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D iu la llegenda que Zhou Enlai, un
dels principals dirigents de la Xina
de Mao, en preguntar-li la seva opi-

nió sobre la Revolució Francesa, va afirmar
estoicament: «Encara no hi tenim prou pers-
pectiva històrica». I ja hi havien passat més
de cent cinquanta anys! Podria semblar,
doncs, que intentar fer una avaluació sobre
esdeveniments que s’han produït recentment
fora una temeritat. No obstant això, ens hi
arriscarem, encara que el subtítol de l’article
(Un primer balanç) ja indica una actitud
d’una certa prudència.

Fa un cert temps havia pensat encapçalar
aquestes ratlles d’una altra manera. Procés.
1.0. El nom s’adeia bé amb la manera en què
s’ha acabat coneixent popularment aquest fe-
nomen sociopolític que ha desballestat la po-
lítica catalana. També lligava amb el món vir-
tual en què vivim. I amb les diverses onades
de ginys tecnològics que ens atabalen contí-
nuament. Finalment, expressava la fi d’una
primera etapa, encara que en podia apuntar
una certa continuïtat… 

Però també tenia inconvenients que, final-
ment, m’han portat a desestimar-lo. Per molt
popular que sigui això de procés, el contingut
del concepte és extremadament ambigu. No-
més ens indica un canvi, un fluir d’algun lloc
a un altre, però sense suggerir-ne l’horitzó
final (cas que n’hi hagi). D’altra banda,
d’aquí n’han sorgit mots com processisme o
processista, més confusos encara, excepte
quan s’utilitzen com a armes llancívoles.

Per tot plegat, m’he acabat inclinant per
La revolta catalana, tot i que, de tant en tant,
per fer més àgil la redacció també utilitzaré
el nom de procés. L’inconvenient, en aquest
cas, és que als historiadors ens evoca el títol
d’un clàssic, el llibre de J.H. Elliott del mateix
nom, que pretenia explicar la revolta dels Se-
gadors del 1640. Òbviament, tots dos pro-
cessos tenen característiques molt diferents. 

Al segle XVII es produí un alçament, amb
mort inclosa del virrei, el comte de Santa Co-
loma. Al principi del segle XXI Enric Millo,
el delegat del govern espanyol, la figura més
semblant a la del virrei del Siscents, sembla
que frueix de bona salut, allà a Andalusia. La
dels Segadors fou, en molt bona part, una jac-
querie, una revolta camperola, vinculada als
excessos de les tropes reials, que els pagesos
havien d’allotjar, per força. Per contra, la re-
volta de l’1-O té un caràcter bàsicament urbà,
tot i els tractors que sovint han acompanyat
les manifestacions. L’independentisme del
XVII, més circumstancial que estratègic, s’en-

tregà, amb armes i bagatges, al veí francès,
mentre que el moviment independentista con-
temporani no ha estat sotmès a cap potència
estrangera. 

Finalment, malgrat tot (la mort del virrei,
la proclamació de la República i l’entrega a
França, la participació a la guerra contra Es-
panya) la revolta dels Segadors acabà amb
un pacte entre el rei Felip IV i les autoritats
catalanes, mitjançant el qual el rei jurava
obediència a les lleis del Principat. 

La nostra revolta no sabem encara com
acabarà…

DE QUÈ ESTEM PARLANT?
L’independentisme és un corrent polític que
sempre ha tingut una certa presència, d’ençà
que es constitueix el catalanisme, a finals del
segle XIX. N’és un bon exemple Francesc
Macià i el seu partit Estat Català. O ja a les
acaballes del franquisme, el Partit Socialista
d’Alliberament Nacional (PSAN) o les diver-
ses organitzacions que se n’han derivat.

No obstant això, sempre ha estat minori-
tari, si considerem el conjunt de l’entramat
polític principatí. Més minoritari, encara, si
passem de la ideologia a l’acció política pràc-
tica. Així, l’independentista Macià accepta,
poc després de proclamar la República ca-
talana, rebaixar-ne el contingut i acollir una
autonomia, amb el nom de Generalitat de
Catalunya, dintre d’un estat integral, com és
el de la República espanyola.

Si atenem a l’opinió dels catalans sobre la
seva adhesió (o no) a la independència, ens
adonem que mai, fins fa poc, havia estat molt
àmplia. Així, durant la transició, el suport a
les idees independentistes fou força minso.
Va créixer a finals de la dècada dels vuitanta
i inicis dels noranta, però sempre amb per-
centatges limitats.

D’altra banda, la consigna d’independència
sempre ha estat més un element simbòlic que
una reivindicació de caràcter immediat. Fins
i tot la majoria dels partits independentistes
s’ho havien plantejat d’aquesta manera. Així,
ERC, l’organització amb més pes, acceptava
caminar, els primers anys del segle XXI, cap
a una reforma profunda de l’Estatut, de la
mà del govern tripartit presidit per Pasqual
Maragall.

Tanmateix, durant aquests darrers anys,
ens acarem a unes quantes novetats.

PRIMERA. Es produeix un decantament
massiu d’un part important de la població
cap a l’opció independentista. Ho veurem
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més endavant, però ja ho podem anunciar.
El suport a la independència creix especta-
cularment i se situa com a primera opció.
I el que és més important, aquest fenomen
no és una flor d’estiu, sinó que es manté,
de forma sostinguda, en el temps. 
SEGONA. La independència ja no es pre -
senta només com un element propagan-
dístic, ideològic o estratègic, sinó com una
opció a aconseguir en un termini més o
menys curt de temps. I el que és més im-
portant, moltes de les persones que parti-
cipen en el moviment estan segures que ai-
xò és factible.
TERCERA. S’articula una aliança (d’altra 
banda molt complexa) de tres forces inde-
pendentistes, de tarannàs polítics força di-
ferents, CDC (o els futurs noms que anirà
adoptant aquest corrent polític), ERC i la
CUP. 
QUARTA. Es desenvolupa una impressio -
nant mobilització social, que agrupa al vol-
tant de dos milions de persones, persistent
en el temps.
CINQUENA. S’adopta una actitud de fermesa,
de desobediència, d’impugnació dels entre-
bancs que imposa l’estat, per poder realitzar
una consulta i conèixer el suport a la inde-
pendència per part de la ciutadania cata -
lana. La millor expressió d’aquesta actitud
fou, sens cap mena de dubte, la realització
del referèndum de l’1-O.

