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PRESENTACIO 

Aquest treball que ara presenten» té el seu origen en una ponencia efectuada 

en el marc de la Segona Convenció per la Independencia Nacional, que va teñir 

lloc al Palau de Congressos de Hontjui'c els dies 26 1 27 de novembre del 

1988. 

Es tractava, en aquella ocasió, de comentar públlcament els resultats mes 

importants d'una gran enquesta que, per encárrec deis organltzadors de 

1'esmentada Convenció, va dur a terme Tempresa ICOPSA (Institut 

d'Investigado Comercial 1 Oplnió Pública S.A.) entre els dies 20 de setembre 

1 14 de novembre del 1988. 2.100 persones d'arreu del Prlncipat van ser 

entrevistados seguint un qüestionari temátic de mes de 50 preguntes preparat 

per Montserrat Treserra amb Vajut de Salvador Cardús 1 Joan Estruch. La 

fltxa técnica de Tenquesta la podeu trobar en un annex que hem situat al 

final del 1 libre. 

Les respostes de les persones interviuades van donar lloc a una immensa massa 

de dades que s'estén al llarg de centenars de fulls. Des del primer moment, 

dones, va semblar necessari procedír a seleccionar 1 ordenar tota aquesta 

Informado en brut perqué anés agafant cap 1 peus. La magnitud d'aquesta 

tasca va fer ben aviat evident que no es podía encabir un comentari 

minimament digne d'aquest material en un estudi de les propordons d'un 

artlcle. Es per aixó que al cap d'un temps várem veure ciar que el que 

estávem fent era en realltat un 1 libre. 

Aquí el teniu. I abans que comenceu a lleg1r-1o cal que us diguem que som 

consdents d'algunes de les seves 1nsuf1déndes. En primer lloc, no exhaurim 

tota la informado de qué dlsposávem. Tot 1 que comentem les dades que creiem 

mes interessants n'hl ha encara d' al tres que potser en alguna edidó 

posterior d'aquest treball (si és que es produeix) poden ser objecte d'un nou 

capítol. La urgencia per treure el lUbre al carrer ha determinat que aquest 

no sigui tan complot com hagués pogut ser treballant amb un ritme mes pausat. 
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Les raons de temps també han condicionat una mica el fons de la nostra 

argumentado. H1 haurá qui, per exemple, trobará a faltar una teorització mes 

profunda deis temes relacionats amb la 1 lengua, la identitat nacional i la 

memoria histórica. Som consdents que en aquest terreny ho podríem haver fet 

bastant mes bé del que ho fem. Sense que alxó serveíxi d'excusa pensem, pero, 

que, d'una banda, el nostre treball respon mes a un exerdci de meditado 

política i no tant a un tractat sodológic slstemátic d'aquestes qüestions, 

1f de l'altra, no cal dir que ja hi ha entre nosaltres qui ha treballat 

aquests aspectos amb un gran rigor 1 coherencia, com és el cas, entre 

d'altres, de Joan Francesc Mira. Voldríem destacar també peí seu alt Interés 

la magnífica aportado, fins ara relatlvament desconeguda, del llibre 

d'Andrés Barrera La dialéctica de la Identidad en Cataluña, un treball en 

molts aspectes ploner que, no ho dubtem, tlndrá un el futur el reconeixement 

1 la projecció que es mereix. 

Un altre deis possibles "punts fluixos" del nostre estudl el podem trobar en 

la mateixa metodología que hem fet servir a l'hora de treballar els resultats 

de l'enquesta. En la Introdúcelo fem un seguít de conslderacions critiques 

al voltant del tractament que s'acostuma a donar a les enquestes dltes 

d,"opinió", 1 després, quan nosaltres matelxos ens posem a comentar 

l'enquesta, incorrem en alguns deis errors que previament havíem denunciat. 

Per exemple, tampoc nosaltres no analltzem amb gaire cura ni tenlm massa 

presents aquells deis nostres enquestats que han optat per alió del "No ho 

sap / no respon". Encara que no vlngui massa a tomb, ens veiem ara en 

Tobligado de dir-ne alguna cosa. De fet, nomos una. Us fixareu que el 

percentatge deis qu1 s'acullen al "No ho sap / no respon" crelx de manera 

sobtada en aquel les preguntes que giren a 1'entorn de qüestions mes 

directament polítiques 1 que demanen, alhora, uns certs conelxements tóenles 

o, com a mínim, disposar d'una determinada Informado que no tothom té. Es 

constata, per tant, aquí un fenomen social global amb amplíssimes 

repercusions: 1 és que la desigualtat social no és nornes la desigualtat en 

l'accés ais recursos económics sino que també és, 1 cada vegada mes, la 

desigualtat en l'accés ais recursos lingüístics, culturáis 1 informatius. 
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V1v1m en una sodetat cada cop mes complexa que resulta també cada cop mes 

dividida. 

Repetidos vegades al llarg d'aquesta presentado hem parlat de com la 

urgencia per publicar el lübre ha ocaslonat algunes insuficiencias en els 

contlnguts. Algú pot demanar-se s1 realment calla anar tan de pressa. 

Nosaltres crelem slncerament que si. El context actual -carácter1tzat entre 

d'altres factors per la Irrupcló deis nacional1smes de l'Est 1 el 

replantejament de la qQestló del Quebec- ens ha semblat que era d'alld mes 

favorable de cara a garantir una bona recepdó del matelx. Els esdevenIments 

que han tlngut lloc darrerament al nostre país, com per exemple la resoludó 

del Parlament de Catalunya on es felá explfcit que el nostre pafs no 

renühdava al dret d'autodeterminado, també ajudaven a configurar un moment 

excepcionalment bo per a l'aparlcló d'un text com aquest. Hem considerat, per 

tant, que no s'havla de desaprofltar aquesta oportunltat. 

En uns moments en que sembla produ1r-se una reorientado del movlment 

nacional cátala hem pensat que aquest lUbre podría fer un servel. Perqué un 

deis seus objectius és tot just mostrar el carácter falac d'un prejudld molt 

estés al llarg deis darrers anys que venia a d1r que a Catalunya no es podlen 

trobar galres persones partidarios de la Independencia nacional. Conflem que 

a partir d'ara aflrmadons com aquesta costaran una miqueta mes de d1r o, com 

a mfnlm, d'argumentar. 

Flnalment voldrfem donar les grades a moltes persones que han fet posslble 

amb el seu ajut 1 el seu esforc la redacdó 1 publicado d1 aquest treball. 

En primer lloc ais organltzadors de la Segona Convenció per la Independencia 

Nacional que ens han fadlltat l'accés a les dades de Tenquesta, 1 molt 

espedalment a Caries Bonet, que ha mostrat sempre un gran Interés per la 

nostra felna. També volem agralr la seva col.laborado a Joan del Castillo, 

Salvador Cardús 1 Joan Estruch que, en moments dlferents, han ajudat 1 han 

fadlltat la nostra tasca. Algunes de les coses que es dluen al llarg de les 

properes pagines son frult de les sucoses converses que ens proporciona 

l'amlc Josep Verdaguer. Flnalment voldrfem agralr a la Fundado Jaume BofUl 
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la seva col.laborado en la publicado del 1 libre 1, en particular, les 

també 

de Nuria Tomás. Moltes grades a tots. 

Antón1 Estradé 

Montserrat Treserra 

Juüol del 1990 
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I. INTRODUCCIO 

1. Reflexions al voltant d'una enouesta d'oplnió 

Quan els organitzadors de la Segona Convenció per la Independencia 

Nacional ens encarregaren de fer una enquesta sobre la voluntat 

d'independencia del poblé cátala, com a base d'aquest estudi que ara 

presentem aquí, la primera cosa que se'ns va acudir va ser fer-los un seguit 

de consideracions sobre els límits i els problemes que planteja l'ús de 

Venquesta com a técnica sociológica. I aixó ho vam fer no pas perqué ens 

volguéssim estalviar la feina o perqué tinguéssim cap mena de recanca de 

col.laborar amb aquesta associació, sino per ser ben honestos tant amb 

nosaltres mateixos com amb ells. Ara, aquest esforc d'honestedat inicial el 

volem tras Hadar a tots els qui ens llegiu. No sabríem estar-nos de fer 

públics, des del mateix inici del nostre treball, els neguits i els dubtes 

que la matelxa técnica de 1'enquesta d'oplnió ens ocasiona com a soclóiegs 

que som o que pretenem ser. 

Les enquestes desvetllen sempre una gran expectació. Tothom n'esté a 

Vaguait. I quan surten, no n'hi ha prou amb les dades mateixes, sino que la 

gent hi afegeix interpretacions d'alló mes diverses. Servelxen per omplir 

fulls ais diaris, per animar tertulies i reunions d'amics, perqué les comenti 

el capellá en el sertnó del dlumenge, o perqué se'n parli al metro tot anant 

a la feina ... o a cobrar el subsidl de Tatur. Serveixen per alegrar-se'n 

o per lamentar-se'n, per escandalitzar-se o per sorprendre's, per "constatar" 

que alguna cosa canvia o que una altra segueix Igual. Oavant d'un fenomen 

social d'aquestes característiques 1 d'aquesta magnitud, potser la feina del 

socióleg mes que fer enquestes fóra la d'analitzar per qué produelxen tant 

d'enrenou, per qué desperten 1'atenció de tanta gent i especialment d'alló 

que en diuen els mitjans de comunicado. 

Pero s'escau que en som, de sociólegs, i per tant voldríem dir-ne 

alguna cosa de tot aixó. I voldríem dir-la d'entrada per evitar malentesos. 

Ens sembla que hi ha tres factors que expliquen el rebombori que acompanya 
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la publicado d'una enquesta. Potser n'hl ha mós de factors, pero aquests 

tres que esmentarem ens semblen particularment importants. El primer fa 

referencia a una mena d'actitud psicológica amb la qual el qui llegeix els 

resultats d'una enquesta efectúa la seva lectura. Una enquesta sembla que 

desvetlli o faci conegut alió que abans era mes o menys secret. Que aixó és 

atractiu per si mateix, és evident. La curiositat sempre funciona i la 

indiscreció o la xafarderia son vicis universals, que tothom practica amb mes 

o menys intemperancia. Res menys sorprenent, dones, que també aquí aquest 

mecanisme de la curiositat -ben curios per cert- funcioni 1 que la gent 

vulgui saber alió que préviament no sabia i que finalment creu que pot saber. 

Psicológlcament aqüestes coses satisfan d'alló mes. 

Els dits mitjans de comunicado pateixen aquesta malaltla de la 

curiositat amb mes intensitat i amb mes gravetat que no pas la resta de la 

gent. I la pateixen fins al punt que no nornes és congénita sino també 

constitutiva de la seva rao de ser. Conductos que practicados per d'altres 

persones les jutjaríem com censurables, s1 les adopta un periodista no només 

no son criticables sino que sovlnt constitueixen proves de mérlt professional 

o d'alló que en diuen "zel informatlu". No és estrany, dones, que siguln 

aquests ambients els que amb mes ansietat esperin conéixer els resultats 

d'una enquesta, 1 també (és prou lóglc si s'hl pensa una mica) els que 

creguln mes en la "realitat" d'aquests resultats tan cobejats. 

L'altre col.lectiu social que es preocupa molt per assabentar-se deis 

resultats d'una enquesta, sobretot si es tracta d'una enquesta d'opinló 

política, és el col.lectiu deis qui están al voltant del poder. Bé perqué 

disposen efectivament de poder, bé perqué aspiren a obtenir-lo. I quan pariem 

de poder volem dir poder social i no només poder polftlc. És a dir, el poder 

polític sí, pero també el poder económic 1 el poder cultural i ideológlc. 

Tota aquesta gent, que son molt mes deis que nosaltres voldríem i dlríem, a 

l'hora de la publicado d'una enquesta també s'afanyen a conéixer-ne el 

resultat. Aixó si ja no el saben abans de fer-se públic, perqué sovlnt es 

dediquen a encarregar o fins 1 tot a elaborar enquestes. 
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L'interés que el poder té per l'enquesta és diferent del deis mitjans 

de comunicado. El poder també és curios -fins i tot, mol tes vegades-, 

insuportablement curios. Pero la curiositat del poder serveix un altre 

interés mes alt i mes definitlu: el control de la poblado. El poder vigila 

i castiga, i per fer una cosa i Taltra necessita saber. Fixeu-vos en una 

paradoxa prou significativa: el poder es presenta com a poder públic i sosté, 

des del punt de vista 1deol6gic i jurídlco-formal, que les activitats deis 

ciutadans sota la seva administrado teñen un carácter pMvat. De tota 

manera, el poder el que fa és envoltar-se de secrets (i, de fet, accedír a 

aquests secrets és ja, d'alguna manera, teñir accés al poder) 1 mirar de 

reunir el máxim d'Informado sobre els seus admlnistrats. L'enquesta, com 

d'altres técniques estadístiques, serveix dones els interessos de control a 

qué tot poder aspira. La mateixa paraula "estadística" ens parla ja, des de 

la seva propia arrel etimológica, dels'vincles que uneixen aquesta disciplina 

amb l'Estat. 

Un segon factor expücatiu de Vexpectadó que provoquen les enquestes 

és que, com en els somnls d'alguns alqulmlstes, permeten d'efectuar una 

transmutado ben significativa. Com per art d'encanteri, l'enquesta fa que 

alió que abans era ignorat, amorf, vague 1 imprecís (1 per tant sospltós) 

esdevlngul ara sabut, manifest, amb contorns clars 1 concrets. ÉS a d1r, 

lliure de sosplta. L'enquesta s'adreca a un públic anónlm, deis gustos i 

opinlons del qual se sap d'entrada ben poca cosa. L'enquesta ens crea la 

il.lusió de conéixer alió que aquesta gent amagava en el seu anonlmat. ÉS com 

si la massa es personalitzés, com s1 de cop i volta es produfs una mena de 

confessió pública que fes transparent alió que abans era opac. En aquest 

sentlt l'enquesta és una eina Intrfnsecament tranquil.Htzadora, fins 1 tot 

si els seus resultats son contraHs al que s'esperava. Perqué com a mfnim 

son resultats; és a d1r, aclarelxen el panorama 1, peí fet de fer-ho, 

faciliten la manipulado. I aquf recordem un cas ben proper al nostre: una 

enquesta que es va fer al Quebec en vig-fües del referéndum sobre la 

independencia (on l'opció Independentista semblava ser majoritárla) va servir 

de fet per muntar una efectiva campanya antlindependentista, perqué va 

permetre identificar quins eren els aspectes politlcs i socials que la gent 
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lUgava ais contlnguts del projecte 1ndependent1sta, 1 aquests van convertir

se, sávlament manlpulats, en els elxos de la campanya a favor de continuar 

unlts al Canadá. Son molts els qu1 anant a buscar llana han tornat esquílats. 

Convé recordar-ho com un sa exercld de prevendó de la posslble euforia que 

els resultats de la nostra enquesta poden provocar en els cercles 

Independeréistes del nostre país. 

El darrer factor que considerem aquí a f1 d'entendre la polseguera 

que alxequen les enquestes d'oplnló és potser el mes obvl, aquel 1 que tots 

hem sentít algún cop. Quan s'encarrega una enquesta, el que fa l'encárrec 

sovlnt diu que ho fa per "conéixer la realltat". Conéixer la realltat és un 

proces felxuc, difícil 1 moltes vegades contradictora. Tant de bo que n'hl 

hagués prou amb fer una enquesta per conéixer la realltat. La verltat, pero, 

és sempre mes amarga. I la verltat és que una enquesta no permet conéixer la 

realltat, pero en canvi sí que permet fer-se la il.lusló que hom la conelx. 

L*enquesta no "d1u" la realltat, pero sí que actúa com un bon substitut de 

la realltat, en la mesura que la gent es creu que alió que h1 surt reflectlt 

és Nmolt real". 

