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Veníem d’un silenci

Quantes apel·lacions a la
majoria silenciosa!
Quants esforços inútils
per assignar paraules als
qui encara no s’han pro-

nunciat! Comencem pel comença-
ment: no hi ha una majoria silenci-
osa, sinó moltes minories que ca-
llen. Silencioses o silenciades. En
democràcia, el silenci és un dret.
Ens privem de l’ús públic de la pa-
raula de la mateixa manera que po-
dem decidir privar-nos del vot o de
qualsevol altra forma de participa-
ció. Uns quants silencis són impo-
sats, però n’hi ha molts altres que
s’expliquen per la incomoditat
d’amplis sectors socials a l’hora
de prendre la paraula. Per ai-
xò està bé que ens inter-
roguem sobre la preva-
lença dels silencis
com a símptoma
de l’escassa qua-
litat de la nostra
democràcia. I
que ens indig-
nem quan al-
gú procura
apropiar-se
del signifi-
cat dels si-
lencis d’al-
tres, barroe-
rament.

A
C a t a l u n y a ,
malgrat el
clam de l’Onze
de Setembre,
encara es detec-
ten àrees de si-
lenci, o de murmu-
ris apagats. Potser el
més característic de
l’acceleració del temps
polític que vivim és la força
d’una veu popular que s’ha eri-
git en protagonista i ha provocat un
desplaçament de posicions. Una veu
que ha obligat els grans partits a re-
accionar i a donar resposta als rep-
tes formulats. Una veu polifònica
–feta de moltes veus sorprenent-
ment compassades– però on no hi
eren ni hi són pas totes. Tothom in-
terpreta la conjuntura a partir de les
posicions expressades i també de les
hipòtesis sobre les raons i el sentit
dels que no han dit res. Aquestes hi-
pòtesis són necessàries per tenir un
quadre general, però són especial-
ment arriscades quan es plantegen
sobre un tema nou, sobre una qües-
tió que havia estat proscrita o se-
grestada de l’agenda pública. Per-
què, tot i que durant anys hi havia
gent, entitats, moviments i un partit
que demanaven la independència de
Catalunya i un estat propi, la seva li-
mitada implantació permetia al sis-
tema polític dominant tractar la
qüestió com una extravagància. I ai-
xò fins fa ben poc, i incloent la posi-
ció de notables temptatives de con-
versió de darrera hora.

El fet que fins fa quatre dies no es
pogués parlar de sobirania o d’inde-
pendència en termes de política
efectiva i concreta, perquè no for-
mava part del camp de preocupaci-
ons centrals de la política catalana,
és en la base de molts dels silencis
detectats. Encara hi ha persones i

sectors que necessiten incorporar
aquest tema a les seves prioritats i
identificacions fonamentals. ¿For-
mar part del poble català els és un
element decisiu, o més aviat acces-
sori, provisional o accidental? En
qualsevol cas, ¿aquest poble ha de
poder tenir la capacitat col·lectiva
de determinar políticament el seu
futur de manera semblant a altres
pobles? ¿Disposar d’un estat inde-
pendent és la millor manera de fer-
ho? ¿Una Catalunya independent
podria servir millor la causa de la lli-
bertat, la igualtat i la justícia? ¿Els
interessos propis, familiars o prò-
xims trobarien una protecció millor
o quedarien amenaçats? En la cons-
ciència de les persones les grans
qüestions necessiten, per ser rigo-
rosament avaluades, un cert temps
d’aproximació, de diàleg, d’interro-
gació i de sedimentació reflexiva.

En molts àmbits de la complexa
i diversa societat catalana d’avui, la
nova centralitat de la proposta de
pronunciament democràtic per la
independència i l’estat propi ha pro-
duït un cert desconcert. És ben lò-
gic. No és pas una matèria banal. I
les reaccions poden variar des del
temor, la preocupació, el rebuig o el
menyspreu, posem per cas, fins a la
curiositat, la complicitat, la il·lusió
o l’adhesió. Però, excepte en el cas
d’aquells silencis tàctics, que no són
sinó una manera calculada d’ocultar
la pròpia posició, molts dels altres
silencis necessiten una mica de
temps, facilitat d’accés a les explica-

cions i els arguments, poder
compartir els neguits en un

entorn de confiança,
poder sentir que la

qüestió els con-
cerneix. Han de
saber que si són
interpel·lats és
perquè el país
és tan seu com
de qualsevol
altre.

L’emanci-
pació política
de Catalunya
basada en una
sòlida majoria
és la gran
o p o r t u n i t a t
que tenim per

qualificar la
participació de-

mocràtica i per
fer evident el vin-

cle que uneix el
nostre grau de sobi-

rania amb la capaci-
tat de repensar i deter-

minar quina mena de mo-
del econòmic i social volem.

Encara que aquests dies sovin-
tegen les invitacions a grans fronts
d’unitat al voltant de la causa de la
independència, l’èxit d’aquesta
causa té justament a veure amb la
proliferació de partidaris que de-
fensen en altres àmbits propostes
socials i polítiques molt diferents.
La defensa de la independència ha
aglutinat discursos ben diversos,
tant com diversos són també els
dubtes i els silencis dels que enca-
ra no han fet explícita la seva posi-
ció respecte de la qüestió. Aquest
procés de debat social, aquest gran
diàleg tranquil sobre la nostra con-
dició, aquesta catarsi en un clima
substancialment pacífic, respectu-
ós i educat, és el que justifica que
parlem d’una gran oportunitat
d’aprofundiment democràtic.

Les respostes arrogants i impe-
ratives de l’estat i el govern espa-
nyols, amb els altaveus de la caver-
na mediàtica corresponent, han
aconseguit introduir, per acumula-
ció, lleugeres ombres d’intran-
quil·litat i de por en algunes mira-
des; però han segellat al mateix
temps, amb la seva potineria, el de-
cantament definitiu de moltes vo-
luntats. I és que la tirania sol obli-
dar que, en els dies decisius, mal-
grat les pors i febleses, els misera-
bles necessitem redimir-nos amb
algun gest d’audàcia i de valentia. I
el sentim a prop.

JOAN M. TRESSERRAS

COMUNICÒLEG, UAB

DANIDE

LA CITA

L’independentisme ha
aglutinat discursos ben

diversos, tant com diversos
són els dubtes i silencis
dels que encara no han

explicitat la seva posició