Així, doncs, quan parlem de revolta catalana
ens referim a aquestes cinc condicions, ni
més, ni menys. Totes cinc expliquen el clima
civicopolític tan excepcional que s’ha produït
en aquests anys.

Però, quins anys? D’això en parlarem tot
seguit.

ON COMENÇA I ON ACABA?
Per a molta gent això és obvi. Tot prové de
la sentència 31/2010 del Tribunal Constitu-
cional sobre l’Estatut del 2006. 

És cert que aquesta sentència representa,
com ha dit Javier Pérez Royo, un cop monu-
mental al pacte constituent, pel que fa al seu
contingut territorial. El catedràtic de Dret
Constitucional ho ha explicat força bé. La
constitució territorial té un triple fonament.
Les nacionalitats o regions proposen una for-
ma d’articulació entre elles i l’estat, mit -
jançant un projecte d’estatut. Aquesta pro-
posta pot ser esmenada per l’estat, al Congrés
de Diputats. Però aquesta esmena de les
Corts pot no ser acceptada pels ciutadans de
l’autonomia i votar-hi en contra. Un sistema
de triple clau adreçat a intentar aconseguir
acords d’ampli consens.

A Catalunya es va seguir, fil per randa, tot
aquest trajecte. I finalment, una majoria su-
ficient dels ciutadans de Catalunya hi van
donar pas lliure, a l’Estatut del 2006. Però
vet aquí que, a conseqüència d’una impug-

SETEMBRE 2019 L’AVENÇ 460   31

FOCUS

Francesc Macià proclamant
la República, l’abril del
1931.

[pàgines 26-27]
Protesta per la independèn-
cia, Barcelona. Fotografia:
Chris Slupski/unsplash



nació per part del PP, el Tribunal Constitu-
cional dicta la seva sentència. 

Una sentència que afecta elements centrals
del contingut de l’Estatut. Elements, com els
d’articulació legal de les dues llengües oficials
a Catalunya, que mai havien estat impug -
nats, anteriorment, de forma tan clara, per
cap força política espanyola.

Fet i fet, doncs, és lògic que, a partir del
2010, la desafecció cap a l’estat s’anés incre-
mentat, a poc a poc. Vet aquí, però, que en
realitat el gran salt, pel que fa al suport a la
independència, no es produeix al 2010, sinó
dos anys després, com es pot comprovar al
gràfic 1.

El gràfic recull les dades d’una pregunta
que figura als Baròmetres d’Opinió Política
(BOP) que el Centre d’Estudis d’Opinió
(CEO) publica periòdicament. Es refereix a
l’opció preferida pels ciutadans, quant a la re-
lació entre Catalunya i Espanya. (La pregunta
en qüestió és la següent. “Creu que Catalunya
hauria de ser: a) Una regió d’Espanya; b) Una
comunitat autònoma d’Espanya; c) Un estat
dins una Espanya federal; c) Un estat inde-
pendent; c) No ho sap; d) No contesta”).

Tanmateix, aquí només hem recollit el per-
centatge dels qui opten per la independència,

tot i que més endavant tindrem ocasió de cen-
trar la nostra atenció, també, en els altres ca-
sos.

Si tenim en compte l’inici de la sèrie, al
juny de 2011, l’opció a favor de la indepen-
dència no era, ni de lluny, la majoritària, ja
que només la triaven el 22% de les persones
inscrites al cens electoral. 

Encara que no figuren al gràfic (per no
complicar-lo en excés) hi havia dues opcions
que la superaven, aleshores, la d’una comu-
nitat autònoma dintre d’Espanya, que encara
era la majoritària, amb un 35,1% de la po-
blació, i un estat dins una Espanya federal,
que se situava en un 32,3%. Més minoritària
era la dels ciutadans que optaven per una re-
gió d’Espanya, amb un 6,4%.

Des d’aquell moment es produeix un in-
crement de l’opció de la independència, que
arriba a un màxim al febrer del 2013, amb
un 41,6% de la població que tria aquesta
opció. Aquest increment és més suau en un
principi, ja que només s’incrementa de tres
punts entre el juny del 2011 i l’octubre del
mateix any o el febrer de l’any següent, però
es fa molt i molt intens a partir d’aquest
febrer del 2012, tal com es pot apreciar cla-
rament al gràfic. 
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GRÀFIC 1. PREFERÈNCIA PER LA INDEPENDÈNCIA 
(ENTRE QUATRE OPCIONS D’ARTICULACIÓ ENTRE CATALUNYA I ESPANYA).

Font: Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Dades reponderades (Fabà/Torres: 2017)



Així, en un any, el suport a la independèn-
cia s’incrementa gairebé en un 64%, ja que
passa d’un 25,4% de la població amb dret a
vot, al febrer del 2012 a un 41,6%, al febrer
del 2013.

Vet aquí, doncs, l’inici del procés, de la re-
volta catalana. L’any 2012. Però què va
passar aleshores, que no hagués passat ante-
riorment? D’una banda, el canvi al govern
de l’estat, amb la incorporació del Partit Po-
pular i el desvetllament, encara més intens,
de la política de recentralització que indicava
la sentència del TC. Rajoy ocupa el govern
espanyol a finals del 2011. 

Però hi ha dos fets més, aquests de ca ràcter
endogen, vinculats a la dinàmica pròpiament
catalana. Al març del 2012 es constitueix al
Palau Sant Jordi l’Assemblea Na cional Cata-
lana (ANC), l’entitat que sabrà aglutinar el
gruix de la mobilització que es desvetllarà a
partir d’aleshores a favor de la independència.
D’altra banda, en aquella assemblea es con-
voca una Marxa per la In dependència que re-
correrà les comarques catalanes i es clourà
l’11 de setembre amb una manifestació mas-
siva que depassa àmpliament totes les expec-
tatives. Una iniciativa que desborda clarament
les perspectives de CiU, que hauria volgut li-
mitar la perspectiva del moviment a la reivin-
dicació d’un nou pacte fiscal.