El fetitxisme de la quantltat, del nombre, té un paper molt Important 

en aquest sentít. Quan h1 ha xifres sembla com s1 alió esdevlnguós, per art 

de magia, mes "real". No fa el mateix efecte, n1 de bon tros, que es d1gu1 

"una part deis catalans son contraMs a la monarquía", que no pas "el 21,03% 

deis catalans son contraMs a la monarquía". La pura presencia de la 

quantltat reforja moltísslm el grau de realltat de Tafirmado. Sembla 

mentida quan s'hi pensa una mica, pero de fet és alxí. 

A mes a mes, els percentatges permeten de fer alió tan elemental pero 

tan necessarl de "comptar quants son" (o quants som). Si, per fer-ho encara 
mlllor, deis resultats de renquesta es desprén que els nostres gustos o les 

nostres opinlons son els majorltaris entre la poblado enquestada, llavors 

la satisfácelo que un experimenta ja és fenomenal. "Ens crélem que érem pocs 

1 resulta que som la majorla". ¡Quin esclat de jola! ¡I quina preocupado tan 

profunda 1 terrible la deis nostres "enemics" en comprovar que no som els 
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quatre gats de sempre!. Llástima, pero, que 1'entusiasme per la precisló 

numérica duri tan poc 1 que, de cop 1 volta, surtí algú que general 1tz1 

abuslvament 1 1dent1f1qu1 la majorla amb la total 1tat (operado tan freqüent 

com 11.legítima). A1xí, per exemple, de la nostra enquesta h1 haurá qu1 en 

tregul la conclusló "el poblé cátala a favor de la Independencia", o, segons 

qu1 siguí, la de "los catalanes separatistas". N1 l'una ni l'altra no es 

desprenen del nostre estudl, tot 1 que a la segona -la de "los catalanes 

separatistas"- molts espanyols ja h1 havien arribat sense necessltat de fer 

cap enquesta. 

Aqüestes reflexlons iniciáis ten1en per objecte mirar d*entendré el 

terrabastall que envolta sovlnt l'aparldó d'una enquesta 1 explicar per qué 
passa alxó. No sabem s1 ens n'hem sortit gaire bé, pero en qualsevol cas ens 

han peones anar una mica mes enllá de les ingenui'tats que sovlnt acompanyen 

la recepdó de les dades 1 entendre al hora qulns son els inte res sos que 

s'amaguen darrera de TInterés per les enquestes. Caldrla passar ara a 

considerar qulns son els inconvenlents que per a sociólegs com nosaltres 

presenta el métode d'enquesta. Ho farem breument 1 de la manera mes 

entenedora possible. I com que no hem d'amagar cap carta en aquest joc que 

volem net, ho farem 1nsp1rant-nos en la que crelem que és la mlllor crítica 

que fins ara s'ha escrlt, des de la sociología catalana, del métode 

d'enquesta: la continguda en el Ilibre de Salvador Cardús 1 Joan Estruch 

sobre les enquestes a la joventut de Catalunya que, al seu torn, es fonamenta 

pardalment en observadons formulados per Pierre Bourdleu en el seu artlcle 

clásslc "L'opinion publique n'existe pas" (1973). 

La primera i mes fonamenta! crítica a les enquestes d'oplnió partelx 

del pressupósit básic sobre el qual recoizen: que tothom té oplnló sobre 

qualsevol cosa. A1xó que sembla tan obvl, de fet no ho és gens. H1 ha moltes 

coses que no son un problema per a la gent (tot 1 que ho slguln per ais 

polítlcs o per ais capellans), perqué aquella gent no se n'ha fet un 

problema, d'aquel!a cosa. Per tant, gairebé sempre la problemática que es 

presenta en el dlsseny d'una enquesta és una problemática imposada (o si mes 

no, és així per a determinada gent). En el nostre cas, volíem saber qué 
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pensava la gent de la independencia 1 ens hem trobat un percentatge 

considerable de persones que n1 tan sois h1 havlen pensat mal, en la 

Independencia. Aquesta gent no és menyspreable, no la podem delxar de banda 

per Inútil, l'hem de prendre en considerado. Pero alhora aquesta gent ens 

mostra que, per a ells, (i s1 mes no, ara per ara), la nostra problemática 

no era la seva. A1xí de dur, potser, pero alxf de ciar. 

Un segon error en qué Incorren sovlnt els qüestlonarls de les 

enquestes d'oplnló és que pressuposen que la gent teñen oplnlons "coherents" 

les unes amb les altres. La "coherencia" en aquest cas és la "coherencia" tal 

1 com és definida per qui prepara el qüestlonarl 1 per qu1 n'interpreta els 

resultats, pero no té per qué coincidir (1 de fet moltes vegades no h1 

colnddelx) amb les diverses "coheréndes" deis enquestats. No podem per tant 

marginar els que crelem que responen de manera Incoherent perqué no podem 

esperar que tothom s'avlngul amb el nostre model particular de "coherencia". 

La tercera limitado típica de l'enquesta és l'obllt a qué sovlnt es destinen 

aquells que opten per al16 del "no ho sap/no contesta". No contestar ja és 

una resposta, 1 dlntre deis qu1 no contesten n'hl ha que ho fan per motlus 

ben diferents deis deis altres. ÉS prou Important fixar-se en quines son les 

preguntes on els percentatges del "no ho sap/no contesta" son mes grans 1 

tractar d'esbrlnar per qué passa a1x6 en aquellos preguntes concretes. 

Un altre obstacle de les enquestes és creure que les respostes son 

independents de la manera com ha estat formulada la pregunta. La manera de 

preguntar prefigura en molts casos la resposta posslble. I alxó sovlnt no 

depén només d'aquella pregunta concreta, sino de totes les altres preguntes 

que s'han fet amb anterioMtat. Quan un comenta a respondre una enquesta és 

com s1 entres en una mena de petit món, de mlcrounlvers, dins del qual es va 

adaptant al que creu que son les respostes d'alguna manera "esperados". El 

context general, dones, condiciona la resposta tant o mes que la propia 

pregunta especifica. Quan s'ha estat responent posltlvament a tot un seguít 

de preguntes que felen referencia a la 1dent1tat cultural 1 nacional 

catalana, 1 a continuado es demana a 1'enquestat qué votarla en un hlpotétlc 
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referéndum d'independencia, és mes probable que surtí un tant per cent elevat 

de vots favorables que no pas s1 es fa la pregunta "¿Independencia, sí o 

no?", despullada de qualsevol altre referent. Per entendre que la gent respon 

de manera diferent a preguntes que, tot 1 ser les mateixes, es presenten amb 

distinta formulado, només cal que us adoneu de com varíen els percentatges 

a l'hora de votar en el referéndum o bé a l'hora de pronundar-se sobre s1 

la Independencia de Catalunya és desltjable o no ho és. 

Finalment, 1 ja per acabar, cal teñir present que de vegades l'opinló 

que l'enquestat ens dona no és realment la seva oplnló. Potser perqué ens 

enganya descaradament 1 amb malicia. Pero en la majoria de casos perqué, per 

exemple, diu alió que creu que ha de dir o que a 1'enquestador 11 agradarla 

sentir, o alió que el fará quedar mes bé, o Vafirmado que fa és irreflexiva 
•r 

perqué mai no ha pensat en alió que se li demana pero contesta una cosa o 

altra per sortir del pas. 

I encara gosaríem dir mes. Parlar d'enquestes d'oplnló pot ser induir 

de fet a la confusió. Opinar no és pas respondre amb monosíl.labs a preguntes 

prévlament establertes 1 immodlficables. Opinar és teñir dret a matisar, a 

relatlvitzar, flns i tot a contradir-se o a callar. L'opinló només té sentit 

com a tal si s'encabelx en el marc mes ampli d'un diáleg, ja siguí aquest 

real (conversa entre diversos persones) o hipotétic (és a dir, que es donin 

condicions que facin posslble la réplica i la contrarépUca, encara que 

aqüestes no siguin gaire Immediates, com en el cas abans esmentat d'una 

conversa real). 

De fet moltes enquestes el que fan és combatre l'opinló, manipular

la, fabr1car-la o bé substituir-la. Les enquestes Intenten tecnlflcar 

l'opinló, 1 aixó només s'aconsegueix per mitjá d'agregacions massives, de 

simpUficacions, de barrejar pomes amb peres, de despullar les respostes deis 

enquestats de tots aquells elements que les personalitzen, les 

contextúan tzen i les fan Interessants (exclamacions, gesticuladons, 

comentaris de tota mena que puguin acompanyar les respostes, prudencies i 

vergonyes que es demostren al voltant de determinats temes, to de veu 1 grau 
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de seguretat amb qué es respon, oplnlons mes slngulars per la seva 

"heterodoxia" 1 que poden empipar a 1'hora de subsum1r-les en una o altra 

categoría...). 

Aquests son els problemes mes comuns amb els quals ensopega la 

confecdó de 1'enquesta quan 1'analltzem des de la sociología. Pero h1 ha 

encara un problema addldonal que és el de la Interpretado deis resultats 

que ens subministra. Aquí sf que la manipulado de "Tintérpret" és gairebé 

Inevitable. Perqué la lógica que es fa servir a 1'hora d'lnterpretar 

1'enquesta no és tant la lógica de 1'enquestat com la de l'enquestador, que 

no tan sois no té per qué coincidir amb la de 1'enquestat, sino que pot 

divergír-ne molt radlcalment. A mes, quan es treuen concluslons s'acostuma 

a relacionar respostes que en moits casos son dlffdlment reladonables 1, 

sovint, la Interpretado va molt mes enllá del que 1'estricta anélisl de les 

respostes permetrla. Quan alxó passa, la fantasía acaba per devorar aquella 

"realltat" que es pretenla atrapar amb les dades estadfstlques. 

Arrlbats en aquest punt de la nostra exposldó el lector pot 

preguntar-se qué h1 fem dones nosaltres presentant una enquesta, quan el 

nostre punt de vista no sembla ser pas galre favorable a la u t m t z a d ó d'un 

métode de traba11 com aquest. 

Per entendre alxó cal veure clarament quina ha estat la nostra 

Intendó quan hem d1t tot el que hem dlt flns ara. No p reten fem pas fer una 

crítica fonamental -1 fonamentalista- de qualsevol enquesta 1 de qualsevol 

ús que se'n pugul fer. Alió que en realltat volfem era denunciar 1'abús que 

els professlonals de la sociología, els mltjans de comunicado 1 els 

d1rigents polftlcs fan d'una elna poc fiable métodológlcament 1 susceptible 

de manlpuladons de molt diversa mena. Volfem també anar en contra d'una 

estesa badoquerla davant de les enquestes, que es pot detectar práctlcament 

arreu. 

Per tant, no és que abjurem totalment de les enquestes, sino del seu 

abús 1nd1scr1m1nat. Halgrat que tota la nostra exposldó anterior pugul fer 
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pensar el contrari, continúen) crelent que Tenquesta és un Instrument mes del 

socióleg, que pot ser d'utilitat en segons quins casos, que permet obten ir 

una certa Informado que d'altra manera fóra Inabastable 1 que, en 

conseqüénda, si bé no pot ser santificada, tampoc tlndria sentít que es 

"dlmonitzés" absolutament. El que cal és un ús ponderat deis qüestlonarls com 

una técnica mes, pero sense que aquests puguln substituir en cap cas la 

necessitat de la reflexló teórica 1 crítica. En aquest sentit, fem nostres 

les assenyades poslcions de P. Bourdleu quan parla del seu refús frontal al 

refús sectari de qualsevol estri metodológlc. 

Ara veleu, dones, a on volem anar a parar. Si la primera part 

d'aquesta Introdúcelo pretenla relativltzar Tus hegemónlc de Tenquesta per 

part de la práctica sociológica domlnant, aqüestes ratlles que escrlvim ara 

son com una mena de moviment de reflux, on el que busquem és (per paradoxal 

que sembli) relativitzar la nostra propia relativltzació 1n1dal. És a dir, 

prendre consciéncla de la necessitat de no de1xar-nos arrossegar 

excesslvament peí pendent de Texagerado i de la condemna, 1 mirar de situar 

les coses en la seva justa proporció. 

ÉS en aquest context que Toportunltat brindada per la presentado 

d'aquesta enquesta ens semblava un exerdd francament interessant. D'una 

banda, perqué ens podría revelar de primera má tots aquelIs déficits 1 

Insuficiencias de les enquestes que hem assenyalat a Tinid. D'una altra, 

perqué mes enllá d'aqüestes limltadons, volíem acceptar el repte 1 veure 

fins a quin punt, malgrat les distorsions Inevitables en una enquesta, 

aquesta ens propordonava una informado sobre determinadas realitats del 

nostre país. Realitats que sovint passen desapercebudes grades a la potencia 

i al desplegament de tot un seguít de discursos 1 de practiques polítiques, 

Ideológiques, fins 1 tot pretesament dentífiques, que s'han escampat al 

llarg deis darrers anys 1 que han esdevingut dominants i de fet prácticament 

incontestades. 

Aixó era el que veritablement ens engrescava d'aquesta comesa: ser 

capa?os d'esbrlnar en quina mesura alió que els que manen diuen del país és 
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correspon de fet amb la realltat vlscuda 1 amb les percepclons subjectlves 

deis dutadans. I de passada, adonar-nos, en un sa exerdci de 

desIntoxicadó, de com determinadas oplnlons 1 actltuds deis catalans poden 

continuar ben vives malgrat la persistent negado que ex1ste1x1n 1 malgrat 

les tossudes aflrmadons en sentit contrarl. 

En aquesta d1receló, cal que aflrmem sense embuts la presencia d'una 

determinada Intendó política en aquest treball, que fa que les nostres 

apredadons 1 concluslons depassin de molt els comentar 1s que serien propls 

d'un estudl estrlctament sodológlc. D'alxó en tenlm plena consdénda 1 no 

fem pas amagar-ho si volfem man ten ir uns crlterls mínlms d'honestedat. Ara 

bé, sense que a 1xó servelxl d'excusa, cal afeglr que una enquesta sobre 

qüestlons politiques com aquesta és práctlcament 1mposs1ble que siguí 

Interpretada amb crlterls nomos professlonals. 

t • « 

S1 ens hem sentit atrets per una perspectiva d'aquesta mena ha estat 

en bona part per un ánlm deddlt de contrarestar els diagnóstlcs oficial 1stes 

sobre la situado del nostre país. Interpretadons, aqüestes, plenes 

d'Ideología 1 que com a tais Impedeixen una comprensló mós ajustada de la 

realltat que es vol representar 1/o controlar. 
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II. ELEMENTS METODOLOGICS 

1. Els ob.iectlus de Vencuesta 

Abans de transcriure la informació sobre les dades que es desprenen de 

1'enquesta, consideren! que cal precisar algunes coses previ es. En primer 11 oc 

hauríem d'explicar quin era Tobjectiu inicial de 1'enquesta, qué és el que 

preteníem estudiar o mesurar. Segonament, i relacionat amb aquest objectiu, 

caldria dir per qué el qüestionari ha estat fet de la manera que ha estat 

fet. ¿En funció de quina problemática ha estat elaborat el qüestionari? 

1.1 Ob.1ectius i problemática 

L'objectiu de 1'enquesta era bastant ciar: es tractava de mesurar Vestat 

d'opinió -si és que n'hi havia- respecte de l'opció independentista. La 

pregunta clau, dones, podría ser formulada en aqüestes termes: ¿Quina és 

ractitud deis ciutadans de Catalunya davant de la independencia nacional?. 

