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S
embla que l’expressió “majoria si-
lenciosa” la va usar per primera
vegadaRichardNixon el 3 de no-
vembre del 1969. El president

nord-americà, en un discurs conegut pre-
cisament com a The silent majority
speech, va apel·lar al suport de la majoria
de nord-americans que no feien pública
la seva oposició a la participació dels
Estats Units a la guerra del Vietnam. Els
moviments de protesta en contra de la
guerra s’havien estès per tot el país, espe-
cialment després de la gran concentració
de 200.000 manifestants el 1967 a Wa-
shington. L’argument de Nixon era: “Si
la veu d’una minoria, per fervent que si-
gui en la seva causa, s’imposa
per sobre de la raó i el desig de
la majoria, aquesta Nació no té
cap futur com a societat lliure”.
Malgrat tot, només tres anys

després, Nixon retirava les tro-
pes nord-americanes del Viet-
nam, renovava la presidència i
el 27 de gener del 1973 signava
els acords de Pau de París. Sigui
com sigui, l’expressió “majoria
silenciosa” va fer fortuna a l’Es-
panya de Franco, aquí per justi-
ficar l’autoritarisme del règim
en contra de lesminories que es
manifestaven contra la dicta-
dura. És cert que la força del
franquisme es basava principal-
ment en una majoria silenciosa
que amb la seva passivitat deixa-
va el camp obert a tota mena
d’arbitrarietats. Una majoria si-
lenciosa, però, que a les portes
de la transició va passar a ser
qualificada, ara en sentit crític,
de “franquisme sociològic”, ter-
me que s’atribueix al sociòleg
Amando de Miguel. És a dir, la mateixa
idea que havia servit per justificar la im-
punitat del règim franquista es convertia
en l’expressió de la coacció implícita i in-
visible que havia fet tan difícil combatre
la dictadura en vida de Franco.
El paper asfixiant de la “majoria silen-

ciosa” durant el règim franquista, fabrica-
da amb l’adoctrinament i la por, va ser
ben descrit per José Ribas, fundador de
la revistaAjoblanco, en una entrevista pu-
blicada l’abril del 2008 a Alasbarricadas.
Ribas deia: “El franquismo tiene dos fa-
ses: la represión y asesinato terrible (...),
y una España, gris, anquilosada, opre-
siva. Pero lo peor era una mayoría silen-
ciosa, el franquismo sociológico muy ex-
tendido, con lo cual rebelarte era muy

fuerte y difícil, porque el franquismo
tenía muchos adeptos, esto no hay que
obviarlo (...). Porque la represión estaba
en tu casa, en los lugares de trabajo, en
todas partes, y si querías romper con
esto, chocabas con la policía y conmuchí-
simos elementos de la sociedad que esta-
ba dormida en esa mayoría silenciosa y
siniestra”.
Efectivament, si en una societat lliure

i democràtica la majoria silenciosa podia
justificar les decisions de Nixon, aquí la
majoria “adormida i sinistra” esdevenia
còmplice d’un règim autoritari.
És per tot això que quan, arran del

gran èxit de la Via Catalana del darrer

Onze de Setembre, des dels sectors no
sobiranistes del PP es va començar a
apel·lar novament a la majoria silenciosa
per desmerèixer aquesta mobilització, a
més de delatar un pòsit de cultura autori-
tària no superada, el record del context
de significació franquista feia grinyolar
l’argument. I és que lesmajories silencio-
ses se suposa que es construeixen a l’em-
para de les hegemonies polítiques, cultu-
rals i mediàtiques. I en canvi, en aquest
cas, els mateixos que s’escudaven en el
suport d’una majoria silenciosa eren els
que denunciaven una hegemonia favora-
ble a la independència fruit d’un suposat
adoctrinament separatista.
Ras i curt: es contradeien quan deien

que hi havia una majoria silenciosa no

independentista i alhora sostenien que
s’havia creat una hegemonia cultural i
mediàtica secessionista.
L’èxit de la Via Catalana, tanmateix,