Ara el català emprenyat s’ha transformat
en català il·lusionat. La independència
 sem bla un projecte factible, il·lusionador. I
el suport a aquest projecte ha crescut tant
que molta gent pensa que ja és clarament ma-
joritari. Hi ajuden les mateixes dades del
Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Si ens tor-
nem a fixar en les nostres xifres, a partir del
febrer del 2013, el suport a la independència
s’estanca. Per contra, si consulteu directa -
ment el CEO (CEO. BOP. Primera onada
2018. Dossier de premsa, p. 62.
http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/6668/
Dossier%20de%20premsa%20-885.pdf),
aquest suport es va incrementant de forma
progressiva fins al novembre del 2013, on
s’assoleix un 48,5%. La diferència és fruit
que, en aquell moment, la mostra del CEO
estava esbiaixada (hi havia més nats a Cata-
lunya a la mostra que els que figuraven al
padró d’habitants) per la qual cosa les dades
s’han hagut de corregir, mitjançant una re-
ponderació, tal com hem assenyalat anterior-
ment (Fabà/Torres: 2017) 

Tot plegat crea un clima d’optimisme i eu-
fòria que incidirà decisivament en les pers-
pectives de futur del moviment.

Què s’esdevé a partir del febrer del 2013?
Com ja hem assenyalat anteriorment, el crei-
xement s’estanca. D’aquesta manera, entre
el febrer del 2013 i el juliol del 2016 el suport
a la independència pràcticament ni creix ni
minva, ja que l’oscil·lació és molt baixa, d’un
punt, una xifra no significativa des del punt
de vista estadístic. Fins i tot davalla tempo-
ralment, després del 9N de 2014. Cal tenir
en compte que, mentrestant, s’han tornat a
esdevenir mobilitzacions també molt espec-
taculars i massives com la Via Catalana, la
cadena humana que va unir els dos extrems
del país, l’11 de setembre del 2014 i la V bai-
xa, també l’11S, però de l’any següent, al
2015, ja després de la consulta del 9N. 

Tot sembla indicar, per tant, que aquests
actes, molt importants certament, no van
provocar un eixamplament significatiu del
moviment, tot i que van fer molt visible la
força i la potència dels que ja n’estaven con-
vençuts.

Queda clar quan comença. Però, quan aca-
ba? En aquest cas, ens acarem a un fet neta-
ment polític. Ja hem dit que, mal que bé, el
procés ha estat possible gràcies a un cert
acord, en l’activitat pràctica, de tres forces
polítiques molt diferents, CDC, ERC i la CUP.
Doncs bé, el desconcert que es produeix arran
de la no aplicació de la declaració d’inde -
pendència, de l’empresonament i l’exili dels
principals dirigents i de la manca d’un dia-
gnòstic comú sobre tot plegat, ha produït, en-
tre altres qüestions, que la CUP passés a 
l’oposició. I sense la CUP no hi ha majoria al
Parlament. Sembla raonable, doncs, marcar
aquesta data (els inicis de la legislatura fruit
de les eleccions del 21D) per assenyalar la fi
d’un període i (potser) els inicis d’un altre del
qual no coneixem, encara, quines caracterís-
tiques pot tenir o deixar de tenir…

Partim, doncs, d’una data inicial, l’any
2012. I d’una de final, el 2018. Sis anys. Els
anys d’un veritable terratrèmol polític.
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L’any 2012, el català emprenyat s’ha transfor-
mat en un català il·lusionat. La independèn-
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El suport a aquest projecte ha crescut tant,
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majoritari. Tot plegat crea un clima d’opti-
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les perspectives de futur del moviment.



QUI ÉS QUI?
Per respondre a aquesta pregunta ens ha sem-
blat útil consultar de nou algunes de les dades
dels Baròmetres d’Opinió Política (BOP) que
el CEO publica regularment. En aquest cas
es tracta de comparar el BOP d’octubre del
2011, abans que es desvetllés el terratrèmol
polític que estem analitzant, amb el d’abril
del 2018, que és el que hem assenyalat com
el tancament (o el que assenyala un canvi de
cicle) d’aquesta revolta catalana. No ho hem
dit, però l’objectiu és fer-ne una descripció
de caràcter sociològic, demogràfic i fins i tot
sociolingüístic.

Per ser coherents amb la pregunta que
hem tingut en compte en elaborar el gràfic
1, destriarem les característiques de cadascun
dels grups que hi emergeixen. Hi haurà,
d’una banda, els regionalistes (a la pregunta
sobre la preferència de relació entre Catalu-
nya i Espanya hi trien «una regió d’Espa-
nya»), de l’altra els autonomistes (la tria que
fan és «una comunitat autònoma d’Espa-
nya»), els federalistes (trien «un estat dins
una Espanya federal») i, finalment, els inde-

pendentistes (que prefereixen «un estat in-
dependent»).

A l’octubre del 2011 el pes dels quatre grups
és el que podem veure al gràfic 2. El grup ma-
joritari és el dels autonomistes, amb un 34,9%.
Un col·lectiu, per tant, que s’identifica amb la
defensa de l’statu quo i que no seria partidari
de fer gaire canvis, ni en un sentit recentralit-
zador, ni tampoc d’anar més enllà de l’actual
marc autonòmic. Després hi ha els federalistes,
amb un 30,6 % del total. La seva tria impli-
caria, per fer-se realitat, canvis importants de
tipus legal, fins i tot, probablement, una re-
forma constitucional. Molt a prop hi ha els
independentistes, amb un 27,5%(S’han exclòs
els NS/NC i per això el percentatge és lleuge-
rament superior que al gràfic 1). Lluny, queda,
finalment, el dels regionalistes, amb un 7%
del total. Cal entendre que els que l’han triat
serien partidaris d’un model on l’estat tingués
un pes i unes competències superiors a les que
té ara, amb el model autonòmic.