0, per posar-ho en uns termes que siguin ben propers ais plantejaments de la 

Convenció, volíem proposar a "l'oplnló pública" la banal 1tat del sil.loglsme: 

"Tota Nació té dret a la independencia (ONU) 

Catalunya és una Nadó (prácticament tothom d'acord) 

Ergo: Catalunya té dret a la Independencia" 

De tota manera, cal precisar que quan parlem d'un sil.loglsme o de la 

banalitat d'aquest sil.logisme sovint oblidem que es tracta d'una construedo 

intel.lectual. Per exemple, l'acord amb la segona premissa, és a d1r, la 

constatado que la majoria de la gent té assumida com una proposlció evident 

que Catalunya és una nadó, no implica pas que també tingul assumida 

Texclus1v1tat-necess1tat de la pertlnenga a una sola nadó. Son múltiples 

els continguts que s'associen al concepte de nació. Nació és aquí per a molta 

gent sinónim de país, de poblé, de patria, de térra, de territoM. Pertányer 

a un país o poblé vol dir compartir uns trets culturáis, teñir unes arrels 

llunyanes, fer-se seus uns símbols que son l'expressló d'aquest poblé. Tot 
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plegat, pero, no significa pas, com ja hem d1t, que es tlngul igualment clara 

la necess1tat-exdus1v1tat de pertányer a una sola nadó. Per ten1r-ho 

assumlt així, 1 ateses les circunstancies del nostre país, fa falta un alt 

grau de consdénda nacional, de reflexló, d'esforc de racionalItzadó que 

n1 está galre a l'abast d'un gran sector de la poblado n1 té galre cabuda 

en el cúmul de preocupadons quotldlanes que orienten els projectes 

Individuáis 1 que giren báslcament a l'entorn de la vida privada. 

Pero potser robstade mes Important per a una correcta comprensló del fet 
que hom pot només ser d'una sola nadó el trobarfem en la práctica absénda 

d'un dlscurs públlc (potent, deddlt 1 amb capadtat persuasiva) que procurl 

escampar aquest missatge amb Insistencia 1 efectlvltat. Perqué la gent 

entengul que nadó = Independencia = necessltat de la Independencia cal que 

algú ho d1gu1, cal que quan es parll de nadó es parll d'independencia 1 que 

aquest siguí, a mes, un dlscurs ámpUament divulgat. Les "conscléñeles" no 

son ni Innates n1 connaturals sino que es construeixen. En aquest sentít 

parlar de la independencia, donar-h1 arguments 1 dotar-la de contlnguts és 

ja comencar a construír-la. Per elemental que sembll convé recordar una altra 
vegada que nlngú no es converteix si no h1 ha algú que predlqui. 

Ara per ara no és pas aquest el dlscurs domlnant a Catalunya. Mes avlat al 

contrari. Tant des de VEstat, amb les renovados formes que va prenent el 

neonadonalisme espanyol, com des de Catalunya, els discursos 1 mlssatges 

giren a l'entorn de fer perfectament compatible una doble pertlnenca: la 

catalana 1 1'espanyola. Catalanltat 1 espanyol1tat son enteses com dues 

dlmenslons no contradictorios que define1xen la Identltat col.lectiva. 

I en canvl, ¿qui és que d1u que alxó no és alxf?. ¿Qu1 parla de la necessltat 

de la Independencia o de les servltuds de la dependencia?. En la vida 

quotldlana, la gent les v1u 1 les patelx les servltuds de la dependencia. I 

no només les patelx sino que té prou assumlda una Identltat subjectiva básica 

1 prioritaria, la de ser catalans, la de pertányer per damunt de tot a un 

poblé, al poblé cátala. Es pot copsar també una percepdó popular bastant 

generalitzada en el sentít que s1 ens poguésslm governar les coses aniden 
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millor. El que passa és que també aquí es dona la confrontado de sempre 

entre la realltat 1 el deslg. Ja se sap que una cosa és la utopia 1 una altra 

la realltat. Una cosa és la vida quotldlana, amb tot alió que hom creu que 

pot dominar 1 controlar per poder-la vlure de la millor manera posslble. I 

una altra de ben dlferent és tot alió que sembla que no está tant a l'abast, 

com és ara el món de la política, slnónlm d'interessos 1 font de conflictos 

en potencia. És per tant aquesta una activltat que molta gent contempla des 

de fora, en tant que espectadors exclosos 1 autoexclosos del cenacle deis 

eleglts que d1r1ge1xen el país. 

Totes aqüestes consideracions les havíem de teñir presents en el moment 

d'elaborar una enquesta que pretenia mesurar Vactitud deis catalans davant 

la Independencia nacional. Calla, si mes no, pensar en aquesta mena 

d'obstacles que dificulten la penetrado de plantejaments 1ndependent1stes 

1 que fan ben difícil que la gent pugui manifestar-s'hi posltlvament. I és 

que no només no h1 ha un discurs que quan parla de nadó parü també 

d'independencia sino que, sovint, tant mlssatges Iconográfics com escHts 

alió que transmeten per damunt de tot és l'assodadó d'imatges o d'Idees 

entre Independencia 1 conflicto, entre Independencia 1 terrorismo, 1 tot 

plegat aboca a un aiguabarreig de violencia 1 destrucdó que fan que de 

vegades el matelx mot faci por, que siguí copsat com una cosa que cal evitar. 

Sense que alxó s1gn1f1qu1, és ciar, que subjectivament la gent no continuí 

pensant que estarla molt bé poder decidir les coses dee d'aquf, que el 

centralismo perjudica el país 1 que tot anlrla millor si desapareguessin les 

servltuds de la dependencia. Pero per alió que pot ser pitjor el remei que 

la malaltla, 1 sent el mlssatge el que és, el prindpl de realltat s'imposa. 

1.2 El contingut del qüestionari 

Partlnt d'aquests plantejaments, volfem que el qüestlonari no es Hmltés a 

preguntes sobre la Independencia, com sovint ha estat el cas en altres 

enquestes que s'han fet sobre el tema. Ens semblava que felá falta un 

qüestlonari mes ampH que ens permetés de copsar l'oplnló de la gent davant 

d'un seguít de qüestlons. 
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En primer lloc volfem saber fins a quln punt es produia un procés 

d'Identificado subjectiva deis enquestats amb els valors 1 els sfmbols 

propls de la catalanltat. Aquí ens semblava partlcularment Interessant 

estudiar-ho tenint presents els dos grans grups d'origen que estructuren la 

Catalunya actual: els autóctons 1 els 1mm1grats. Es tractava de veure el grau 

d'adhesló que cadascun deis grups presentava davant deis referents de la 

catalanltat. Al hora, 1 per la vía negativa, també ens Interessava 1'actitud 

que uns 1 altres tenien enfront de l'espanyolltat. 

Segonament, el qüestlonarl també havla d'lncloure preguntes que permetessln 

mesurar la percepció que els enquestats ten 1 en del réglm poHtlc, tant peí 

que fa al grau d'acceptadó de rautonomía com a Tactitud majorltárla davant 

del govern central. El que de fet volíem saber era s1 per a un sector 

slgnlflcatlu de la poblado es correladonava un major nivel 1 d'autogovern 

amb una m1llora substancial en tots els aspectos concrete que configuren la 

vida del país. 

Un tercer propóslt era escatir fins a quln punt es produVa una certa 

correspondencia entre Identificado subjectiva amb els valors de la 

catalanltat 1 la tradúcelo política efectiva d'aquesta consclónda en un 

sentít favorable a la Independencia nacional. 

I, flnalment, també es pretenla analltzar com variaven les dlferents 

respostes d'acord amb el grup d'origen a qué es pertanyla, amb la 1 lengua que 

habltualment es parlava, 1 amb tot un seguít de variables com és ara l'edat, 

el sexe, el nivel 1 de formado, T ocupado, el vot electoral, el nivel 1 

d'lnstrucdó» etc. 

Es tractava en definitiva de confeccionar un qüestlonarl que ens permetés 

esbrinar aquel les coses mes properes a la vivencia quotldlana deis catalans 

susceptibles de relacionar-so amb la voluntat d'Independencia per Catalunya. 

Plantejant la hipótesi que és sobretot alió que gira a l'entorn d'aquesta 

vivencia quotldlana -lleglu la identitat subjectiva amb el país vlscuda de 
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forma implícita i/o la percepció subjectiva d'un país on es viurla millor si 

pogués governar-se- les que es troben a 1'origen del ressó 1 de 1'éxlt deis 

missatges nadonalistes a Catalunya. Deis missatges d'ara 1 deis de sempre. 

A Vori gen del ressó que podrien teñir uns missatges que relacionessin 

nacionalismo 1 independencia 1 que plantegessin aquesta Independencia com una 

cosa positiva, possible i viable mitjancant la vía democrática. 
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2. A qui s'ha entrevistat. Informado sobre la mostra i caracterfstiaues deis 

entrevlstats. 

2.1 Selecdó de la mostra 1 distribució de les entrevistes 

Una enquesta que volla abastar el conjunt de la poblado de Catalunya exigía 

en primer lloc pensar seMosament en la confecció d'una mostra 

estadísticament representativa. El professor Joan del Castillo se'n va 

encarregar -vegeu-ne en annex la fitxa técnica-, i, després deis cálculs 

estadfstics, el seu volum va quedar fixat en 2.100 entrevistes, distribuidos 

en 77 municipls del Principat1. 

Destaquem només que per elaborar-Íes es van teñir en compte les disparitats 

demográflques de Catalunya, partint deis distints municipis agrupats per 

comarques. I que també es va considerar la tipología d'aquests municipis 

d'acord amb el comportament. electoral. 

Les respostes al qüestionari és van recollir entre el 20 de setembre 1 el 14 

de novembre de 1988. S'encarregá del treball de camp 1'empresa ICOPSA. La 

selecció deis entrevlstats en cadascun deis municipis es va fer de forma 

aleatoria, fixant per a cada poblé un nombre determinat de rutes o punts de 

most re i g, amb quotes p rév i es de sexe i edat segons 1' est ructu ra de 1 a 

poblado catalana de l'any 1987. 

Vegeu a continuado quina és la distribució de les enquestes segons la 

grandária deis municipis2: 

1 Vegeu a 1'annex la fitxa técnica, 

2 Vegeu a l'annex el llistat de municipis. 
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TAULA núm. 1 

Nombre d'enauestes per grandária de municipls 

Municipis Enauestes % 

Barcelona 
área met. 
+50.000 hab. 
10 a 50.000 
-10.000 hab. 

601 
418 
362 
321 
398 

28.6 
19.9 
17.2 
15.3 
19.0 

TOTAL 2.100 100% 

Segons les variables de sexe 1 edat, per grandária de munldpi, la 

dlstrlbució és la següent: 

TAULA núm. 2 

Distrlbució de les enauestes per municipis segons el sexe 

(nombres absoluts) 

Sexe 
Municipi 

homes dones total 

Barcelona 
área met. 
+50.000 hab 
10 a 50.000 
-10.000 hab 

294 
205 
166 
157 
206 

307 
213 
196 
164 
192 

601 
418 
362 
321 
398 

TOTAL 1.028 1.072 2.100 
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TAULA núm. 2 bis 

Distrlbució de les enauestes per mun1c1p1s segons el sexe 

(percentatges) 

Sexe homes dones total 
Munidpi 

Barcelona 
área met. 
+50.000 hab 
10 a 50.000 
-10.000 hab 

48.9 
49.1 
45.8 
48.9 
51.8 

51.1 
50.9 
54.2 
51.1 
48.2 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

TOTAL 48.9 51.1 100 

TAULA núm. 3 

Distrlbució de les enauestes per municlpls segons Tedat 

(nombres absoluts) 

Edat 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64 total 
Munidpi 

Ba rce1ona 
área met. 
+50.000 hab. 
10 a 50.000 
-10.000 hab. 

86 
62 
50 
53 
62 

107 
90 
68 
69 
67 

94 
83 
72 
55 
69 

95 
70 
62 
47 
63 

100 
54 
54 
40 
74 

119 
59 
56 
57 
63 

601 
418 
362 
321 
398 

TOTAL 313 401 373 337 322 354 2100 
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TAULA núm. 3 bis 

Distrlbucló de les enouestes per munlclpls segons edat 

(percentatges) 

Edat 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64 total 
Munidpi 

Barcelona 
área met. 
+50.000 hab. 
10 a 50.000 
-10.000 

14.7 
14.8 
13.8 
16.5 
15.6 

17.8 
21,5 
18.8 
21.5 
16.8 

15.6 
19.9 
19.9 
17.1 
17.3 

15.8 
16.7 
17.1 
14.6 
15.8 

16.6 
12.9 
14.9 
12.5 
18.6 

19.5 
14.2 
15.5 
17.8 
15.9 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

TOTAL 14.9 19.1 17.8 16.0 15.3 16.9 100% 

Segons si 1'entrevlstat ha nascut a Catalunya o fora de Catalunya, aquesta 

és la distrlbucló: 

TAÜLA núm. 4 

Distrlbucló de les enouestes per munlclpls segons el lloc de naixeroent 

Lloc de 
naixeroent 
Mun1c1p1 

Barcelona 
área met. 
+50.000 hab. 
10 a 50.000 
-10.000 hab. 

de 

Catalunya 

372 
218 
236 
224 
323 

Ventrevistat 

Resta Estat 
Esoanyol 

210 
192 
117 
90 
72 

(nombres absoluts) 

Estranger NC 

18 1 
6 2 
8 1 
6 1 
3 0 

Total 

601 
418 
362 
321 
398 

TOTAL 1.373 681 41 5 2100 
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TAULA núm. 4 bis 

Distribució de les 

Lloc de Catalunya 
naixement 
Municipi 

Barcelona 61.8 
área met. 52.2 
+50*000 hab. 65.2 
10 a 50.000 69.8 
-10.000 hab. 81.1 

TOTAL 65.4 

enouestes per mun1c1p1s segons e 

de Ventrevistat (oercentatges) 

Resta Estat Estranger NC 
Esoanvol 

34.9 
45.9 
32.3 
28.0 
18.1 

32.4 

3.0 
1.4 
2.2 
1.9 
0.8 

2.0 

0.3 
0.5 
0.3 
0.3 
0.0 

0.2 

1 lloc de naixement 

Total 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

100% 

I segons la provinenca immlgrada o no deis entrevlstats, les entrevistes es 

distrlbueixen de la següent manera: 

TAÜLA núm. 5 

Distribució de les enouestes per municipi 1 origen deis pares 

deis entrevistats (nombres absoluts) 

Origen deis 
enauestats 

6s pares nascuts 
a Catalunya 

Pare, mare o ambdós pares 
nascuts fora de Catalunya 

Total 

Municipi 

Barcelona 
área met. 
+50.000 hab 
10 a 50.000 
-10.000 

TOTAL 

201 
95 
157 
165 
260 

878 

400 
323 
205 
156 
138 

1.222 

601 
418 
362 
321 
398 

2.100 
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TAULA núm. 5 bis 

D1stribuc1ó de les enauestes per munlclpls 1 origen deis pares 

deis entrevistáis (percentatges) 

Origen del 
enauestats 

ni 
• # • pares nascuts 
a Catalunya 

Pare, mare o ambdós pares 
nascuts fora de Catalunya 

Total 

Mun1c1p1 

Barcelona 
área met. 
+50.000 hab 
10 a 50.000 
-10.000 hab 

33.4 
22.7 
43.3 
51.5 
65.4 

66.6 
77.3 
56.7 
48.5 
34.6 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

TOTAL 41.8 58.2 100% 

Cal remarcar que la 1mm1grac1ó d1sm1nue1x com mes petits son els munlclpls. 

I aquesta ós una dada que ens sembla espedalment significativa perqué ens 

fa avinent que pos 1 dons d1 verses respecte del nacionalismo poden ser degudes 

no tant al factor rural-urbá, com massa sovint s'acostuma a considerar, sino 

justament a la incidencia distinta d'aquesta variable segons s1 ens sltuem 

en un context o altre. 

Conslderant les variables sexe podem ha pas 

diferencies significativos segons la grandárla deis munlclpls 1 que, a escala 

global, responen a la estructura demográfica de la • • • lacló de Catalunya. 