no es fonamenta tan sols en el gran nom-
bre de ciutadans que hi van participar,
sinó particularment en el fet que esmobi-
litzessin. És a dir, l’important és que tota
aquella gent no es resignés a mantenir
les seves aspiracions en silenci, fossin
majoria o no en fossin. Comdeia José Ri-
bas, les majories silencioses són sinistres
i manifesten una indiferència política
còmplice amb l’statu quo. De manera
que voler-se atribuir com un actiu la
gent que calla és un argument política-

mentmolt pobre. I per això ma-
teix és lloable que, finalment,
PP i C’s haginmobilitzat els con-
traris a la secessió de Catalu-
nya, precisament per permetre
que surtin del seu suposat silen-
ci. Però la política sol estar re-
nyida amb la lògica. Així, quan
arran de la concentració del 12
d’Octubre a la plaça Catalunya
Sánchez-Camacho assegurava
que “la Catalunya silenciosa ha
començat a parlar”, es ficava en
un bon embolic terminològic.
Primer, perquè una majoria si-
lenciosa només ho és si calla. I
després, perquè si els que han
volgut expressar la seva volun-
tat unionista són els que cabien
a la plaça Catalunya, qui es pot
apropiar ara el silenci dels que
no hi eren?
A veure si ens entenem: si cal

posar fi al “temps de silenci
d’una part de la societat catala-
na”, com diu Albert Rivera, per
què no la deixemparlar a les ur-

nes, que és l’únic lloc on la veu té valor
polític? Al capdavall, l’avantatge de la de-
mocràcia és precisament que fa desapa-
rèixer l’argument de lesmajories silenci-
oses i que tothom qui vol tenir veu, parla
i decideix lliurament.
A risc de fer-me pesat, ho repetiré: és

la democràcia qui cus la pluralitat políti-
ca a través de les urnes. I el que divideix
la societat és que, pel fet de no poder-se
expressar democràticament, s’hagin de
dirimir les diferències enmanifestacions
i concentracions al carrer. Però mentre
no sigui possible fer una consulta, més
que no pas majories silencioses, el que
tindrem seran majories silenciades.c
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L
a frase resultaria entranya-
ble, si no fos la pitjor metà-
fora de la política: “No can-
vio cap cromo amb Catalu-

nya.” La va pronunciar un home mo-
derat com Mariano Rajoy, que gasta
el just en paraules, en el comitè execu-
tiu del PP. Després d’escoltar-la, he
anat ràpidament a buscar el llibre que
va escriure el president del Govern es-
panyol abans de les últimes eleccions,
on dedica les seves primeres pàgines
a parlar de la seva infantesa a Lleó,
però no he trobat cap referència als
àlbums de cromos. Jo recordo perfec-
tament el que em va costar acabar
Vida y color, que era una col·lecció fas-
cinant sobre la naturalesa que ens va
atrapar a la gent de la meva generació
(que és la de Rajoy). Era el nostre un
món amb poca vida i menys color; en
realitat Espanya era un país més aviat
trist, i en blanc i negre. Em va costar
Déu i ajuda (i algun canvi de cromos
que em va semblar tremendament in-
just) concloure’l, però la satisfacció
per tenir els seus fulls sense una sola
absència va resultar el més semblant
al deure complert. Em vaig sentir a
gust, orgullós d’arribar fins al final.

Certament, comparar el col·leccio-
nisme de cromos amb la gestió de la
política té la seva lògica. La política és
sobretot negociar (canviar cromos).
El mateix sistema polític espanyol es-
tà basat en la capacitat de pacte, de
concertació, d’acord de les forces polí-
tiques a les dues cambres legislatives.
Uns cedeixen per no perdre-ho tot,
d’altres renuncien per aconsegir algu-
na cosa. Elmateix fan els col·leccionis-
tes de cromos: jo en tinc un que a tu et
falta i a mi me’n falta un que tu tens
repetit. Una altra cosa és el preu que
de vegades cal pagar per obtenir el
cromopreat, però per això hi ha la ne-
gociació. La satisfacciómés gran rau a
aconseguir-ho, però també se’n do-
nen d’altres de petita intensitat com a
resultat de la intel·ligència a l’hora de
convèncer l’altre que li convé arribar
a un tracte. Igualment, la política amb
majúscules és un joc d’estratègies on
no hi ha vencedors ni vençuts.
És possible que al PP hi hagi qui se

