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Quasi la meitat 
de Catalunya 
trencaria avui 
amb Espanya

JOSE RICO
BARCELONA

E
spanya és un mal negoci 
per a Catalunya. A aques-
ta conclusió estan arribant 
cada vegada més catalans, 

fins al punt que la meitat confessen 
ara que podrien canalitzar aquesta 
desafecció amb un vot afirmatiu en 
un referèndum independentista. En 
l’últim mig any, el percentatge de ca-
talans que trencarien amb Espanya 
ha crescut en nou punts, i ja són més 
els partidaris de la independència 
que els detractors. El 48,1% votaria 
sí; el 35,3% votaria no. Ara bé, més en-
llà de l’efervescència del fenomen, 
els ciutadans envien un altre missat-
ge que, tot i no ser contradictori amb 
l’anterior, refreda les expectatives a 
curt termini. Dos de cada tres cata-
lans consideren inoportú plantejar 
ara un referèndum, és a dir, que no 
els sembla que el moment actual si-
gui el més adequat per experimen-
tar amb el model d’Estat.
 La dada que desprèn el Baròme-
tre Polític d’Estiu del GESOP per a EL 
PERIÓDICO és la millor de totes les 
que s’han trobat fins ara els indepen-
dentistes. No és la primera vegada 
que el sí guanya el no, però la forqui-
lla actual és la més àmplia que s’ha 
aconseguit mai. L’abril del 2007, el 
44,9% volia trencar amb Espanya en-
front del 40% que rebutjava aquesta 
opció. Llavors, el debat sobre el des-
plegament de l’Estatut i la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional (TC) 
es trobaven en plena ebullició. Però 

la temperatura del fervor indepen-
dentista puja o baixa en funció de 
la conjuntura política. El desembre 
passat, després de la primera onada 
de consultes municipals, el secessio-
nisme no era majoritari, encara que 
es quedava només un punt per dar-
rere (el 40,6%, en contra de la ruptu-
ra, i el 39%, a favor).
 
‘EFECTE DOCUMENTAL’ / En aquesta oca-
sió, el treball de camp es va realit-
zar els 10 i 11 de juny passats, la ma-
teixa setmana que el Parlament va 
obrir la porta al referèndum per al 
2011 i els mateixos dies que el TC va 
intentar, una vegada més sense èxit, 
emetre una decisió sobre la Carta ca-
talana. No obstant, la pulsió iden-
titària ja venia esperonada des de 
la setmana anterior, quan TV-3 va 
oferir en prime time el documental 
Adéu, Espanya?, en què s’exposaven 
raons econòmiques per defensar la 
independència (l’espai va obtenir 
un 23,3% de quota de pantalla). A tot 
això s’hi hauria de sumar els efec-
tes de la crisi econòmica, amb els úl-
tims episodis de la tisorada del Go-
vern espanyol.
 La meitat dels catalans (51,6%) 
creuen que el ple del Parlament 
aprovarà la consulta si es reunei-
xen les firmes necessàries, i d’això 
n’estan convençuts el 59% d’enques-
tats. Un optimisme que no impedeix 
als ciutadans ser realistes quan se’ls 
planteja la pregunta clau de tot el 
procés previ al referèndum. ¿Ho ac-
ceptarà l’Estat? El 81,4% té clar que 
no. Tot just el 8,8% encara té espe-
rances que sí.

ESTRATÈGIA CONVERGENT / Si compa-
rem aquest auge del sentiment in-
dependentista amb la intenció de 
vot del baròmetre, el partit amb més 
motius per preocupar-se és ERC. Els 
republicans es precipiten a les ur-
nes a mesura que CiU engrandeix el 
seu sarró de vots. I el sondeig avala 
l’estratègia convergent del funam-
bulisme. El líder nacionalista, Ar-
tur Mas, ha ajudat a engendrar el re-
ferèndum, però ha advertit que els 
catalans no estan «madurs» per sot-
metre’s a aquesta prova. Són els ma-
teixos ciutadans els que reconeixen 
implícitament aquesta falta de ma-
duresa, potser perquè en un plebis-
cit com aquest és millor assegurar la 
victòria abans de convocar-lo. H

Els partidaris de la 
independència arriben 
al 48% i guanyarien la 
consulta per 13 punts

Malgrat tot, dos de 
cada tres catalans 
consideren inoportú 
celebrar un referèndum
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J Tècnica d’investigació: 
entrevista telefònica. 
J Àmbit geogràfic: Catalunya. 
J Univers: població de 18 anys i 
més amb dret a vot.  
J Nombre d’entrevistes: 800. 
J Error de la mostra: +/- 3,5% per 
a un nivell de confiança del 95% i 
p=q=0,5.  
J Tipus de mostreig: estratificat 
per dimensió del municipi, 
selecció aleatòria de llars i 
quotes creuades de sexe i edat. 
J Treball de camp: 10 i 11 de juny 
del 2010.
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CiU capitalitza 
l’augment de 
la desafecció

F
a uns quants mesos, co-
mentàvem que l’opinió 
pública catalana esta-
va a punt de superar 

l’etapa de la desafecció per en-
trar en la fase de la crispació. 
Desgraciadament, les dades 
que ens ho advertien a finals 
de l’any passat han empitjorat 
de manera més que notable du-
rant el 2010. Ja fa gairebé dos 
anys que dura l’anàlisi negati-
va de la situació econòmica i al 
llarg de l’últim any no ha parat 
de créixer el nombre d’aquells 
que opinen que la situació polí-
tica va a pitjor. Aquestes dades 
són un reflex i una barreja de la 
mala opinió de la política tant 
catalana com espanyola i, en es-
pecial, dels governs dels dos àm-
bits.
 A Catalunya, això ho capita-
litza pràcticament en exclusiva 
CiU, que obté els millors regis-
tres dels últims anys en pràctica-
ment totes les variables, gràcies 
a una fidelitat molt alta del seu 
electorat, però també als trans-
vasaments de vots que li arri-
ben de la resta dels partits. El PP 
i ICV-EUiA es mantenen en l’àm-
bit autonòmic, potser gràcies a 
un marc de tendència a l’alça en 
l’àmbit estatal. En canvi, ERC i 
el PSC presenten una tendència 
a la baixa en els dos àmbits, es-
pecialment en aquells que els 
són més favorables: ERC en les 
autonòmiques i el PSC en les ge-
nerals. En el cas del PSC, la crei-
xent debilitat en l’escenari es-
tatal se suma a la seva debilitat 
en l’autonòmic. El retrocés del 
PSC sobrepassa el vot dual i afec-
ta el seu votant tradicional, que 
busca refugi en altres opcions, el 
vot en blanc o l’abstenció. És re-
llevant que el retrocés d’aquest 
partit sigui paral·lel a un incre-
ment més que notable de l’opció 
del vot en blanc, que en l’enques-
ta s’erigeix com la tercera opció 
de vot amb més suport, tant en 
les autonòmiques com en les ge-
nerals. Pel que fa als minoritaris 
(Ciutadans, Reagrupament i Pla-
taforma per Catalunya), ara ma-
teix no obtenen suport suficient 
i no coneixerem les seves possi-
bilitats reals fins a l’inici de la 
campanya. 
 En definitiva, un escenari po-
lític que en deixa orfes alguns, 
en desincentiva uns altres i que 
pot inclinar-ne uns quants cap a 
noves opcions. En qualsevol cas, 
posa CiU en excel·lents condici-
ons de sortida per encarar les 
eleccions autonòmiques.
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