Quines són les característiques sociolò giques
i de preferències polítiques de cadascun d’a-
quests grups? Veiem-ho a la pàgina següent.
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GRÀFIC 2. GRUPS, QUANT A LES PREFERÈNCIES SOBRE RELACIÓ ENTRE CATA-
LUNYA I ESPANYA 
OCTUBRE 2011

Font: Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Dades reponderades (Fabà/Torres: 2017)
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AUTONOMISTES
La majoria han nascut a Catalunya, però només ho
han fet un 53,1%. Però entre aquests que sí que hi
han nascut, només el 15% són fills de pares autòc-
tons. Un 24,2% tenen com a llengua el català. I un
18% tenen estudis universitaris. Un 27,6% trien
TV3 per veure els informatius (26% TV1, 11,6%
Tele 5 i un 14% Antena 3). Trien molt majoritària-
ment, per informar-se, El Periódico i La Vanguardia,
en les seves versions en castellà (tot i que una part,
més petita, prefereixen la versió catalana).
Un 59,8% consideren que ja hi ha prou autonomia
o fins i tot que n’hi ha massa (un 8,2% trien aquesta
darrera opció). La gran majoria votarien en contra
de la independència o no hi participarien, en un re-
ferèndum d’autodeterminació. En unes eleccions al
Parlament de Catalunya, majoritàriament votarien a
favor de CiU (40%), però també del PSC (24%), i
del PP (17%).

Eren 1.700.000 persones, aproximadament.

Com hem pogut apreciar, tots dos són grups que s’assemblen força, tret de les preferències polítiques.
Contràriament al que s’esdevindrà amb els dos grups següents.

FEDERALISTES
La gran majoria, un 76,7%, han nascut a
Catalunya. Però entre aquests que sí que hi han
nascut, només el 37% són fills de pares autòctons.
Un 56,2% tenen com a llengua el català. I un nom-
bre molt significatiu, un 41% tenen estudis univer-
sitaris. Un 62,8% trien TV3 per veure els informa-
tius (12,7% TV1, 2,8% Tele 5 i un 4,2% Antena
3). Trien molt majoritàriament, per informar-se, El
Periódico i La Vanguardia, però en les seves
versions en català (tot i que una part, més petita,
trien la versió castellana).
Un 79% consideren que hi ha un nivell insuficient
d’ autonomia. I un 44,7% votaria a favor de la in-
dependència, en un referèndum. En unes eleccions
al Parlament de Catalunya, majoritàriament
votarien a favor de CiU (36,4%), però també d’ICV
(14%) i del PSC (13%).

Eren 1.500.000 persones, aproximadament.

INDEPENDENTISTES
La gran majoria, un 82,8%, han nascut a Catalunya.
Però entre aquests que sí que hi han nascut, el 52,5%
són fills de pares autòctons. Un 79,3% tenen com a
llengua el català. I un nombre significatiu, un 31,8%,
tenen estudis universitaris. Un 77,3% trien TV3 per
veure els informatius (6,6% TV1, 2,6% Tele 5 i un
3,4% Antena 3). Prefereixen molt majoritàriament,
per informar-se, El Periódico i La Vanguardia, en les
seves versions en català.
Un 91,4% consideren que hi ha un nivell insuficient
d’ autonomia. I un 92,8% votaria a favor de la inde-
pendència, en un referèndum d’autodeterminació. En
unes eleccions al Parlament de Catalunya, majorità-
riament votarien a favor de CiU (48,5%), però també
d’ERC (24,8%).

Eren 1.300.000 persones, aproximadament.

REGIONALISTES
La majoria no han nascut a Catalunya, ja que només
ho han fet el 37,4%. I entre els que sí que hi han
nascut, només el 10% són fills de pares autòctons.
Només un 14,5% tenen com a llengua el català. I
un 16% tenen estudis universitaris. Un 15% trien
TV3 per veure els informatius (33% TV1, 14% Tele
5 i un 14% Antena 3). Opten, molt majoritàriament,
per informar-se mitjançant El Periódico i La Van-
guardia, en les seves versions en castellà.
Un 68,2% consideren que ja hi ha prou autonomia
o fins i tot que n’hi ha massa (un 17,9% trien
aquesta darrera opció). La gran majoria votarien en
contra de la independència o no hi participarien, en
un referèndum. En unes eleccions al Parlament de
Catalunya, majoritàriament votarien a favor del PP
(29,6%), però també del PSC (22,6%), de CiU
(22,6%) i de Ciutadans (14,8%).

Eren 340.000 persones, aproximadament.

QUI ÉS QUI? ELS QUATRE GRUPS
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GRÀFIC 3. GRUPS, QUANT A LES PREFERÈNCIES SOBRE RELACIÓ ENTRE 
CATALUNYA I ESPANYA. ANÀLISI SOCIOLÒGICA 
OCTUBRE 2011

Font: Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Dades reponderades (Fabà/Torres: 2017)

GRÀFIC 4. GRUPS, QUANT A LES PREFERÈNCIES SOBRE RELACIÓ ENTRE 
CATALUNYA I ESPANYA. ANÀLISI POLÍTICA 
OCTUBRE 2011

Font: Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Dades reponderades (Fabà/Torres: 2017)



Per copsar les semblances i les diferències
entre els quatre grups hem construït els se-
güents gràfics (3 i 4) . En el primer hem agru-
pat les variables de caràcter més sociològic,
mentre que hem reservat per al segon les d’o-
pinions polítiques.

Així, els dos primers grups (regionalistes
i autonomistes) es caracteritzen per un arre-
lament menor a Catalunya, un percentatge
inferior de persones que tenen com a llengua
el català i un grau d’instrucció més baix. I
contràriament, pel que fa als altres dos grups,
amb el matís que el dels independentistes és
on hi ha els més arrelats i on els catalanòfons
són àmpliament majoritaris.