senti seduït per la confrontació. El ver-
tigenmareja el comúdelsmortals, pe-
rò a uns quants els fascina. El mateix
Rajoy, després de pronunciar la seva
frase tan inconvenient sobre els cro-
mos, es va veure superat per la contun-
dència de José María Aznar a la pre-
sentació d’un llibre: “Fer justícia, en
suma, és que nosaltres guanyem i ells
perdin”. De vegades sembla oblidar
que va aconseguir la majoria absoluta
després d’un pacte amb CiU que no
només li va donar estabilitat, sinó tam-
bé centralitat política.
Rajoy amb el seu àlbum sota el braç

i els seus cromos a la butxaca no va
incomodar els sobiranistes que fa
temps que han entès que no hi ha res
a intercanviar, sinó els moderats que
encara pensen en fórmules d’acord.
Potser el president mai no va poder
aconseguir el cromo que li faltava per
completar Vida y color. O no va saber
com aconseguir-lo.c

MaxCahner

‘Vida
y color’

Sobre lesmajories silencioses

Si hi ha una cosa que
defineix la política és
el fet de negociar, o si ho
preferiu, de canviar cromos

C
atalunya pot aspirar encara a la
independència; no a la política,
puix pesa molt poc en com-
paració amb les demés nacions,

les quals poden posar en lo plat de la balan-
ça, amés de lo volumen de sa història, exèr-
cits de molts mils hòmens i esquadres de
cents navios; però sí a la literària, fins a la
qual no s’estén ni se pot estendre la política
de l’equilibri”. Són unes paraules –de Ru-
bió i Ors, el 1841– que contenen ja en elles
mateixes tot un programa: el programa de
la Renaixença com a moviment de recupe-
ració de l’autoestima i l’autoconsciència
d’una societat projectada cap al futur a par-
tir de la memòria del passat. I en un procés
que, com diu Josep Benet, no s’acaba en el
segle XIX sinó que prossegueix, amb greus
interrupcions, en el XX.

Max Cahner, com tants altres catalans al

llarg de més d’un segle, va intentar portar-
lo a terme, aquest programa de “normali-
tat” cultural, al servei d’una Catalunya sen-
se Estat a favor. I ho va fer amb una genero-
sitat sense límits, tot començant ja de ben
jove sota la dictadura, en aquell temps en
què, segonsmenystenia fa poc un comenta-
rista displicent, “el nacionalisme polític, fo-
ra d’Euskadi, no existia”...

Fill de pare alemany i mare madrilenya,
Max Cahner es va fer catalanista no pas
per la via del tòpic sentimentalisme al qual
hi ha qui encara s’entesta a reduir la
catalanitat sinó per la via de l’evidència
que la raó es trobava al costat dels que fe-
ien oposició obstinada en la negació d’una
realitat que parlava tant com podia per ella
mateixa. I no només des de la llengua o la
toponímia, que són ciències que també
Cahner va conrear, al costat de Joan

Coromines. Cahner ha estat un culturalis-
ta, més que un noucentista. Ben mirat, el
noucentisme, entès com a regeneració
moral i material d’una societat, no és sinó
una formulació del culturalisme. Com
Josep Benet, el gran estrateg del catalanis-
me a la segona meitat del segle XX, Max
Cahner pensava el país en els paràmetres
de Prat de la Riba: des de la cultura com a
patrimoni, com amemòria i com a projecte
de normalització.

De la mateixa manera que aquí vam
tenir un Prat de la Riba i un primer Ors, a
França van tenir un De Gaulle i un
Malraux. Sense tenir-ne les arts, Cahner es
va ficar en política, i hi va sucumbir, per
servir la cultura. Aquella cultura que, enca-
ra que de vegades pot ser que no ho sembli,
és el fil roig del sentiment i de la cons-
ciència de la catalanitat.c
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