per a l’abim, per al
buit, per a la plenitud de la vida.
El fragment té tantes possibilitats com fragments: ¡infinites! però ens fa por,
perquè no ens protegeix sinó que ens repta, no ens respon sinó que ens
interpel·la, no ens culpabilitza sinó que ens co-responsabilitza. Els temps
canvien i de grat o per força ens haurem de desenganxar de les parets
fosques de les coves de Plató, de les grans moles compactes que ens alleten
com a nadons. Potser caldrà sortir a fora i reconèixer la llum que trasllueix el
calidoscopi, deixar-nos transformar per una realitat que s’anuncia
quàntica, compartir un punt de trobada entre el cel i la terra on del fragment
puguem fer-ne un mosaic.
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Estic doctorada en filologia,
sóc escriptora i coordinadora
del Centre Obert Heura per a
persones sense llar. Com a
filòloga, els temes que
centren el meu estudi són l’escriptura femenina
i l’escriptura mística. Com a escriptora, la
temàtica dels meus llibres és sempre el camí
espiritual, la recerca interior, el treball am...

Articles Anteriors
Paraules des del silenci
Una vida trencada
¡Es necessita tan poc per viure!
Les creences
La pressa
El fragment

Una bomba de rellotgeria
La crisi afecta els més fràgils
Repetir-se
A l'estiu tota cuca reviu

Hemeroteca

Altres blocs
C omplement social de F acebook

Temps molts durs: quins valors?
a Minoria creativa
per Josep Maria Carbonell

Etiquetes: Blocs

Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris
Creeu PDF Envieu a un amic Imprimiu
Teresa Costa Gramunt | Dc,
M'agrada 0
Tweet 1
7/09/2011

Del fratricidi a la fraternitat
a Catalunya Franciscana
per Catalunya Franciscana

Torna l’arquitectura religiosa
contemporània a l'àgora pública?
a Betel. Arquitectura, Art i Religió
per Eloi Aran Sala
El discurso del Presidente de
Uruguay en la cumbre Río+20:
una interpelación diferente

converted by Web2PDFConvert.com

una interpelación diferente
a Cristianisme i Justícia

Pols d'estrelles som, fragments...

Monestirs que obren les portes
a Vida Nueva Catalunya
per Vida Nueva

El bisbe i les cuixes
a Roba estesa
per Ramon Bassas

Veure tots els blocs

sumari
actualitat
Alumnes de l'IQS... | Odi a la dona | El camí
de Sant Ignasi fa el... | El capellà dels
immigrants torna... | L'Església Episcopal
dels... | Erasmiana | Pelegrinatge periodístic
a la... | El millor record del Concili | El bisbat
de Solsona i Cultura fa... | L'optimisme tràgic
dels...
opinió
Temps molts durs: quins valors? | Només
valors cristians?, per Victòria... | Del fratricidi a
la fraternitat | Torna l’arquitectura religiosa...
| Monestirs que obren les portes | El bisbe i
les cuixes | El relativisme és bell, per Javier
Gomá... | Les generacions de Catalunya (3) |
Germans de Jesús, per Josep M. Solà | Si me
toca la lotería…..
recursos
Evangelio según San Juan (1-10) | Quatre
vides joves | Com facilitar l'hàbit de la... | El
colorante laicista | La perspectiva adequada
per tenir... | Espai Sagrat | Espacio Sagrado
| Francesc Abel i la Bioètica. Un... | L'evangeli
en una vinyeta:... | Atraer a Dios

Qui som Avís legal Contacte

converted by Web2PDFConvert.com