2.2 Caracterfstlques básloues del con.iunt de entrevistáis de la mostra 

Mes enllá de la dlstrlbucló per municipls deis entrevistáis que configuren 

la mostra, vegeu quln és el perfil global d'aquests segons algunos de les 

seves caracterfstlques báslques. 
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2.2.1 LLengua en qué ha estat realitzada la entrevista 

TAULA núm. 6 

Distribució deis entrevistats segons la llengua de realltzació 

de 1'entrevista 

Cátala 
Castellá 

total 

1.415 
685 

2.100 

% 

67.4% 
32.6 

100% 

2.2-2 Coneixement de la llengua 

TAULA núm. 7 

Distribució deis entrevistats segons el coneixement de la llengua 

Habitualment 
en quina llengua parla llegeix escriu 

Cátala 
Caste11á 
Les dues 
Altres 
NC 

TOTAL 

1.191 
709 
188 
4 
8 

2.100 

(56.7%) 
(33.7%) 
(9%) 
(0.2%) 
(0.4%) 

(100%) 

633 (30.1%) 
1.049 (50.7%) 
392 (18.7%) 
3 (0.1%) 
23 (1.1%) 

2.100 (100%) 

461 (22%) 
1.364 (65%) 
196 (9.2%) 
4 (0.2%) 
75 (3.6%) 

2.100 (100%) 

Cal destacar, en primer lloc, la similitud d'aquestes dades amb les xifres 

de Vactual cens lingüfstic, com un primer índex de representativltat de la 

mostra. 
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Grdfic núm. 1 
CONEIXEMENT I PRACTIQUES DE LA LLENGUA 

Llengua parlada habitualment 
(N-2.100) 

Grdfic núm. 2 
CONEIXEMENT I PRACTIQUES DE LA LLENGUA 

Llengua habitual de lectura 
(N-2.100) 

g.oox 
0,8091 1. 

33.701 

18.701 

30. IOS 

Grafio núm. 3 
CONEIXEMENT I PRACTIQUES DE LA LLENGUA 

Llengua habitual d'escriptura 
(n-2.100) 

B,20* 

CdtaK D CMtÉlM B ToU * • E W/NC 
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També es pot observar (vegeu taula núm 8) que a mes de les 1.191 persones 

entrevistados que han fet l'enquesta en cátala, perqué aquesta és la seva 

1 lengua habitual, totes les que han 1nd1cat parlar en les dues llengües també 

l'han respost en cátala. I encara mes s1gn1f1cat1u: 36 de les 709 persones 

que han Indicat parlar habitualment en castellá han fet l'enquesta en 

cátala. 

TAULA núm. 8 

Llengua de realització de Tentrevista segons Tus habitual del cátala 

Entrevista en Entrevista en 
cátala castellá 

Parlen habitualment 
cátala 1.191 0 
Parlen habitualment 
les dues llengües 188 0 
Parlen habitualment 
castellá 36 673 
Altres (+NC) 0 12 

TOTAL 1.415 685 

2.2.3 Comorensió del cátala 

TAULA núm. 9 

Distribució deis entrevistats segons la comprensió del cátala 

total X 

L'entén 2051 97.7% 
No l'entén 49 2.3% 

TOTAL 2100 100% 
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TAULA núir i. 10 

Distrlbudó deis entrevlstats oer edats 1 

Edats 
N= 

Apren. cátala 

Llengua vehicular 
de T e seo la 

A Tescola com a 
asslgnatura 

Fora de Tescola 
No 1'ha estudlat 
NS/NC 

TOTAL 

18/24 
313 

21.9 

66.2 
1 
10.3 
0.6 

100% 

25/34 
401 

4.5 

20.4 
17.6 
57.2 
0.3 

100% 

35/44 
373 

1.4 

4.6 
19 
74.5 
0.5 

100% 

45/54 
337 

0.3 

2.2 
10.7 
85.9 
0.9 

100% 

aDrenentatoe del cátala 

55/64 +64 
322 354 

5.8 

7.4 
7.4 
79.1 
0.3 

100% 

8.7 

12.8 
5.8 
70.3 
2.3 

100% 

Total 
2100 

6.8 

18.4 
10.7 
63.2 
0.8 

100% 

Respecte d'aquestes taules. cal observar que la xifra de comprensló del 

cátala es correspon amb la del cens Ungüfstlc (taula núm. 9). També convé 

fer notar (taula núm. 10) que 1'aprenentatge del cátala colncidelx amb la 

• ; • ] * lacló mes jove. 

2.2.4 Estat civil 1 sexe 

TAULA núm. 11 

Distrlbudó deis entrevlstats oer 

Edat 
N= 

Estat civil 

Solter 
Casat 
Vidu 
Altres 

TOTAL 

18/24 
313 

87.9 
11.5 
0.3 
0.3 

100% 

25/34 
401 

25.9 
72.1 
0.7 
1.3 

100% 

35/44 
373 

9.4 
86.9 
0.5 
3.2 

100% 

i 45/54 
337 

4.7 
89.3 
3.6 
2.4 

100% 

estat civil 

55/64 +64 
322 354 

6.2 5.9 
82.9 64.8 
10.6 28.2 
0.3 1.1 

100% 100% 

1 edats 

Total 
2100 

22.4 
68.9 
7.2 
1.5 

100% 
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TAULA núm. 12 

Dlstrlbucló deis entrevistáis per sexe 1 edats 

Edats 18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 +64 Total 
N= 313 401 373 337 322 354 2100 

Sexe 

Home 
Dona 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

60.4 
39.6 

47.9 
52.1 

41.0 
59.0 

39.8 
60.2 

48.4 57.6 
51.6 42.4 

49 
51 

2.2.5. Estudis 1 situado laboral deis entrevistáis 

TAULA núm. 13 

Dlstrlbucló deis entrevistáis segons n* 

Edai 
N= 

Estudis 

Sense estudis 
Estudis p H m a M s 
EGB/Batx. elem. 
BUP/Batx. sup./COU 
Form. professional 
Dlplomats. Tftols 

1ntermed1s 

18/24 
313 

0.3 
3.2 

23.6 
27.8 
22.0 

8.3 
Unlversitat. Tftols 

superlors 
Altres 

14.5 
0.3 

25/34 
401 

1.0 
18.0 
25.2 
16.0 
15.2 

8.0 

15.7 
1.0 

35/44 
373 

4.3 
38.1 
21.2 
7.0 
11.3 

4.8 

12.6 
0.3 

Ivell c I'estudis 1 edats 

45/54 55/64 +64 
337 

7.7 
63.2 
12.2 
2.4 
7.1 

2.7 

3.9 
0.3 

322 

9.6 
70.8 
7.8 
2.5 
4.3 

2.2 

2.5 
0.-

354 

14.7 
63.3 
9.3 
2.0 
4.2 

2.5 

3.7 
0.3 

Total 
2100 

6.2 
42.3 
16.8 
9.5 
10.7 

4.8 

9.0 
0.5 

NS/NC 

TOTAL 

o,-

100% 

o,-

100% 

cr.4 

100% 

0.5 0.3 0,-

100% 100% 100% 

0.2 

100% 
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Dlstribució deis 

Estudlants 
Mestresses de casa 
Jubilats 
Obrers no especialitzats 

i especialitzats 
Adm1nistrat1us, dependents 

i venedors 
Técnics mitjans 
Técnics superiors 
Autónoms, servéis 
Empresaris 
Professions liberáis 

TOTAL 

TAULA núm.14 

entrevistats segons 

total 

134 
567 
355 

432 

190 
98 
42 
159 
44 
79 

2100 

la seva ocuDac 

% 

6.4 
27.2 
16.9 

20.6 

9.0 
4.6 
2.0 
7.5 
2.1 
3.7 

100% 

16 

2.2.6 El comportament electoral 

AP 
C1U 
PSC/PSOE 
PSUC-IC 
eos 
ERC 
No vota 
Altres 
NS/NC 

TOTAL 

TAULA 

Distribució del entrevistats 

les darren 

N= 

Paríament 
Ma1g/88 
2100 

1.5 
34.6 
14.9 
3.8 
1.0 
4.2 
20.9 
2.1 
17.0 

100 

núm. 15 

segons els oartlts votats en 

as eleccions 

Municlpals 
Juny/87 

2100 

1.0 
25.3 
22.9 
4.4 
0.9 
2.7 
21.0 
2.8 
19.0 

100 

Legislativos 
Juny/86 

2100 

2.5 
21.1 
24.-
3.-
2.0 
2.5 

21.4 
1.8 

21.7 

100 
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Observem que les proporclons resultants s'adluen de forma bastant coherent 

amb l'estructura de vot de Catalunya, indicador que dona, una vegada mes, 

significado a la representativltat de la mostra. 

2.2.7 Lectura de dlarls 

DistMbució de 

No en va comprar cap 
Avu1 
D1ar1 de Barcelona 
El País 
El Periódico 
La Vanguardia 
Diaris esportlus 
Altres diaris 
NS/MC 

TOTAL 

Taula 

la mostra 

Quin 

núm. 16 

seqons la lectura de diaris 

diari va comprar ahlr 
N=2100 

64.4 
4.4 
1.3 
4.1 
10.3 
11.2 
3.5 
0.2 
0.6 

100% 

Aquesta pregunta, a mes a mes de la Informado que proporciona sobre el 

comportament de lectura específica de diaris, ens marca un nou índex de 

coherencia 1 representativltat de la mostra. Segons 1 '0JD, la poblado 

lectora de la premsa a Catalunya es sitúa en el 36% del total. L'índex 

d'audiencia es mesura básicament mltjancant la informado sobre 

lectura/compra del dia anterior. En la mostra aquest índex de lectura és d'un 

35%. 
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III. ELS RESULTATS 

Introdúcelo 

Partínt de la problemática teórica 1 de les hipótesis formuladas, hem d1v1d1t 

l'anállsl de les dades en els tres grans blocs centráis del qüestionaM. En 

primer lloc, tot alió que fa referencia a la Identltat subjectlva 1 a la 

consdéncia de pertiñenga a un poblé dlferendat. Segonament, la percepcló 

subjectlva del réglm polítlc vigent, tant en relació amb Tautonomía com 

respecte de la valorado que la gent fa del govern central. I en darrer lloc, 

Vanál is1 es centra en les distintos posldons teóriques 1 practiques davant 

la Independencia nacional. 

Donada la realltat de Catalunya 1 la problemática que ens ocupa, la variable 

principal que hem tingut en compte en l'anállsl de les respostes és 1'origen 

étnic deis enquestats. I no per casual itat, és ciar. Per una banda, és aquest 

un factor elárament significatlu que marca la pert1nen$a-1nclus1ó a un grup 

básic d'identltat, com alxí ho han mostrat dlferents estudls empfrlcs realltzats 

al nostre pafs. Per Taltra, 1 mes enllá deis estudls empfrlcs, aportadons 

teóriques de tot arreu 1 provinents de distintos disciplines ens fan avlnent 

flns a quln punt la construedó de la propia Identltat és producte de la 

historia 1 de les distintos vldssltuds 1 condiciónamenos que han presldit 

cadascuna de les trajectórles Individuáis. Flnalment, 1 com d1u P. Berger 

slntetltzant tantes 1 tantes aportadons teóriques sobre la construedó de la 

identltat 1 de les identitats, tota Identltat social no és mes que una forma 

d'apropiar-se subjectlvament de la realltat social en la qual transcorren les 

biografíes Individuáis. Son les sodetats les que teñen historia 1 és a 

1'Interior d'aquestes que emergelxen les 1dent1tats especifiques. Son en 

definitiva les estructures sodals históriques especifiques les que engendren 

tipus d*Identltat que es poden reconélxer en casos individuáis. 

I és perqué entenem la Identltat com un producte social, construida com a 

resultat d'un procés dlaléctic entre biografía, historia i estructura social, 

que ens sembla espedalment reí levant la variable grup étnic de pert1 ñenga. 
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Entenent que ós aquesta pertlnenca la que estructura un seguí t de val crac 1ons, 

actltuds, sabers, mane res de fer 1 de comportar-se que deflnelxen de forma 

práctica 1'adscr1pc1ó básica a una col.lectivitat. 

Tot el procés historie 1 social que ha conflgurat la Catalunya actual ha 

contri bu Yt a la formado de la 1dent1tat 1 de les Identltats que avul trobem 

en els catalans que vluen 1 treballen al pafs. Percepclons 1 asplraclons 

respecte del matelx país en son una conseqüóncia, 1 no ha d'estranyar-nos-en 

la dlversltat, ja que diverses han estat tambó les condiclons objectlves que 

han presldlt els diferents processos d'lnserció social. 

ÉS per alxó que, tenint en compte 1'origen historie 1 la rellevánda deis 

processos socials, hem deflnlt la variable "grup étnlc de pertlnenca" segons 

1'origen 1mm1grat o no deis enquestats. A1x6 comportava considerar no nomos el 

lloc de nalxement deis entrevistats, sino tambó el lloc de nalxement deis pares. 

Oonades les condiclons pecullars de la 1mm1grac1ó a casa nostra, semblava forca 

ciar, 1 de fet alxf ho han fet avlnent altres estudis, que no n'hl havia prou 

amb considerar el lloc de nalxement deis enquestats. Si ens flxem en el cens 

del 1987, el 90% deis joves que teñen 18 anys ja han nascut a Catalunya, 1 

aquesta dada no significa pas que, ara per ara, a Catalunya no s'hl pugul 

constatar Texistencia de dos grups d'origen clarament dlferenciats. ObUdar-

ho 1 prendre Catalunya com un tot homogenl nomos serla contribuir al dlscurs 

ideológic domlnant, aquell que ens parla de la Catalunya bilingüe, o que ens 

d1u que la majoria de la poblado se sent tan catalana com espanyola 1 que el 

problema nomos el creen aquells que es sitúen a les bandes, ós a dir aquells 

que nomos es senten catalans o espanyols. 

En concret, 1 per a la claredat de l'anállsl 1 de la presentado de les dades, 

hem d1v1d1t la poblado enquestada en dos grans grups. Per un cantó, el grup 
d'aquells enquestats nascuts a Catalunya 1 els pares deis quals tambó h1 han 

nascut (N=878). Per l'altre, un segon grup on figuren els enquestats, nascuts 

o no a Catalunya, pero que o bó ambdós pares, o almenys un, ha nascut fora del 

Prindpat (N=1222). 

44 



TAULA núm. 17 

Classificació deis entrevistats segons el grup d'origen 

Total % 

Autdctons 

L'entrevistat 1 els seus pares 
son tots ells nascuts a 
Catalunya 878 41.8% 

Iromigrats. Grup de provinenca 
immigrada. 

L'entrevistat pot haver nascut 
o no a Catalunya. Ambdós pares 
o un deis dos nascuts fora de 
Catalunya. 1.222 58.2% 

TOTAL 2.100 100% 

Insistim que aquesta divlsió obeeix sobretot a una major claredat en la 

presentado de les dades. Som conscients que no és el matelx haver nascut fora 

de Catalunya i que ambdós pares també slguln nascuts fora de Catalunya que 

pertányer al grup mixt, és a dir, a aquell grup d'enquestats que han nascut aquí 

i que té un deis seus pares que també h1 ha nascut. També és diferent haver 

nascut aquí i teñir 18 anys o haver-hi nascut 1 tenir-ne mes de 50. Tota 

agrupado és mes o menys reduccionista, pero ens afanyem a precisar que ho hem 

tingut en compte. Sovint hem comparat les dades tant peí que fa ais resultats 

respecte del grup mixt com per Tedat deis entrevistats, comprovant-ne les 

desviacions o diferencies, que assenyalem quan s'escau. 