Pel que fa al gràfic 4, també aquí el
contrast és notable. Mentre els dos primers
grups estaven relativament satisfets de l’a c -
tual marc autonòmic i votarien en contra de
la independència, federalistes i independen-
tistes hi estaven força insatisfets i votarien
(bé de forma notable, bé de manera massiva)
per l’opció independentista. Aquests dos dar-
rers grups, també s’informaven majoritària-
ment mitjançant TV3.

En síntesi, a la tardor del 2011 la societat
catalana estava formada per dos grans
col·lectius, de característiques molt diferents,
com hem vist. Una perspectiva un xic diferent
a la idea que «som un únic poble» i no
podem deixar de ser-ho. Com a aspiració és
molt lloable, però els desitjos no ens haurien
de fer oblidar el caràcter ben complex del de-
mos català. 

Quant al pes dels dos col·lectius, ens tro-
bem que, si ajuntem els dos darrers grups,
d’una banda, i els dos primers, de l’altra, la
relació és gairebé de 60 a 40. La suma de fe-
deralistes i independentistes feia, al 2011,
una mica més del 58%, mentre que la de re-
gionalistes i autonomistes abraçava un 42%
del total. Tres milions i dos milions de per-
sones, aproximadament.

Per reblar el clau, recordem que la situació
política ja era aleshores molt complexa. 
L’aposta recentralitzadora d’Aznar s’havia
concretat, en un primer moment, en la sen-
tència del Tribunal Constitucional sobre l’Es-
tatut; apareixien altres sentències del Tribunal
Suprem, amb la pretensió de desvirtuar el sis-
tema lingüístic de l’escola catalana; planava
la possibilitat que les properes eleccions (com
així va ser, de fet) les guanyés el PP; s’estenien
els conflictes derivats de la política de reta-
llades, de la mà del 15M…

Per respondre al projecte aznarià s’hagués
pogut optar per dues estratègies, d’acord al

panorama sociopolític que hem posat sobre
la taula:

Intentar agrupar aquest conjunt, molt•
majoritari, del 60% (federalistes i in-
dependentistes), mitjançant algun tipus
de moviment, centrat en l’autodetermi-
nisme i el dret a decidir. I amb un mar-
cat caràcter social.

O bé ampliar al màxim el grup dels fa-•
vorables a la independència, situant
aquesta consigna al centre del movi-
ment.

No cal ni dir que l’opció que finalment s’es-
devingué fou la segona. Encara que, en
alguns moments, semblava que s’intentés
combinar-les…

Abans d’intentar apreciar els canvis que
s’han produït, després d’aquests sis anys, fa-
rem una lleugera ullada a qüestions políti-
coelectorals, encara durant l’any 2011. Sem-
pre de la mà del CEO.

Al gràfic 5 hem exposat les preferències
electorals dels quatre grups que estem ana-
litzant, al 2011. Allò més significatiu és que
hi ha dues opcions polítiques que estan pre-
sents, en la majoria dels casos, en els quatre
grups que analitzem. Ens referim al PSC
però, sobretot, a CiU. Així, en aquest darrer
cas, és l’opció electoral preferida, tant entre
els autonomistes (25,5%) com entre els fe-
deralistes (36,5%) o els independentistes
(36,10%). I fins i tot en el cas dels regiona-
listes (on la primera opció és el PP, amb un
20,40%) CiU hi juga un paper important,
amb el 15,60%, empatada amb el PSC.

Aquest caràcter transversal de CiU (quan
ens referim a les eleccions catalanes) és el que
li ha proporcionat tradicionalment el pes po-
lític que l’ha portat a guanyar aquesta con-
vocatòria electoral durant tants anys.

Contràriament, tant el PP, com ICV, com
ERC són, en aquell moment, opcions elec -
torals que només són importants en un dels
nostres grups. El PP, com ja hem vist, entre els
regionalistes; ICV entre els federalistes (14%)
i ERC entre els independentistes (18,4%). Dei-
xem-ho aquí, al menys fins ara.

Convé apreciar què s’ha esdevingut, de tot
plegat, després de la revolta catalana. (gràfic
6).

D’entrada, el volum relatiu dels quatre
grups que ens han acompanyat durant tot
aquest apartat s’ha vist alterat. El primer
grup, el dels regionalistes, segueix sent cla-
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GRÀFIC 5. GRUPS, QUANT A LES PREFERÈNCIES SOBRE RELACIÓ ENTRE 
CATALUNYA I ESPANYA 
PREFERÈNCIES ELECTORALS A LES ELECCIONS CATALANES. OCTUBRE 2011

(No suma 100, perquè no s’han visualitzat els que afirmen que s’abstindran i els Ns/Nc)

GRÀFIC 6. GRUPS, QUANT A LES PREFERÈNCIES SOBRE RELACIÓ ENTRE 
CATALUNYA I ESPANYA 
OCTUBRE 2011 I ABRIL 2018.



rament minoritari, encara que té un pes re-
lativament semblant al que tenia al 2011.
D’un 7% ha passat a un 6,7%, 350.000 per-
sones, aproximadament. 

Però han decrescut considerablement els
dos grups intermedis, el dels autonomistes
(que passa d’un 34,9% a un 25,7%, 9 punts
menys) i el dels federalistes (que passa d’un
30,6% a un 24%, 6 punts menys). Al 2018
serien, per tant, 1.300.000, aproximadament,
i 1.200.000 persones, respectivament. 

Finalment ha crescut molt el grup dels in-
dependentistes (que ha passat del 27,5% al
43,6%, un increment de 16 punts). Estem
parlant, aproximadament, de més de
2.000.000 de persones.

Això ja indica clarament quin ha estat el
transvasament personal. Una part important
d’autonomistes i federalistes s’han decantat
per l’opció independentista. I això s’ha fet
pràcticament de cop, com hem vist anterior-
ment. En un any, del 2012 al 2013.

Podem saber si les persones, que han fet
aquest pas, tenien algun tret determinat, de
caràcter específic? Ho podem esbrinar si es-
tudiem les diferències (cas que n’hi hagi) en
la composició dels grups, entre el 2011 i el
2018. I sí, hi són. 