Per aclarir la composidó mes detallada de la poblado enquestada, tant respecte 

de 1'origen deis pares com de Tedat, les dades son les següents: 
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TAULA núm. 18 

Classlficacló deis entrevistáis segon el lloc de naixement deis pares 

total X 

Autóctons. Entrevistat, pare 
1 mare nascuts a Catalunya 

Mixtos. Entrevlstat 1 el pare 
o la mare nascuts a Catalunya 

878 

198 

41.8 

9.5 

Imml.grats. Els dos pares nascuts 
fora de Catalunya. L'entrevlstat 
ha nascut a Catalunya o fora de 
Catalunya 

Altres/estranger, NS/NC 

901 

123 

42.9 

5.8 

TOTAL 2.100 100% 

I respecte de les edats, les dades son les que segué1xen: 

TAULA núm. 19 

Autóctons. mixtos 1 1mm1grats. Classlficacló deis entrevistats segons 

el lloc de naixement deis pares 1 Vedat 

Edat 
N= 

Origen 

18/24 
$11 

25/34 35/44 45/54 55/64 +64 
401 373 337 322 356 

Total 
2100 

Autóctons 
Mixtos 
Immlgrats 
Altres 

40 
18 
36 
5 

2 
0 
7 
1 

37.6 
11.2 
45.7 
5.5 

38.9 
8.0 
46.4 
6.7 

37.7 
7.1 

49.9 
5.3 

47.5 
8.1 
38.2 
6.2 

49.7 
5.1 
39.3 
5.9 

41.8 
9.5 

42.9 
5.8 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Per acabar, una última predsló. Ens cal assenyalar que s1 bó tota l'anállsl 

ha estat feta a partir deis dos grans grups d'oMgen, el deis autóctons 1 el 

deis d'origen Immigrat, no ens hem pas Hmltat a aquesta única variable. 
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Sempre i en cadascuna de les respostes hem considerat l'edat i Vorigen rural 

o urbá deis entrevistats. La primera, a fi de comprovar la importancia de 

V'efecte generacional", per tot el que suposa haver viscut de forma dlferent 

les diverses etapes histórlco-polítlques del nostre país. La segona per 

comprovar flns a quin punt és aquest origen rural o urbá per ell matelx el que 

discrimina -tal com apunten les tesis dominants- les actituds de la gent enf ront 

del nacionalisme. 

També hem relacionat les respostes amb rorigen social deis entrevistats, tenint 

present la professió, Vocupado, el nivel! d'lnstrucdó i la práctica 

lingüística. 

Finalment hem de dir també que no volem defugir una qüestió possiblement 

polémica. Aquest és un estudi d'abast limitat ais territoris de Tactual 

Prlndpat de Catalunya. No inclou, dones, dades sobre la resta deis Pai'sos 

Catalans. Aquesta decisió de limitar restudi a la Catalunya estricta no es deu 

a cap hostil itat contra la idea deis Pai'sos Catalans, ans al contrarl. Si ho 

hem fet així ha estat per un seguít de raons que a continuado explicarem. 

En primer lloc, els Pai'sos Catalans, entesos com una unitat territorial, 

pateixen d'una gravíssima mancan?a d'estudis 1 de dades a escala global. 

Prácticament no existeixen estadístiques 1 monografies que cobreixin la 

totalitat d'aquesta área geográfica 1, per tant, es fa extraordlnáriament 

difícil disposar d'un conjunt d'informació suficient com per contrastar les 

nostres troballes amb les d'hipotétics estudis que ens haguessln precedit. Que 

els Pai'sos Catalans siguin gairebé inexistents en aquest nivel 1 indica de manera 

molt palesa l'alt grau de fragmentado política 1 nacional en qué es troba 

encara avui el nostre poblé. 

La limitado de l'enfocament també s'explica per una segona rao de pes. 

L'esquarterament del nostre país, inlciat amb el Decret de Nova Planta, ha 

persistit durant 275 anys. A1xó ha estat determinant a l'hora d'entendre 

l'evoludó de les diferents parts del territori. Aquesta divlsló ha generat, 
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amb el temps, experléndes 1 realltats especifiques en cadascun deis nostres 

pai'sos. D'aquesta manera avul ens trobem en una situado caracteritzada per 

notables diferencies, tant de composldó demográfica com d'estructura socio

económica o d'expUdtacló d'una consdénda nacional. 

Per concretar una mica podem veure com, per exemple, experléndes com les de 

la Mancomún1tat o la General1tat republicana, que han estat decisivos per a la 

conformado d'una determinada memoria histórica de la gent del Prindpat, no 

han estat en canvl compartidos en els altres terrltorls de parla catalana. I 

podríem d1r el matelx del sistema de partíts poHtlcs, de la forca de les 

opdons nacional 1stes, o de tantes altres coses. Fins 1 tot s'ha fet notar 

l'absénda d'un marc unlflcat de referéndes de caire más emotlu, com ^>er 

exemple els mites, les festes, el folklore, o els referents slmbóllcs (El 

Canlgó, Montserrat, la sardana...) que estructuren una vivencia más sentimental 

o subjectiva, pero segons com també más fonda 1 popular, de la 1dent1tat 

nacional. 

S1 un deis objectlus del present treball era comprovar fins a quln punt es pot 

relacionar la 1dent1tat subjectiva de pertányer a un poblé dlferendat amb la 

voiuntat política de llultar peí seu autogovern, no ha de costar galre veure 

la dlflcultat de considerar el marc general deis Pai'sos Catalans com el val Id. 

Les diferencies que acabem d'assenyalar entre les realltats 1 els nlvells de 

consdénda deis dlferents pai'sos s'hauMen dllui't en el cas que haguésslm 

procedlt a un estudl unlflcat 1 general que cobrís la total1tat del terrltorl. 

D'altra banda, un cop decldlt quln era el nostre enfocament (reladons 

1dent1tat-voiuntat), semblava mes pertlnent centrar-nos en la realltat 

especifica del Prindpat, per tal com en aquesta trobávem una homogenei'tat mes 

gran a tots els nlvells. 

Tanmatelx, volem delxar constancia de Tinteros que tlndrla, a parer nostre, 

dlsposar d'estudls slmllars a aquest per a cadascun deis pai'sos catalans. 
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1. La Identltat sub.1ect1va 

La Identltat nacional, abans de ser consolénc1a explícita de pert1ñenga a un 

poblé, a un pafs, a una nació, passa per l'adopció, a 1'estat práctic 1 des de 

la Infantesa, de tot un seguít de trets culturáis, de costums, de maneres de 

fer i d'expressar-se que son els de la col.lectlvltat de pertlñenga. Un seguít 

de trets, entre els quals h1 ha la 1lengua, que fan que hom es reconegui com 

a semblant ais altres amb qui s'identifica espontánlament, sense que calgul, 

en aquest nivel 1, ni processos galre consdents n1 operacions galre compUcades 

d'ordre Intel.lectual. De fet, compartir amb els altres aquests trets culturáis 

implica la percepció de similltuds i diferencies, la 1nter1or1tzac1ó com si 

formes part del món-donat-per-descomptat de la pert1 ñenga a un grup báslc 

d'Identltat. 

També, 1 junt amb aquest primer procos d'identificado, la construcdó d'aquesta 

Identltat passa slmultániament per l'aprenentatge d'uns certs sabers sobre els 

orfgens de la col.lectlvltat de pertlnenga, deis seus límits territorlals 1 deis 

símbols que en son l'expressló. 

Tot plegat va estructurant una Identltat col.lectiva fonamentai, construida a 

través de la reladó amb els altres, 1 que, intervenlnt en la definido d'un 

matelx, funciona com un esquema de percepció 1 classlficadó de la realitat 

social 1 genera una adhesló afectiva amb el poblé, pafs o nadó al qual es 

pertany. 

D'aquesta Identltat se'n pot teñir una consciéncia mes difusa o mes explícita, 

segons les condidons que al llarg del proces d'inserdó social n'hagln 

posslbilitat la seva problematltzació. Pero en qualsevol cas, quan aquesta 

consciéncia de pertlnenga a un poblé diferent i diferenciat h1 ós, constltuelx 

d'alguna manera aquel 1 póslt que fa posslble 1'emergencia d'un discurs que 

re1v1nd1qu1 la necessitat de la Independencia. 

Les dades que presenten) a continuado ressegueixen successivament tot alió que 

fa referencia a aquesta identltat Implícita. En primer lloc, el coneixement 1 

49 



Tus real de la 1 lengua catalana, 1 també les actltuds envers la normal1tzac1ó 

lingüística. Segonament, Vexistencia o no d'una auto-def1n1dó exclusiva 

prioritaria de ser 1 sentír-se catalans respecte de ser 1 sentír-se espanyols. 

Per últlm la Identificado afectiva amb alguns d'aquells sfmbols 1 valors que 

es consideren centráis de la catalanltat. 

1.1 La 1 lengua: practiques i actltuds envers el cátala 

SI considerem que el fet de parlar una 1 lengua ós molt sovint un deis trets 

cabdals que material 1tzen les diferencies de pert1nen?a-1nclus1ó a una 

col.lectlvltat nacional, les dades son mes avlat colpldores. Vegeu-ne els 

resultats: 

TAULA núm. 20 

Conelxement de la llengua catalana segons Torigen deis pares (1) 

Autóctons Immlgrats Total poblado 
N= 878 1222 2100 

Enteñen normalment 
el cátala 100% 96% 91.1% 

Parlen normalment 
el cátala 90% 32.7% 56.7% 

Llegelxen normalment 
el cátala 50% 15.9% 30% 

Escrluen normalment 
el cátala 38% 10.8% 22% 

(1) De cada una de les preguntes nomos ós tó en compte el conelxement 
cátala. (A cada pregunta els enquestats responlen també conelxement 
castellá, de totes dues llengües o d'altres) 
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TAULA núm. 21 

Us real de la llengua segons 1'origen deis pares 

Autóctons Immi grats Total 
N= 878 1222 2100 

Parlen normalment 
cátala 90.2% 32.7% 56.7% 

Parlen normalment 
castellá 3.-% 55.9% 33.8% 

Parlen normalment 
les dues llengües 6.6% 10.6% 9.-% 

Altres, NC 0.2% 0.8% 0.5% 

TOTAL 100% 100% 100% 

Fixant-nos en les dades globals, podem veure que la realitat de Catalunya no 

respon pas a la d'un pafs normal. És cert que un 97,7% deis enquestats 

man i f estén entendre la llengua. Pero alió que és s1gnif1cat1u és que Tus real 

de la llengua és baix, tan sois un 56,7% dluen parlar-la habitualment. I encara 

aquest percentatge dismlnueix considerablement quan es tracta de la lectura 1 

Tescriptura. Només un 30% la llegeix amb certa freqüéncia, 1 un 22% l'escriu. 

Aixó és sens dubte un primer símptoma d'anormalitat. Pero encara hi ha un segon 

nivell d'anormalitat que está definit peí fet que entre els que la llegeixen 

predomina la lectura de 1 Ubres en cátala per damunt deis nivells de lectura 

de la premsa escrita en la nostra llengua. Cal convenir que aixó no passa en 

gairebé cap altre país del món on Vidioma propi sigui compres per la práctica 

totalitat de les persones que hi viuen. 

Un país amb dificultats d'Integrado oer la via lingüística 

Les característlques que van envoltar 1'assentament de la immigracló durant el 

franquisme expliquen les dificultats amb qué van topar la immensa majoria deis 

nouvlnguts, tant per accedír al coneixement de la llengua com per utilitzar-la 

mínimament com a mitjá de comunicació. Ni feia falta saber-la ni tenien gaires 

possibilitats d'aprendre-la. En bona part, aquests constituelxen encara avul 

la mena d'obstacles que impedeixen la normalització lingüística i que fan 
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difícil que ara per ara el cátala siguí la llengua d'ús majorltarl. 

Grfific núm. 4 
CONEIXEMENT I PRACTIQUES DE LA LLENGUA CATALANA 

SEGONS L'ORIGEN DELS PARES. 
Poblado total 

(N=2.100) 

Entftn Parla Llegefx Eacrfu 

52 



100-r-
100 Grafic núm. 5 

CONEIXEMENT I PRACTIQUES DE LA LLENGUA CATALANA 
SEGONS L'ORIGEN DELS PARES. 

Pares nats a Catalunya 
(N=B78) 

Entén Porto Uagetx Eiertu 

100-r-
Gráfic núm. 6 

CONEIXEMENT I PRACTICA DE LA LLENGUA CATALANA 
SEGONS L'ORIGEN DELS PARES, 

Pare i /o mare ¡mmígrats 
(N-1.222) 

Entén Parla Llega! x Eaerfu 
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S1 les dades globals les analltzem peí grup d'origen deis entrevlstats, els 

resultats son encara mes colpldors. Com podeu comprovar (Taules 20 1 21 1 

gráflcs 4, 5, 1 6), son báslcament els entrevlstats d'origen cátala els qu1 usen 

habitualment la 1 lengua catalana com a mltja de comunicado. Amb tot, se'ns 

confirma la mena d'observadons que féiem per a la poblado global: malgrat l'ús 

oral, només prop d'un 50% llegeix en cátala amb certa freqüénda 1 tan sois un 

38% hi escrlu, cosa que no delxa de ser Indicativa de l'escassa normal1tzac1ó 

efectiva de la 1lengua. 

Mes s1gn1f1cat1us son, pero, els resultats respecte de la poblado Inmigrada. 

Tan sois un 32,7% d1u que la parla habitualment, 1 encara haurfem de teñir 

present que alguns deis entrevlstats teñen un deis dos pares que és autócton. 

Si ens fixem en aquells entrevlstats que no teñen cap vínole familiar dlrecte 

amb la poblado autóctona, només un 22% maní fes ten parlar habitualment el 

cátala. I aquest ús de la 1 lengua d1sm1nue1x quan es considera la lectura. Son 

un 15.9% els que la llegelxen amb una certa freqüénda (el 10% del grup 

d'entrevlstats amb ambdós pares 1mm1grats). La freqüénda d'ús del cátala en 

Tescrlptura aplega un 10,8% deis entrevlstats, percentatge que queda reduYt 

a un 5% per al grup d'entrevlstats sense cap vlncle familiar dlrecte amb la 

poblado autóctona. 

Si tenim present que prop del 30% deis entrevlstats amb pares d'origen forá ha 

nascut a Catalunya 1 que, a mes, el 40%, encara que no h1 hagl nascut, v1u a 

Catalunya des de fa mes de 20 anys, els resultats ens fan avlnent per damunt 

de tot la difícil Integrado per la vía lingüística com a tret molt rellevant 

de la realltat catalana actual. 

Una Integrado que no h1 ós, sovint no per manca de voluntat, sino sobretot 

perqué no ha estat posslble. Encara avui les poss1b1!1tats d'acced1r-h1 no son 

gaire a l'abast de la majoMa. Tampoc h1 ha una voluntat política suflcient per 

fer del cátala una 1 lengua necessárla, Instrumental, copsada com una cosa que 

cal saber 1 aprendre s1 un es vol fer un 11oc en el món laboral 1 professlonal. 

(Podem comprovar en aquest sentít que en la pregunta que es felá ais 
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entrevistats que no parlaven cátala sobre els motius adduits per no parlar-lo 

només un 8* han escollit expHcitament la resposta "perqué no vull"). 

TAULA núm. 22 

Autóctons: coneixement de la llengua segons grups d'edat (1) 

Edat 18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 +64 total 
N= 124 150 143 125 153 183 878 

Coneix. llengua 

Entén el cátala 100.- 100.- 100.- 100.- 100.- 100.- 100.-
Parla cátala 87.1 87.3 88.1 92.0 92.8 92.9 90.2 
Llegeix en cátala 62.1 52.7 46.9 44.0 45.8 49.7 50.-
Escriu en cátala 63.7 42.7 37.1 21.6 30.7 35.0 38.-

(1) De cada una de les preguntes només es té en compte el coneixement del 
cátala. Els entrevistats responien també coneixement del castellá, de les dues 
llengües, d'altres). 

TAULA núm. 23 

Immigrats: coneixement de la llengua segons grups d'edat (1) 

Edats 18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 +64 Total pob 
N= 189 251 230 212 169 171 1222 

Entén el cátala 
Parla cátala 
Llegeix en cátala 
Escriu en cátala 

98.4 
29.6 
20.1 
20.6 

98.4 
27.5 
12.7 
9.2 

96.1 
31.3 
16.1 
6.5 

94.8 
33.5 
14.6 
7.1 

93.5 
39.6 
17.2 
10.1 

93.6 
37.4 
15.8 
10.5 

96.0 
32.7 
15.9 
10.4 

(1) De cada pregunta només es té en compte el coneixement del cátala. Els 
entrevistats responien també coneixement del castellá, de les dues llengües, 
d'altres. 