Al 2018 el nombre de persones que tenen
com a llengua el català, decreix, entre els au-
tonomistes i federalistes, respecte al 2011.
En aquest darrer any hi havia, com hem vist,
un 24% de catalanòfons, entre els autono-
mistes, mentre que ara en són un 11,2%. Pas-
sa una cosa semblant, en el cas dels federa-
listes. D’un 56% passem ara a un 29,6%.

També minven les persones d’aquests dos
grups que al 2011 optaven per l’opció de la
independència. Un part important d’aquestes
persones ara han engruixit el quart grup.

D’altres analistes (Serrano: 2013) també
han confirmat aquesta perspectiva quan
apunten que, durant el 2012, es produeix
una aproximació ràpida i sobtada a la vo-
luntat d’independència de persones que tenen
com a llengua el català, que es consideren
més catalanes que espanyoles, que són au-
tòctons fills d’autòctons i que, en aquell mo-
ment, formaven part de l’electorat de CiU.

En definitiva, aquelles persones de llengua
catalana que ja es trobaven a prop de l’opció
independentista, però encara no la conside-
raven com l’opció plenament desitjable s’hi
han incorporat, amb armes i bagatges. Això
ha conduït a una separació etnolingüística
més marcada entre el grup dels independen-
tistes i els altres. Més marcada que al 2011,

com ja han assenyalat diversos analistes
(Fabà i Torres: 2017).

Es produeix, per tant, una polarització
més gran de la societat catalana. A aquesta
polarització se li afegeix una radicalització
més intensa, en sentit antiautonomista, en
alguns casos, dels dos primers grups que hem
tingut en compte. 

S’observa això, per exemple, en la forma
en què es valora TV3. Al 2011 un 15% dels
regionalistes la consideraven com la seva re-
ferència informativa. Ara només ho són un
2,7%. Passa el mateix amb els autonomistes,
que passen d’un 27,6% al 11,6%. I un des-
cens molt més marcat en els federalistes, que
van del 62,8% al 38,3%. 

O la consideració que hi ha “massa auto-
nomia”. Que passa d’un 17,9% al 2011,
entre els regionalistes, a un 31,6% al 2018
(això sí, és un fenomen que es limita, només,
a aquest grup).

La transversalitat d’algunes opcions polí-
tiques que havíem apuntat al 2011, es manté,
ara? Ja es veu clarament que no (gràfic 7).
Ciutadans, que és el grup majoritari en els
dos primers grups, té un paper residual en el
tercer i inexistent en el quart. Simètricament,
les tres opcions polítiques que dominen cla-
rament el camp independentista (JuntsxCat,
ERC i CUP), tenen una presència molt minsa
en els altres tres grups.

La funció que complia CiU al 2011, en de-
finitiva, s’ha esvaït. La societat catalana s’ha
polaritzat i tothom s’hi ha hagut de resituar.
Si a això li afegim que la majoria de les op-
cions que ara estan presents, al 2011 o bé no
existien o bé tenien un altre nom, és lògic,
parlar, com s’ha fet, del tsunami català.

EL TSUNAMI
Fa anys, més que de tsunami, hom parlava de
l’oasi, català. I és que, durant més d’una
vintena d’anys, Catalunya s’havia carac teritzat
per una mena de bipartidisme, molt especial.
CiU, l’organització que s’articula al voltant
de Jordi Pujol domina, mitjançant majories,
sovint absolutes, el Parlament de Catalunya.
Mentre que el PSC és, en la majoria dels casos,
el partit que obté més diputats a les eleccions
al Congrés de Diputats. Quant als municipis,
els socialistes dominen Barcelona i les grans
ciutats, mentre que els nacionalistes conser-
vadors governen les ciutats i pobles menys po-
blats i la majoria dels Consells Comarcals.

És un fenomen polític que es basa, en bona
part, en les diferències etnolingüístiques dels
respectius electorats i en allò que s’ha nomenat
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el vot dual. A les eleccions catalanes una part
de l’electorat, que a les generals votava socia-
lista, preferia no participar-hi, per la qual cosa
la participació a les eleccions al Parlament de
Catalunya solia ser inferior als comicis on es
triaven els membres del Congrés de Diputats.

Aquest panorama es trenca amb el primer
govern tripartit, on una aliança entre ICV, ERC
i el PSC aconsegueix que Pujol hagi d’aban-
donar el palau de la Generalitat. Això s’esdevé
l’any 2003. Aquest fet i els proble mes, cada
cop més intensos, de CDC amb la corrupció,
situen els socialistes en una conjuntura de
poder màxim. L’any 2006 Zapatero era el pre-
sident del govern central, Montilla el president
de la Generalitat i Clos o Hereu (depèn del
mes que considerem) alcaldes de Barcelona.

Però la vida política és efímera. Al menys
durant aquest període on tot és molt més
obert, més incert. Així, al 2011 el socialisme
és a l’oposició, arreu. Zapatero perd les elec-
cions, a favor de Rajoy, com hem vist, al
2011. El mateix any, Xavier Trias, de CiU,
guanya les eleccions a l’Ajuntament de Bar-
celona. I l’any anterior, Artur Mas, acon -
segueix fer-se amb la presidència de la Ge-
neralitat. Per acabar-ho d’arrodonir, a les
eleccions generals del 2011, a Catalunya, la

força més votada ja no és el PSC, sinó CiU.
Però aquesta hegemonia aparent de CiU

tampoc no resistirà el terratrèmol polític que
suposa la irrupció de la revolta catalana, me-
nys encara si li afegim les conseqüències
d’una altra revolta, la del 15M. 

La primera conseqüència és l’aparició d’un
nombre més gran d’actors polítics.

La política espanyola, per exemple, ha estat
matisadament bipartidista fins fa relativament
poc. Un partit d’esquerres (PSOE) i un altre
de dretes (PP), alternant-se al govern, sovint
amb el suport extern de dos partits naciona-
listes perifèrics (CiU i PNB). L’existència d’IU
no ha posat mai en qüestió aquest esquema,
encara que l’ha pogut matisar, algun cop. Però
ara mateix, si tenim en compte les darreres
eleccions, els actors estatals ja no són dos, sinó
cinc (s’hi han afegit Podemos, Ciudadanos i
Vox). I els actors perifèrics també s’han diver-
sificat, tant en el cas català (JuntsxCat i ERC)
com en el basc (PNB i Bildu).

Passa el mateix a Catalunya, on hem passat
de dos actors principals (PSC, CiU) i tres de
se  cundaris (ICV, ERC i PP) a set. S’hi han afe -
git Ciutadans i la CUP. Per fer-nos-en càrrec
podem comparar (gràfic 8) els resultats de les
segones eleccions al Parlament (quan Pujol
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aconse gueix la seva primera majoria absoluta)
i les darreres, les que es van efectuar, sota els
efectes de l’article 155, el 21D del 2017.

Per acabar-ho d’arrodonir, també hi ha
noms que desapareixen. Un dels principals
protagonistes, CiU, com s’insinua al gràfic, ja
no existeix. El procés ha esquerdat la coalició.
Duran i Lleida, sempre bon defensor de l’ordre
establert, no podia aguantar la desobediència
massiva que implicava caminar cap a l’1-O i
decidí partir peres amb Convergència. Davant
del desastre que obtingué, en presentar-se sol
a les eleccions, i els deutes acumulats decidiren
dissoldre l’històric partit democratacristià. 

Els problemes convergents són d’un altre
tipus, més vinculats amb la corrupció i la
confessió de Pujol sobre la deixa del seu pare.
Millor allunyar-se d’una herència (mai millor
dit) enverinada. Si a això li afegim l’intent
(fallit) de Puigdemont d’ocupar, amb la Cri -
da, gairebé totalment l’espai independentista
(una espècie de Scottish National Party a la
catalana) s’entenen els diversos experiments
nominals que s’han produït en aquest camp.
Experiments que encara haurem de veure
com acaben.

També ha desaparegut ICV, immergida en
el conglomerat dels Comuns. En Comú Po-

dem ha tingut una gènesi enrevessada i té un
futur complex, sobretot després de la darrera
investidura com a alcaldessa d’Ada Colau
(amb els vots de Manuel Valls). Es constata,
un altre cop, que no sempre és fàcil convertir
un moviment social, divers i heterogeni com
el 15-M, en un partit polític estructurat. Que
li ho preguntin a Xavier Domènech. 

D’altra banda, hi ha els nous agents polí-
tics, que s’han inflat, en aquests moments tan
especials. Ciutadans, Vox i la CUP.

Ciutadans va tenir el seu moment de
glòria, com hem vist al gràfic 8, a les
eleccions del 21D, quan esdevingué el primer
partit de la cambra. Fou un moment excep-
cional, com ho demostra la participació elec-
toral, la més gran en la història del parla-
mentarisme català. I és que tothom s’hi
jugava molt. Els partits del 155 la possibilitat
de fer-se amb la Generalitat i aplicar una po-
lítica recentralitzadora des del rovell de l’ou
de la política catalana. La gent que s’havia
jugat el físic l’1-O, el perill de perdre l’escola
catalana, TV3 o els Mossos. Però mentre l’in-
dependentisme repartia els seus vots entre
tres opcions, JuntsxCat, ERC i la CUP, 
l’electorat unionista concentrava les seves
paperetes bàsicament en Ciutadans. Després
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ja s’ha vist que aquests resultats eren, en molt
bona part, un miratge i responien a una si-
tuació molt conjuntural. En són un bon tes-
timoni el resultat dels taronges a les triples
eleccions d’aquest 2019. A les generals espa-
nyoles Ciutadans obté un 11,6% dels vots,
si tenim en compte només el Principat, i 5 di-
putats (i quedà en cinquè lloc). A les muni-
cipals, tam bé a Catalunya, un 5,11% dels
vots i es queda al 6è lloc. I a les europees,
amb un 8,6% esdevé la quarta força. Què
n’és d’efímera la política!

Hi ha finalment, dos partits que s’anome-
nen igual com s’anomenaven, abans del ter-
ratrèmol. PSC i ERC. És cert que els socia -
listes també han passat el seu especial
purgatori. Molts dirigents els van abandonar,
quan es veia que el PSOE acabaria alineant-
se amb el 155. Alguns es van quedar a casa
(Montserrat Tura, Quim Nadal…) però d’al-
tres s’han passat, amb tots els ets i uts, a
l’espai republicà. Tot i això, a les darreres
convocatòries electorals, l’espai socialista s’ha
refet i afronta l’actual situació amb millors
expectatives.

Queda ERC. Un partit que, en bona part,
pretén ocupar un espai molt ampli. Un espai
que encara es disputa, però, amb el puigde-
montisme…

ALGUNES CONCLUSIONS. I INCERTESES

1 Durant la transició s’esdevingué un
pacte entre els principals partits es tatals

(UCD, PSOE i PCE) i els nacionalismes pe-
rifèrics, especialment el catalanisme (i el
seu principal representant d’aquella època,
CiU). La fórmula de proposta i aprovació
dels estatuts d’autonomia n’era, com hem
vist, un dels seus elements centrals. Incloïa
també alguns elements simbòlics, que hau-
rien pogut permetre un desenvolupament
asimètric entre les autonomies històriques
(i molt especialment Catalunya i el País
Basc) i la resta. Ens referim a la menció so-
bre les «nacionalitats i regions» del cèlebre
article 2 de la Constitució. Però l’afany
igualador del PP i el PSOE (molt especial-
ment després del 23F) no ho permeteren.

2 No obstant això, el paper de frontissa
que jugaren CiU i el PNB van facilitar

tant el desenvolupament de l’autogovern,
com l’assoliment de noves competències.
D’aquesta manera, a Catalunya es forjà un
sistema lingüísticoescolar molt favo rable
al català; s’aprovà una nova Llei de Política

Lingüística, que ha permès un creixement
notable de la retolació comercial en la llen-
gua pròpia del país; s’han desplegat els
Mossos, com una policia integral, o s’ha
consolidat una televisió catalana, amb unes
audiències dels seus informatius més que
notables.