Si analitzem les dades lingüístiques amb mes detall, fixant-nos en els grups 

d'edat, podem adonar-nos que no ha estat endebades Vesforg de normalització 

lingüística, sobretot peí que fa a la presencia del cátala a les escoles. Son 

els mes joves, tant autóctons com immigrats, els qui respecte de la població 

adulta escriuen i llegeixen mes en cátala. Amb tot, cal dir que si bé els joves 
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immlgrats son capagos de lleglr 1 d'escrlure en cátala en proporcions molt mes 

elevadas que els seus pares, en canvl no s'observa una catalanització 

lingüística mes gran peí que fa a l'ús parlat de la 1 lengua. Sembla comprovar-

se que, de moment, no es noten m1llores substanciáis en l'ús oral, sino que mes 

avlat, 1 també per ais mes joves, s'hl detecta un cert estancament. 

Actitud davant la normalltzadó lingüística 

El procés de normalltzadó lingüística, materlalltzat en una 1le1 votada per 

unanlmltat al Parí amen t, va ser engegat per la General 1tat de Catalunya amb la 

final1tat d'Invertir la tendencia 1 de fer del cátala, de manera progresslva, 

la 1 lengua d'ús normal de la Immensa majorla de la poblado. Tot 1 que la 

intendó man 1festa era aquesta, els resultats práctlcs no s'han correspost galre 

amb aquel 1 optimismo 1n1dal. La moderado de la llei, explicable perqué es 

voüa evitar l'enfrontament entre les dues comunitats d'orlgen, permet entendre 

que, d'una banda, Vavene de la catalanització s'hagl produi't en aquel Is 

aspectos mes passlus (comprensió de la 1 lengua parlada, capadtat de lleglr 

missatges en cátala, etc.) 1 que, de l'áltra, un projecte tan poc agosarat no 

hagl desvetllat massa oposldó per part de la poblado castellano-paríant. 

A1xó es pot comprovar en els resultats de 1'enquesta que fan referencia a les 

actltuds deis enquestats davant la normalltzadó lingüística. 
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TAULA num. 24 

Actitud respecte de la normalitzadó lingüistica segons 

el grup d'origen 

N= 

Estic d'acord que tothom 
hauria de parlar cátala 
a Catalunya 

No estic d'acord que 
a Catalunya tothom hagl 
de parlar cátala 

És indlferent 
Oepén 
N/C 

Autóctons 
878 

89.5 

4.4 
0.7 
4.7 
0.7 

Immlgrats 
1222 

81.-

10.5 
1.7 
6.1 
0.7 

Total poblado 
2100 

84.6 

8.-
1.2 
5.5 
0.7 

TOTAL 100% 100% 100% 

TAULA núm. 25 

Llengua que 11 agradarla que parles 1'alcalde. segons grup d'origen 

N= 
Autóctons 

878 
Immlgrats 

1222 
Total poblado 

2100 

Cátala 
Castellá 
Cátala 1 castellá 
Ind1ferent/NC 

85.8 
0.3 
12.2 
1.7 

47.9 
8.1 

39.4 
4.6 

63.7 
4.8 

28.1 
3.4 

TOTAL 100% 100% 100% 
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TAÜLA núm. 26 

Llengua oue 11 agradarla que parlessln els mestres seaons grup d'orjqen 

Autóctons Immlgrats Total poblado 
N= 878 1222 2100 

Cátala 75.5 45.2 57.8 
Castella 1.6 6.2 4.2 
Catalá-castellá 21.2 46.4 36.0 
Ind1ferent/nc 1.7 2.2 2.0 

TOTAL 100% 100% 100% 

Observareu que h1 ha una contradice16 aparent entre aqüestes taules. I és que 

mentre la primera (taula núm. 24) mostra un consens práctlcament general1tzat 

amb Tafirmado "tothom hauria de parlar cátala", a les altres (taules núm. 25 

1 26) es fa evident que quan es balxa deis plantejaments generáis, amb horltzons 

boIrosos 1 mes o menys intemporals, a les reaUtats quotidlanes concretes del 

temps present, les actituds experimenten un canvls considerables. ¿Com s'expllca 

alxó?. És la mate 1 xa concepdó de la normalltzadó com un procés obert sense 

termlnis prefixats n1 carácter obligatori el que permet situar la hipótesi d'una 

plena catalanltzació en un futur mes o menys llunyá 1, per tant, converteix 

l'adhesló a un postulat tan general com l'esmentat en una presa de posldó que, 

peí que fa ais seus efectes práctlcs Immediats, no compromet galre a res. 

En canvl, quan l'oplnió que es demana gira al voltant de situadons especifiques 

más concretes 1 reals, com per exemple quina és la 1 lengua que haurien de fer 

servir els mes tres o els alcaldes ja des d'ara, 1 on les respostes sí que 

Impliquen un grau bastant alt de compromfs, 1 a mes afecten Interessos realment 

exlstents, llavors alió que es contesta varia senslblement. Aquí és on es pot 

detectar una certa resistencia, o com a mínlm una certa reticencia a l'ús 

pr1or1tar1 o excluslu del cátala. 
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1.2 La consciéncia de poblé diferenciat 

Per identitat subjectiva entenem aquella identitat viscuda a un nivel 1 mes 

afectlu, emotiu i simbólic. Les preguntes que hi van associades fan referencia 

a la consciéncia implícita de poblé diferenciat. Tot i que aixó no té sempre 

una traducció política directa en la línia d'una relvindicació nacional, sí 

que és veritat que constitueix la base sobre la qual aquesta es pot arribar a 

fonamentar. 

En aquest sentit, la primera cosa que ens ha semblat important de conéixer ha 

estat el marc de pertinen<?a que suscitava una identificació mes gran per part 

deis enquestats. Vegeu-ne les dades. 

TAULA núm. 27 

Autoadscripció a Catalunya seqons grup d'oriqen 

Autóctons Immigrats Total població 
N= 8Z8 1222 2100 

Em considero cátala 
que viu a Catalunya 79.4 35.7 54.0 

Em considero cátala 
que viu a Espanya 13.8 12.8 13.2 

Em considero espanyol 
que viu a Catalunya 

Em considero espanyol 
que viu a Espanya 

Indiferent/nc. 

TOTAL 100% 100% 100% 

3.5 

0.3 
3.0 

33.3 

11.0 
7.2 

20.8 

6.6 
5.4 

í 
i 
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Autóctons: AL 

Edats 
N= 

Autoadscripció 
a Catalunya 

Em considero cátala 
que viu a Catalunya 

Em considero cátala 
que viu a Espanya 

Em considero espanyol 
que viu a Catalunya 

Em considero espanyol 
que viu a Espanya 

Ind1ferent/nc 

TOTAL 

itoadscr 

18-24 
124 

80.6 
14.5 

3.3 

0.8 
0.8 

100% 

TAULA 

M D C Í Ó a 

25-34 
150 

76.0 
15.3 

3.4 

0.7 
4.6 

100% 

núm. 2$ 

Catalunya segons 

35-44 
143 

77.6 
15.4 

2.1 

0.7 
4.2 

100% 

45-54 
\ 125 

74.4 
16.0 

7.2 

— 

2.4 

100% 

qruDs d'edat 

55-64 +64 total 
153 

81.7 
11.8 

3.8 

^ 

2.7 

100% 

183 

84.2 
10.9 

2.2 

— 

2.7 

100% 

878 

79.4 
13.8 

3.6 

0.3 
2.9 

100% 

TAULA núm. 29 

Immigrats: Autoadscripció a Catalunya segons grups d'edat 

Edat 
N= 

18-24 25-34 35-44 45/54 55-64 +64 Total 
189 251 230 212 169 171 1222 

Autoadscripció 
a Catalunya 

Em considero cátala 
que v1u a Catalunya 

Em considero cátala 
que viu a Espanya 

Em considero espanyol 
que viu a Catalunya 

Em considero espanyol 
que viu a Espanya 

Indiferents/nc 

42.3 31.5 31.3 34.4 40.8 36.8 35.7 

21.7 15.5 10.0 10.8 8.3 9.9 12.8 

19.6 31.5 39.1 34.9 37.8 36.3 33.2 

10.1 11.2 9.6 15.1 7.1 12.9 11.0 
6.3 10.4 10.0 4.8 6.0 4.1 7.3 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Mes enllá deis resultats globals (vegeu gráfic núm. 7), les dades mostren una 

Identificado molt forta del grup autócton en la seva autoadscripció a 
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Catalunya. Tot 1 que en el grup de provlnensa Inmigrada els percentatges están 

mes escampats entre les dlferents opcions, ós slgnlflcatlu que mes d'un terg 

deis enquestats d'aquest grup s'autodefineixen com a catalans que vluen a 

Catalunya, mentre que un altre ter9 ho fa com a espanyols que vluen a Catalunya. 

Un 11% es declaren simplement espanyols que vluen a Espanya, és a d1r, neguen 

en la seva identltat subjectiva qualsevol referent vinculat a Catalunya. 

Gráfic núm. 7 

Gráfic núm. 7 
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Grfific núm. 6 
COM Ll AGRADARÍA QUE SE'L CONSIDERES. 
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Grafic núm. 9 
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Una dada anecdótica, pero en tot cas molt significativa, és que tan sois 3 deis 

878 entrevlstats del grup autócton dluen sentír-se espanyois que vluen a 

Espanya. No conelxem cap altre cas en tota 1'Europa occidental d'estat on es 

poguessln recolllr unes dades semblants, cosa que Indica el balxísslm grau 

d* Integrado nacional assollt per l'Estat espanyol després de segles 

d'exlsténda. El carácter de plebiscit d'aqüestes dades mostra com 1'orgull de 

la catalanitat va estretament unit a una clara vergonya de 1'espanyolitat. 

1.3 La Identificado simbólica 

A continuado també créiem important d'esbrinar, mes enllá de l'autodefinició, 

qulns eren els graus d'Identificado amb uns quants deis símbols centráis que 

representen la catalanitat. Per aixó havíem demanat el parer deis enquestats 

sobre la bandera que sentíen com a propia 1 les festes que els semblaven mes 

seves. Així mateix, havíem inclós una pregunta sobre el suport que podría teñir 

una hipotética selecció esportiva catalana respecte a una d'espanyol a. Aquesta 

qüestió ens semblava particularment relievant en uns moments histories en qué 

1'esport s'ha conflgurat com un deis mes grans catalitzadors del sentiment 

nacional 1 una de les seves máximes formes d'expressió. Les expectatives recents 

al voltant de la constitudó d'un Comité Olimpio Cátala feien interessant veure 

quin suport podría teñir una Iniciativa d*aquesta mena entre la poblado 

catalana. 
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TAULA núm. 30 

Bandera amb la oual s'Identifica seaons grup d'origen 

En un acte públlc en el qual vosté fos present, ¿quines banderes preferirla 

veure-h1? 

Autóctons Immlgrats Total pob. 
N= 878 1222 2100 

Només la bandera catalana 69.2 43.7 54.3 
Nornes la bandera espanyola 8.9 33.1 23.-
Altres(*) 19.7 19.7 19.7 
NS/nc 2.2 3.5 3.-

TOTAL 100% 100% 100% 

(*) Altres Inclou les respostes: la bandera de la dutat; la de la dutat, la 
catalana 1 Vespanyola juntes; la catalana 1 Tespanyola juntes; altres banderes 
o Indiferent. 

La bandera espanyola, s-ímbol máxlm de la unltat de l'Estat, recull l'adhesló 

de 78 persones del grup autócton, cosa que representa un 8.9% del 878 

enquestats d'aquest grup. Peí que fa al grup deis Immlgrats, Ventusiasme per 

aquest símbol és també mes avlat Hmltat: el 33.1% . S1 el comparem amb el 

quadre anterior en resultarla un fet curios: H1 ha mes persones que 

s'autodeflnelxen espanyoles que no pas que reconeguln aquesta bandera com la 

que pr1or1tár1ament els Identifica. 

Per contra, la bandera catalana és considerada excluslvament com a propia per 

galrebé un 70% deis autóctons 1 per prop d'un 44% deis immlgrats. Destaquen) aquí 

que aquests percentatges es refereixen a la presencia de la bandera catalana 

en solitari 1, per tant, suposen un rebulg explfdt de la presencia slmultánla 

de la bandera espanyola. 



Festa 

11 

23 
19 
12 

Setembre, 

Identificac 

N= 

, Diada 
nacional de Catalunya 
df abril, 
de mar?, 

Sant Jordi 
Sant Josep 

d'octubre, El Pilar 

TAULA núm. 31 

;ió amb les festes segons grup 

Autóctons ] 
878 

27.3 
45.9 
11.6 

festa nacional d'Espanya 3.2 
Cap festa 
NS/NC 

T01 PAL 

Autóctons: ident 

7.6 
4.4 

100% 

TAULA 

-ificació amb 

[mmigrats 
1222 

16.1 
24.0 
20.3 

13.7 
14.6 
11.3 

100% 

núm. 32 

les festes 

Total 

d'origen 

població 
2100 

20.8 
33.1 
16.7 

9.4 
11.7 
8.3 

100% 

* 

segons grups d'edat 

Edat 18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 +64 Total 
N= 124 150 143 125 153 183 878 

Festa 

11 Setembre, Diada 
nacional de 
Catalunya 

23 d'Abril, Sant 
Jordi 

19 de Marg, Sant 
Josep 

12 d'Octubre, 
El Pilar, 
festa nacional 
d'Espanya 

Cap festa 
NS/NC 

TOTAL 

37.1 

45.2 

4.0 

2.4 
9.7 
1.6 

100% 

24.0 

50.0 

12.7 

1.4 
8.7 
3.2 

100% 

30.8 

51.9 

7.0 

2.1 
'1.1 
0.5 

100% 

16.8 

55.2 

13.6 

3.2 
4.8 
6.4 

100% 

26.8 

37.9 

19.6 

3.3 
5.9 
6.5 

100% 

28.4 

36.6 

11.5 

6.0 
8.7 
8.8 

100% 

27.3 

45.9 

11.6 

3.2 
7.6 
4.4 

100% 
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Immigrats: 

Edat 
N= 

Festa 

11 Setembre, Diada 
nacional de 
Catalunya 

TAULA 

identificado amb 

23 d'Abril, Sant Jordi 
19 de Mar?, Sant Josep 
12 d'octubre, El P11 

festa nacional 
d'Espanya 

Cap festa 
NS/NC 

ar 

18/24 25/34 
189 

20.6 
30.7 
12.2 

12.2 
18.0 
6.3 

251 

15.9 
27.5 
22.3 

7.7 
17.1 
9.5 

núm. 33 

les festes segons 

35/44 45/54 55/64 
230 

12.2 
23.5 
23.5 

12.5 
15.7 
12.6 

212 

17.5 
18.9 
22.2 

15.1 
13.2 
13.1 

169 

14.8 
25.4 
18.3 

17.7 
11.8 
12.0 

gruDS d 

+64 
171 

16.4 
17.0 
21.6 

20.4 
10.5 
14.1 

!' edat 

Total 
1222 

16.1 
24.0 
20.4 

13.6 
14.6 
11.3 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Peí que fa a les festes, el grup autócton sent molt particularment com a seves 

aquellos que connoten referents simbólics de la catalanitat, com puguln ser St. 

Jordi o 1'11 de setembre. (Son les que apleguen el 73.2% de respostes). Cal d1r, 

pero, que la festa de Sant Jordi desvetlla mes adhesions que no pas la Diada 

Nacional de Catalunya. Aixó és particularment important en les generacions 

intermedies, les que teñen de 35 flns a 50 anys. 

La diada polimorfa del 12 d'octubre, que en el seu darrer transvestiment ha 

quedat establerta com la "Fiesta Nacional de España" entusiasma un 3.2% deis 

autóctons (27 de 878). En els Immigrats la xifra de suport a aquesta efeméride 

aconsegueix d'arreplegar un 13.6% deis enquestats. 