3 Quan Aznar obtingué la majoria ab-
soluta digué que «fins aquí havíem ar-

ribat». Tots els elements anteriors facili-
taven, segons ell, un perillós procés de
«na cionalització» catalana i «desnaciona-
lització» espanyola, a Catalunya. Un pro-
cés que s’havia d’aturar. Per les bones o
per les males. La discussió i aprovació del
nou Estatut li proporcionà l’excusa. I ja
sabem com va anar…

4 En molt bona part, la revolta catalana
fou una resposta a aquest projecte az-

narià. La forma en què s’havia esdevingut
tot l’enrenou de la sentència del TC, la
manca de fermesa en defensar el text de
l’Estatut per part del president Zapatero,
l’acord que durant mesos va tenir el pre-
sident Mas amb el PP, al Parlament de Ca-
talunya, tot plegat conduïa cap a una pro-
funda desconfiança respecte a la política
espanyola i fins i tot a una certa malfiança
cap a la política catalana. En bona part,
era lògic que la consigna d’independència
se situés al centre del moviment que s’a-
nava congriant.

5 Com hem vist més a dalt, la irrupció
sobtada del tsunami (l’assemblea cons-

tituent de l’ANC, al Palau Sant Jordi, far-
cida d’entusiasme; la manifestació del
2012; les dades del CEO que avalaven que
el 60% de la població estava a favor de la
independència) facilità que el clima polític
en que es gestà el moviment fos d’un ex-
cepcional optimisme. Les mobilitzacions
dels anys següents reblarien el clau. La re-
lativa passivitat de la població que no hi
combregava (amb l’objectiu de l’indepen-
dentisme) donava ales a aquestes ambi-
cioses expectatives.

6 El tancament en banda, per part del
govern Rajoy, incrementa molt el grau

de tensió. Primer, respecte a la consulta del
9N i després, de forma encara més mani-
festa, sobre el referèndum de l’1-O. Tot
sembla indicar que cap dels dirigents de
CDC i ERC no pretenien iniciar cap mena
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d’alçament, tal com indicaven les lleis de
transitorietat (control del territori, etc.). I
que probablement pensaven que finalment
Rajoy cediria i es podria arribar a un cert
acord, per fer un referèndum pactat. I que
tant la data, com el contingut del referèn-
dum es podrien negociar, com a Escòcia.
Però que, per arribar a això, calia mante-
nir-se ferms. En un determinat moment, pe-
rò, tot es desballesta. S’envien els vaixells,
amb la policia, es preparen les querelles…
Espanya actua a la seva manera. Mà dura.
I res de parlar. Com a Flandes. O a Cuba. 

7 D’altra banda, els ciutadans, contraris
al moviment independentista, que

s’havien mantingut callats, comencen a
sortir al carrer, de forma relativament mas-
siva. Com hem vist, Ciutadans és el partit
que en treu més rèdit. S’insinua una certa,
ni que sigui tímida, concreció de la frase
d’Aznar: «Antes se romperá Cataluña, que
España».

8 El resultat, de tot plegat, ja el conei-
xem. L’independentisme, malgrat tots

els problemes que afronta, no minva (fins
i tot creix lleugerament, de la mà dels ciu-
tadans que no combreguen amb la pers-
pectiva repressiva). ERC amplia el seu
espai i obté èxits polítics indiscutibles (pri-
mera força a Catalunya, a les darreres
eleccions generals espanyoles, a les muni-
cipals…). Però no hi ha una estratègia co-
muna sobre com afrontar la situació. Con-
tràriament, durant aquests mesos, s’hi han
insinuat tres corrents principals. 

Els rupturistes. Pensen que l’1-O la gent
se la va jugar i els dirigents no van estar a
l’altura. S’hagués hagut d’anar més enllà,
aplicant efectivament les lleis de transito-
rietat. I si aleshores no es va fer, s’haurà
de buscar un moment adient per fer-ho.
És allò del momentum, de Quim Torra.
En aquest corrent hi ha (o hi havia) la
CUP i l’ANC.

Els pragmàtics. Consideren que de l’1-O
no es deriva un mandat explícit, tot i que,
de vegades, els costa de verbalitzar aquesta
consideració. El valoren com un gran mo-
ment de mobilització ciutadana i un massiu
exercici de desobediència col·lectiva. Con-
sideren que cal ampliar més els suports del
moviment, adreçant-se especialment a sec-
tors que no s’hi han implicat prou (ciu -

tadans de llengua castellana, residents a
ciutats de les àrees metropolitans barcelo-
nina i tarragonina…). ERC i, molt espe-
cialment, Oriol Junqueras n’és el represen-
tant principal. Aquesta política ha portat
a ERC a diversificar el seu electorat. Al
2011, de les persones que afirmaven que
votarien l’opció republicana, un 13,7% te-
nien com a llengua el castellà i al 2018 el
percentatge s’havia incrementat fins al
22%. 

Els legitimistes. S’encavallen entre els uns
i els altres. Per dir-ho de forma un xic 
abrupta podríem dir que utilitzen sovint
la retòrica dels primers, però acaben fent
el que propugnen els segons. Aquí hi
hauria el puigdemontisme, en un sentit
ampli. 

9 Malgrat la manca de coincidència en
el diagnòstic (que no es resoldrà, ben

segur, fins que no s’esdevinguin les elec -
cions catalanes) la situació és tan greu, a
causa de la repressió, que sempre es manté
un mínim d’unitat, per fer-hi front. Afor-
tunadament. Això és especialment mani -
fest en el cas dels presos. Independentment
de les seves diferències polítiques, sembla
que mantenen un bon clima de solidaritat
i companyonia.

10 I acabem ja. Insistint que la situació
és molt fluïda. Molt complexa. Que

pot passar de tot. I que tot pot passar. Molt
més si tenim en compte que hi ha una sen-
tència, que s’ha de dictar...
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