Mes énllá d'aquesta dada el capteniment festlu d'aquest grup (el deis Immigrats) 

és el següent: un 40% d'enquestats se senten mes Identificats amb Sant Jordi 

i amb l'Onze de setembre. Tot 1 aixf, • t • em observar una certa desorientado 

festiva en les respostes, com ho demostra el fet que quasl una quarta part deis 

enquestats tingul dlflcultats considerables a Thora de veure's identiflcat amb 

alguna festa. 
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TAULA núm. 34 

Identificado amb la selecció catalana segons grup d'origen 

En cas d'un encontré internacional a qui donaria suport incondicional? 

N= 

Selecció catalana 
Selecció espanyola 
A totes dues 
Altres (*) 
NS/NC 

Autóctons 
878 

73.3 
7.8 
11.2 
5.8 

Immigrats 
1222 

36.8 
32.2 
19.6 
7.6 

Total *[#]* 

1.9 3.8 

lacio 
2100 

52.1 
22.0 
16.0 
6.9 
3.0 

TOTAL 100% 100% 100% 

(*) "Altres" inclou "una altra selecció", "indiferent" i "cap selecció >t 

TAULA núm. 35 

Autóctons: identificado amb la selecció catalana segons grups d'edat 

En cas d'un encontré internaiconal a qui donarla suport incondicional? 

Edat 
N= 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64 total 
124 150 143 125 153 183 878 

Selecció catalana 
Selecció espanyola 
A totes dues 
Altres (*) 
NS/NC 

TOTAL 

75.8 
10.5 
8.1 
3.2 
2.4 

100% 

70.0 
8.0 
14.0 
5.3 
2.7 

100% 

68.5 
9.1 
11.9 
10.5 
0 

100% 

69.6 
6.4 
14.4 
7.2 
2.4 

100% 

81.0 
5.9 
7.2 
4.6 
1.3 

100% 

74.3 73.3 
7.2 7.7 
11.5 11.3 
4.3 5.8 
2.7 1.9 

100% 100% 

(*) ídem taula 34 
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TAULA núm. 36 

Immigrats: identificado amb la selecció catalana seoons grups d'edat 

En cas d'un encontré internacional a qui donarla suport incondicional? 

Edat 
N= 

Selecció catalana 
Selecció espanyola 
A totes dues 
Altres(*) 
NS/NC 

TOTAL 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +64 Total 
189 251 230 212 169 171 1222 

41.3 30.3 31.3 37.3 42.6 42.7 36.8 
29.6 41.8 31.7 30.2 24.3 32.3 32.2 
20.1 15.5 21.7 19.8 21.9 19.3 19.6 
7.9 9,6 7.8 8.0 8.3 2.9 7.6 
1.1 2.8 7.5 4.7 3.0 2.9 3.8 

100% 100% 100% 100X 100% 100% 1OOX 

(*)ídem taula 34. 

Aqüestes dades ens semblen partlcularment Interessants, 1 más quan la resposta 

contempla va la possibil i tat de donar suport a totes dues seleccions esportivos, 

tant a la catalana com a Tespanyola. Tot 1 aixi l'opció del grup autócton és 

rad 1 calment clara 1 favorable a la constitucló de seleccions esportivos d'ámbit 

nacional cátala. Els nivells de suport per a una hipotética selecció catalana 

es sitúen en aquest grup en un nivel 1 que voreja les 3/4 parts de la poblado 

enquestada. En canvi la selecció espanyola rebrla 1'adhesió d'un 7.7X. Les 

De r son es que haurlen escollit la soludó que inicialment potser semblava mes 

fácil 1 menys compromesa (suport a tot dos equips) representen tan sois un 

11.2%. 

Fins 1 tot en el cas deis immigrats, aquel ls que donen suport a la selecdó 

catalana (36.8%) superen els partldaris de la selecció espanyola (32.2%). Creiem 

que és una dada com ^er fer pensar. Aquí els qui opten per totes dues son una 

mica mes nombrosos (19.6%), tot 1 que destaca també la polarltzadó 

deis resultats. 
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Conclusions 

En aquest apartat mirarem de fer una avaluado genérica del que han estat els 

resultats d'aquest primer bloc de qüestlons. 

Per comencar destacarfem que la Identificado global amb Catalunya, tan 

ámpUament compartida entre els autóctons, s'afirma sovint amb un carácter 

d'excluslvltat. Per entendre'ns, diríem que una notable propore1ó deis 

enquestats es senten només catalans. A1xó és així tant peí que fa a 

l'autoadscrlpcló com peí que fa a l'adhesió ais símbols propis de la catalanltat 

(bandera, festes, selecdó). 

La famosa tesi de la doble identitat ("som albora catalans 1 espanyols") no 

sembla pas confirmar-se, s1 mes no segons les dades que hem recolUt. Unes 

declaracions com les d'lsldre Molas quan deia (Avui 28/8/89) "Els que es creen 

problema son els sltuats a les bandes, els que només se senten espanyols 1 els 

que només se senten catalans", es revelen dones com elárament 1deológ1ques, 

sense una verltable correspondencia amb la realltat. Si "els que es creen 

problema" representen mes del 70% de la poblado autóctona potser cal pensar, 

o bé que el" problema" és molt gros o bó que per a ells ser cátala 1 prou mes 

avlat constituirla la manera d'estalviar-se els problemes. Si, tal com el 

senyor Molas pressuposa, alió "problemátic" és de fet alió que rep el suport 

d'una minoría de la poblado (1 no entreno ara a considerar quina mena de 

mentalitat política Indica un prejudid com aquest), en tot cas el "problema" 

el representarien els qui, com ell, diuen ser catalans 1 espanyols (en la nostra 

mostra representen, per al grup autócton, un 17.8%), o bé aquells que només és 

consideren espanyols (un 0.3%). Per ais qui no mengen ideología cada día n1 
vluen professionalment de la política sembla que ser simplement catalans no els 

produeix cap mena d'angúnia, ans al contrari. Aquí, com a tot arreu, teñir 

només un ámbit pr1or1tar1 d'Identitat és vlst com a normal i el grau 

d'esqulzofrénia (tot 1 que explicable per unes circumstáncies histórlques que 

ho podMen haver afavorlt) és encara forca baix. 
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És, dones, fins a cert punt lógic que aquesta afirmado exclusiva de la 

catalanitat es correspongul amb una feblesa mes que notoria, estentóHa, deis 

referents slmbólics espanyols. A1xó s'expressa amb uns percentatges tan 

contundents que fan posslble parlar d'un rebulg 1mplíc1t de la Idea d'Espanya 

entre els enquestats del grup autócton. 

Sense que els resultats siguin tan espectaculars, la feblesa de l'espanyolitat 

també és perceptible en les respostes del grup de provlnenca 1mm1grada, sobretot 

quan la contrastem amb la fortalesa de la catalanitat observada en el grup 

autócton. Aquí el factor edat és revela bastant signlficatiu, ja que son els 

mes joves els qu1 neguen mes els referents de l'espanyolitat. 

TAULA múm. 37 

L'1ndependent1sme Implfdt deis catalans. segons grup d'orlgenf*) 

Autóctons Immlgrats Total poblado 
N= 878 1222 2100 

S'autodefineix EXCLUSIVA-
MENT com a cátala que 
v1u a Catalunya 79.4% 35.7% 54.-% 

S'Identifica NOMéS amb 
festes catalanes 73.3% 40.-% 53.9% 

La selecció catalana serla 
la seva ÚNICA selecció 73.2% 36.8% 52.1% 

En un acte públie preferelx 
veure-h1 NOMéS la bandera 
catalana 1 no Tespanyola 69.2% 43.7% 54.3% 

(*) En cadascuna de les preguntes els enquestats podien respondre cátala que 
viu a Espanya, espanyol que viu a Catalunya, etc, festes catalanes 1 espanyoles, 
selecció espanyola, ambdues selecclons, bandera catalana i espanyola, etc. 

Per contra, els nivells d'Identificado subjectlva amb els valors i sfmbols 

exclusius de la catalanitat son també per a aquest grup superlors ais espanyols, 

encara que per un marge redui't. Constatem com a dada curiosa que alxó és mes 

ciar peí que fa a les festes, a la bandera, 1 fins 1 tot a la selecció que no 

pas a Vautoadscripció on (aquf sí) els qu1 es declaren prloritáriament 
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espanyols son bastants mes. Aixó fa pensar si no és aquesta una espanyolitat 

mes administrativa que no pas profundament sentida, s1 mes no en alguns casos. 

Ara bé, el que ens sembla tanmatelx Important de destacar és que, tal 1 com hem 

dit abans fent referencia al grup autócton, en el cas deis 1mm1grats tampoc es 

dona una 1 dent 1 tat doble, o en tot cas no és aquesta, n 1 de 11 uny, la 

majoritária. Per exemple, en la qüestió de les banderes un 43.7% deis enquestats 

d'aquest grup es manlfesten favorables a veure desplegada la bandera catalana 

en solitari i un 33.1% diuen que s'estimen mes que tan sois hi figuri la bandera 

espanyola. En canvi, els qu1 opten peí que podría semblar una solució de 

"compromís" (les tres banderes albora, la catalana, Vespanyola, la de la 

ciutat) no son sino un 20.5%. 

Per tant, no sembla que cap deis dos grups que aquí hem considerat donl suport 

en les seves respostes a la tesi tan repetida de la doble 1dent1tat cata1ano-

es pan yol a. Tot fa pensar que, si mes no al nivel 1 de la Identificado 

subjectiva, la gent sembla considerar normal pertányer a un únic ámbit 

d'adscripció básica. En tot cas el que passa és que aquest pot variar segons 

el grup d'orlgen. Quan es considera la poblado de Catalunya com un tot sovlnt 

s'oblida la seva composició heterogénia 1 aleshores és fácil lliscar peí pendent 

de treure conclusions que poden acabar sent ben absurdes. Un exemple d'aixó el 

trobem en la conegudfssima expressló que diu que aquest és un país bilingüe. 

El que realment passa és que des de fa un cert temps convluen aquf dues 

comunitats lingüfstiques diferenciados, cadascuna d'elles amb una 1 lengua propia 

(vegeu en aquest sentit la taula núm. 21, on queda ben palés que la gent de 

1lengua propia en té només una). El mateix podriem dir de la identitat. 

Amb tots els perllls que comporta una generalItzació, voldríem fer unes 

consideracions fináis que servissin una mica per a tots dos grups alhora. En 

primer lloc, cal destacar que malgrat la dlversitat en els resultats no es 

produelx una escletxa insalvable entre un grup 1 l'altre. És forsa interessant 

notar com la Identificado subjectiva i exclusiva amb Catalunya és, encara que 

per molt poc, també la prioritaria entre els immigrats. Correlativament 
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s'observa la feblesa de 1'espanyoHtat, tot 1 que h1 ha un nucll considerable 

de gent 1mm1grada que se sent espanyola. 

El binomi afirmado de Catalunya-negado d'Espanya, que en el cas del grup 

autócton pren dlmensions galrebé plebiscitarles, tambó troba un cert consens 

entre el nucí i de provinen$a immigrada (nlvells propers al 40%). Es donen, 

dones, condlcions sufldents com per parlar globalment d'un rebuig Implfdt de 

la Idea d'Espanya o, quan alxó és transposa en termes posltlus o d'aflrmadó, 

de Texistencia d'alló que en podrfem d1r un 1ndependent1sme 1mplfc1t. 

Flnalment, 1 a tall mes anecdótlc, volíem presentar-vos una dada curiosa. En 

uns moments que el dlscurs oficial del nacionalismo espanyol mira de 

desac red 1 ta r tant com pot 1 a noc 1 ó de pai'sos cata 1 ans (1 no nomos de 

desacreditar-la, com s'ha vlst en el cas de la recepdó de TV3 al Pafs Valencia) 

titllant-la de pancatalanlsme 1 de teñir poc suport popular, ens havla semblat 

dlvertlt veure quin grau d'eufórla podría suscitar entre la poblado catalana 

l'afer del panhispanisme, al 16 que en dluen els "300 millones". Properes ja les 

festlvltats del "quinto centenario", bó sembla va prou adlent saber quin era el 

grau d'Identificado de la parroquia amb la realltat hispanoamericana, 1 mes 

quan se'ls demanará no nomos 1'entusiasme sino tambó els dlners per sufragar 

aquests veMtables fasts 1mper1a1s. 

Contrastats amb la Identificado amb Europa, heus-ne aquí els resultats: 
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TAULA núm. 38 

Percepció d'Europa i d'Hispanoamérica seaons grup d'orlgen 

Autdctons Immigrats Total població 
Amb qui creu que s'haurien 
de mantenir relacions mes 
estretes i cordials N= 878 1222 2100 

Amb Europa 81.0 
Amb Hispanoamérica 2.8 
Amb Europa 1 Hispanoamérica 5.6 
NS/HC 10.6 

TOTAL 100% 100% 100% 

71.5 
5.9 
9.4 

13.2 

75.5 
4.6 
7.8 

12.1 
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2. La percepció subjectiva del régim politic 

Mes enllá de Taparent despolitltzació general, la gent continua tenlnt oplnions 

i emetent judicis directament politics. El que passa, pero, és que aqüestes 

opinions i aquests judicis s'expressen sovlnt en un ámbit mes aviat prlvat, on 

intervenen elements com ara un cert sentiment de complicitat, la protecció o 

la seguretat que suposa fer aquests comentaris en presencia de persones que hom 

coneix prou bé, o, en tot cas, que hom identifica a grans trets com a formant 

part també de l'ampli conjunt deis qui no manen. 

És per tant un discurs que diffcilment té transcendencia pública. Aixó té 

conseqüéncies diverses. Per exemple, d'una banda es tracta d'un discurs 

diffcilment recuperable des de Vesfera política oficial, i com a tal dotat 

d'una cárrega critica considerable. Pero aquesta mateixa hipotética virtut 

suposa pagar el preu d'una extrema dificultat a l'hora de veure representada 

aquesta veu popular en qualsevol de les formacions poli tiques hegemóniques. Es 

tracta, dones, d'un discurs sense altaveus, sense tradúcelo política de cap 

mena. 

Tanmateix és interessant fixar-se en les formes concretes en qué s'estructura 

aquesta veu popular. Per dir-ho de manera xocant, son aqüestes unes formes prou 

desestructurades: van des de l'acudit fins al comentari sorneguer, passant per 

la teatralització del quefer deis actors politics, amb la qual es posa en 

evidencia el carácter d'espectacle que aquest té per a la immensa majoria de 

la gent. Tot i que les critiques acostumen a ser ferotges i amb "esmenes a la 

totalitat", sense gal res matisos, no impliquen gai rebé mai enfrontaments 

col.lectius frontals. Aixó s'explica, d'una banda, per la mateixa 

desestructuració a qué ens hem referit, i per l'altra, per un component gairebé 

instintiu que prové de 1'experiencia i de la memoria histórica i que diu que 

els febles teñen totes les de perdre en una lluita oberta. 

Fóra una generalització abusiva concloure que l'abséncia de conflicto manifest 

implica obediencia pura i simple, i encara ho fóra mes parlar d'una realitat 

ámpliament consensuada. Aixó suposaria ignorar la queixa, que malgrat ser 
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Inarticulada és exlstent 1 que es pot sentir a bastament només parant 1'orella 

a les fondes, al mercat, al tren, al café, a la plaga o alia on siguí que es 

trobl la gent. 

Aqüestes son la mena de coses que ens Interessava esbrlnar en aquest apartat. 

Aquf no volíem saber tant qué vol la gent com s1 11 plau al 16 que té. És a dir, 

1 concretant-t'ho en els termes del present treball, mes que saber qué pensen 

de la Independencia, pretenfem conélxer com valoren la dependencia. 

Tot plegat fa entenedor perqué hem tltulat aquest apartat "la percepció 

subjectiva del régim polftlc". El que ens mostren les respostes deis enquestats 

ós predsament aixó: com percep cadascun d'ells el régim poHtlc actual sota 

el qual Catalunya disposa d'una autonomía limitada sota la vigilancia de l'Estat 

Espanyol. 

2.1 Valorado del govern central 

D'entrada, un primer bloc de dades fa referencia a la valorado que merelx 

1 'actuado del govern central respecte de Catalunya en tot un seguít de 

qüestlons. Heus-ne aquf els resultats: 
+ 

TAULA núm. 39 

Qplnló respecte de si el Govern central s'esforca per solucionar 

els oroblemes de Catalunya, segons grup d'origen 

Autóctons Immlgrats Total poblado 
N= 878 1222 2.100 

Sí, s'hl esfor$a molt o 
sufldentment 13.1 23.7 19.3 

No s'hl esforga gens o 
s'hl esfor$a molt poc 80.1 64.4 70.9 

NS/NC 6.8 11.9 9.8 

TOTAL 100% 100% 100% 
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TAULA núm. 40 

Qpinló repecte de si el Govern central s'interessa peí proarés 

económic de Catalunya segons grup d1origen 

Autóctons Immlgrats Total població 
N= 878 1222 2100 

Sí, s'hi interessa molt 
o suficientment 27.0 35.3 31.8 

No, no s'hi interessa gens 
s'hi interessa molt poc 63.8 50.4 56.0 

NS/NC 9.2 14.3 12.2 

TOTAL 100% 100% 100% 

TAULA núm. 41 

Qpinió respecte de si el Govern central retorna suficientment en obres 

i servéis els impostes recaotats a Catalunya segons grup d'origen 

Autóctons Immlgrats Total població 
N= 878 1222 2100 

Sí, és molt just i els 
retorna suficientment 7.2 17.4 13.1 

No, no és just o ben 
poc just 73.1 50.0 59.6 

NS/NC 19.7 32.6 27.3 

TOTAL 100% 100% 100% 

Els resultats son tan contundents que parlen per ells mateixos. Tot i alxí 

voldríem fer algunes consideracions. 

En primer 11 oc destacaríem que uns percentatges tan alts gairebé porten un 

corol.lari implícit: per forca gent el govern central no és el seu govern, si 

per tal entenem un govern que es preocupa per fomentar el país i per servir-lo 

en tots els diferents ámbits de la seva realitat. La percepció popular és que 

el govern es preocupa poc o gens per solucionar els problemes de Catalunya, per 
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fer-la progressar economlcament o per retornar en obres 1 servéis els Impostos 

recaptats aquí. 

Un segon fet remarcable que es desprén de les dades anteriors és que hi hagi 

en aqüestes qüestions uns nivelIs de coincidencia ben rellevants entre el 

col.lectlu autocton 1 el de provinenca immigrada. Aquf hi ha una reaütat mes 

o menys compartida, que passa per una percepdó del govern espanyol com un 

govern que s'obllda de Catalunya i deis seus ciutadans. I aquesta percepdó és 

comuna, tot 1 que amb percentatges diferents, a autóctons 1 immigrats. 
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Per tant, amb Independencia de qu1 guanyl les eleccions estatals 1 mes enllá 

de la quantitat de vots que arreplegul al nostre país (vot que s'explica per 

múltiples raons, entre les quals l'acord amb el programa de govern que es 

presentí no és segurament la principal), el fet que es desprén de l'oplnló deis 

enquestats és que Vactitud del govern espanyol envers Catalunya els sembla 

francament reprovable. 

2.2 Valorado de rautonomía 

S1 1'op1n1ó havia resultat majori tari ament negativa peí que fa a 1'actuado del 

govern central, vollem veure a continuado quln era el judld que merelxla ais 

enquestats Tautonomía de qué dlsposa el país d'uns anys en$á. 

En aquest sentít, eren tres les qüestlons que semblaven teñir mes Interés. D'una 

banda, la valorado global de Tobtendó de 1'Estatut del 1979; en un segon 

moment, quines ImpUcadons havia tlngut alxó per a la realltat del país (és 

a d1r, s1 es pensava que des de l'any 1980 Catalunya havia mlllorat, havia 

empltjorat, o contlnuava Igual com abans), 1 flnalment, saber s1 es creía que 

amb el present nlvell d'autogovern n'hi havia prou o bé, per contra, s'oplnava 

que aquest era encara 1nsuf1dent. 

Vegeu, tot seguít, quines han estat les respostes: 
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TAULA núm. 42 

Valorado de Tautonomia segons grup d'origen 

Origen 
N= 

Autóctons Imm1grats Total 
878 1222 

• t i blació 
2100 

L'obtendó de 
1'autonomía la valora 

Molt favorable/favorable 
Desfavorable/molt desfa

vorable 
Ind1ferent/NS/NC 

80.4 

6.0 
13.6 

69.8 

9.0 
21.2 

74.3 

7.6 
18.1 

TOTAL 100% 100% 100% 

Percepció de 

Origen 

Des de l'any 1980 
creu vosté que 
Catalunya 

Ha millorat 
Ha empltjorat 
Segueix Igual 
Depén/NS/NC 

TOTAL 

N= 

s1 el pafs 

TAÜLA núm. 43 

ha millorat des de 

segons 

Autóctons 
878 

77.7 
5.9 
10.6 
5.8 

100% 

gruD d'orlaen 

Imm1grats 
1222 

75.0 
6.5 
11.5 
7.0 

100% 

TEstatut del 1979 

Tr*+n1 rwiKl flr*i A 

2100 

76.1 
6.2 
11.1 
6.6 

100% 
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TAULA núm. 44 

Percepció de si Tautonomía és suficlent, seqons grup dTorigen 

Origen Autóctons Immlgrats Total poblado 

ü= 878 1222 2100 
L'autonomía actual és: 

Insufldent 67.5 46.2 55.1 
Suflcient 19.6 33.1 27.3 
NS/NC 12.9 20.7 17.6 

TOTAL 100% 100% 100% 

El que contesten les persones enquestades Indica ben elárament la valorado 

favorable que un percentatge molt arnpll de la mostra fa, tant de 1'obtendó de 

1'autonomía com de la repercussló que aquesta ha tingut en la mi llora 

substancial del pafs. Aixó és alxí, 1 amb uns tants per cents for$a semblants, 

per ais dos grups de la mostra. 

Ara bé, tot 1 la inicial predlsposlció positiva vers Tautogovern, les respostes 

permeten endevlnar una 1nsat1sfacdó considerable amb el grau d'aquesta 

autonomía. 

Alxf, per exemple, a la pregunta sobre si Vautonomía actual és suflcient o 

1nsuf1cient, un 67.5% d'autóctons 1 un 46.2% dMmmlgrats (55.1% del total) 

creuen que aquesta és insuficient, contra un 19,6% d'autóctons 1 un 33.1% deis 

Immlgrats que pensen que és suflcient (27.4% del total). La resta d'enquestats 

pertanyen en la seva práctica total 1tat al grup deis qui no es man i f estén 

(NS/NC). 

Com acabem de veure, la majoria absoluta deis enquestats, amb independencia del 

seu origen, per ceben Tactual nivel 1 d'autogovern com a molt migrat. Peí que 

sembla, i d'acord amb aqüestes dades, h1 hauria una bona part del país que 

estarla ben disposada a donar suport a un procés de reforma de l'Estatut que 

permetés una mes gran autonomía efectiva per a Catalunya. 
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Les retlcéncles del nacionalismo majoMtari que governa la General 1tat a l'hora 

d'obrir un procés d'aquesta mena només semblarlen justificables s1 es considera 

que una mesura a1x1 seria molt difícil de fer-la aprovar peí Parlament espanyol. 

No tindrla en canvi gaire consistencia una argumentado que Insistís en una 

manca de suport popular a la reforma 1 Vampliado de l'Estatut. Peí que es 

desprén de la nostra enquesta, la gent un cop mes es man1festa menys poruga 1 

mes conscient que no pas es pensen els qul la governen. 
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Grdfic núm. 18 
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En el cas concret de Convergencia 1 Unió, aquesta for$a política no haurla de 

teñir por de cap daltabalx electoral motivat per una operado que tendís a 

l'elxamplament de Vautonomía. Ben al contrari, ós en els votants d'aquesta 

fon?a política on és pot trobar un deis percentatges mes alts d'enquestats que 

a hores d'ara en constaten la Insuficiencia. 

2.3 ;.Qu1 ha de governar a Catalunya? 

El bloc de qüestions que a continuado presentem suposava per ais enquestats 

un salt qualitatiu, en el sentit de passar de la valorado de la realitat a la 

formulado del desig. En aquesta d1 receló créiem mes escalent comentar per fer 

preguntes particularltzades sobre alguns deis ámbits concrets de competencias 

(impostes, escola, sanitat, etc.) que no pas plantejar d'entrada coses mós 

abstractos. S1 ho volíem fer així era per escatir si el desig d'autogovern obeía 

a una constatado área per área de la necessitat d'una gestió autónoma deis 

diferents servéis, i no tant a una reivindicado formal sense galre arrelament 

en la realitat viscuda 1 quotidiana deis catalans. 

Els resultats (veure gráflcs, núm. 14 1 15 a nivell global 1 16 1 17 per grups 

d'orlgen) els hem polarltzat consdentment entre aquells que entenlen que era 

el govern cátala qui s'havla d'ocupar exclusivament de cada afer, 1 els que, 

per contra, s'estima ven mes que ho fes el govern espanyol. Si es té present que 

el nivell porcentual mitjá deis qui "no ho saben-no contesten" és per a aqüestes 

qüestions d'un 5%, podreu calcular de manera aproximada quants son els 

enquestats que s'han manifestat per una gestió conjunta deis dos governs. 

Les respostes del grup autócton son ámpliament favorables a la gestió exclusiva 

del govern cátala en totes 1 cadascuna de les diferents árees considerados 

(nivell mitjá, 66.2%). Només és produeixen dues excepdons significativos que 

teñen a veure amb l'exérdt 1 amb les relacions amb altres pai'sos (32.3% 1 47.2% 

respectivament). 

Peí que fa ais immigrats, la tendencia general també és favorable a Vautogovern 

Integral, si bé amb un percentatge Inferior (mitjana de 47.4%). Aquí, en el cas 
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de l'exérdt la majorla creu que les competencias han de ser compartidos, tot 

1 que els partldarls que siguí únlcament el govern espanyol qu1 prengul 

decislons sobre aquest tema superen (25.5%) els qu1 pensen que ho haurla de fer 

el govern cátala (20X). És aquest l'únlc punt en el qual és produelx una 

1nflex1ó de la tendencia general. 

Si mirem ara els resultats globals, velem com mes de la meltat deis enquestats 

opinen que ha de ser el govern cátala qu1 executi en exclusiva les dlferents 

polítiques sectorlals, amb les excepcions abans esmentades (exérdt 1 reladons 

Internadonals). D'a1x6 es desprén quln es concretament el nivel 1 d*autonomía 

que es desitja, 1 que contrasta amb el que actualment es posseelx. Per tant, 

quan abans ens parlaven de la Insuficiencia de Tautonomía, el que molts 

dutadans ten 1 en al cap era un marc d'atrlbudons 1 competencias molt más ampH 

que el contemplat per l'Estatut vigent (per exemple es reclama sobIrania plena 

peí que fa ais impostos 1 a la policía). 

Les excepcions a qué ens hem referít repetídament (exérdt 1 reladons 

Internadonals) s'expliquen per dues raons béslques. En primer lloc, son 

matéries relativos a activltats percebudes com a mes llunyanes respecte de la 

vida quotldlana de la gent. En segon lloc, també s'entenen per una dosl 

considerable de "reallsme", que fa que per un sector majorltarl de la poblado 

aqüestes competéndes no es puguin Imaginar, ara per ara, com a árees de gestió 

exclusiva del govern cátala. Tot 1 alxf, cal destacar que prop d'un ten; deis 

autóctons creuen que només la General 1tat haurla de manar sobre l'exérdt 1 que 

el govern de Madrid no h1 haurla de fer res. Peí que fa a les reladons 

Internadonals, aquest percentatge s'eleva flns al 47.2%. Son les persones que 

han contestat que el govern cátala és l'únlc que s'ha d'ocupar de la defensa 

1 de la política exterior els qui de fet ens Indiquen amb la seva oplnló que 

h1 ha un sector considerable de la poblado catalana que, a efectos práctlcs, 

podem caracteritzar ras 1 curt com independentista. 
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2.4 ¿Qué passaria amb la Independencia? 

Les preguntes que venen a continuado responen a una certa lógica de 

plantejament. S1 fins ara s'havla constatat una percepció subjectiva del régim 

polítlc espanyol majoritárlament negativa i, per contra, una valorado molt 

positiva de l'autonomia alhora que una clara consciéncia de la seva 

Insuficiencia 1 de la necessltat d'avadar cap a un marc d'autogovern 

sensiblement mes ampli, ara el que semblava interessant de conéixer era quina 

Imatge concreta es felá la gent d'una Catalunya independent. 

Aquí també, mes que copsar el deslg bol ros per una independencia abstracta el 

que volíem era que els enquestats ens diguessln com creien que la consecució 

de la plena sobirania afectarla el nivel 1 cultural, el creixement económlc i 

el benestar social de la poblado. 

Vegeu tot seguít qué en diuen: 

TAULA núm. 45 

Qplnió respecte de si el pafs mi Horaria culturalment s1 fos independent, 

segons grup d'origen 

Autóctons Immigrats Poblado total 
N= 878 1222 2100 

Sí, el país milloraria 71.8 50.7 59.5 
Seguirla Igual 12.2 18.7 16.0 
El país empltjoraria 5.2 12.2 9.3 
NS/NC 10.8 18.4 15.2 

TOTAL 100% 100% 100% 



TAULA núm. 46 

Qplnló respecte de s1 el pafs minorarla peí que fa a la riauesa 

en cas que fos Indeoendent. per grup d'orlgen 

N= 
Autóctons Immlgrats Poblado total 

878 1222 2100 

Si, el país minorarla 
Seguirla Igual 
El pafs empitjorarla 
NS/NC 

65.0 
10.6 
10.5 
13.9 

41.3 
15.1 
22.0 
21.6 

51.2 
13.2 
17.2 
18.4 

TOTAL 100% 100% 100% 

TAULA núm. 47 

Qplnló respecte de s1 el benestar social minorarla 

en cas que el pafs fos indeoendent 

N= 

Sf, minorarla 
Seguirla igual 
Empitjorarla 
NS/NC 

Autóctons 
878 

65.6 
13.4 
6.9 
14.1 

Immlgrats 
1222 

43.8 
19.2 
15.3 
21.7 

Poblado total 
2100 

52.9 
16.8 
11.8 
18.5 

TOTAL 100% 100% 100% 
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Gráfic núm. 20 
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Els resultats, un cop mes, poden sobtar molta gent, acostumats com estem tots 

plegats a sentir un día darrere l'altre Testereotlp que vol presentar la 

Independencia com una situado caótica 1 de regressló en tots els aspectos 

(Interpretado apocalíptica escampada per molts profetes, un deis mes consplcus 

deis quals ha estat el professor Jordi Soló Tura). 

Els resultats, en canvi, ens assenyalen com per a una majoria molt notable deis 

autóctons, pero també per a una pordó ben significativa deis immigrats la 

percepdó apunta cap a una valorado francament positiva del que suposarla la 

Independencia en tots 1 cadascun deis diversos terrenys (cultural, económlc, 

benestar social). 

Recordem que aquesta és encara una resposta que es mou al nivel 1 de la pura 

conjectura, 1 que per tant no Implica necessáriament un compromís amb l'objectiu 

Independentista ni tan sois una simpatía explícita amb aquest. Siguí com siguí, 

cal subratllar ramplitud amb la qual els enquestats, 1 sobretot els autóctons, 

teñen una imatge positiva de les repercussions de la Independencia, quan en el 

discurs polftic púbüc aquests plantejaments son práctlcament inexlstents. 

Conclusions 

S1 en el primer bloc de qüestlons, que feien referencia a alió que anomenávem 

la identitat subjectiva, podiem observar una certa esquerda entre els dos grans 

grups d'oMgen considerats, aquf, en canvi, alió que destaca és el notable grau 

de consens a l'hora de pereabre Vactual régim politic. 

L'apreciado que es fa del tráete que rep Catalunya del Govern central és 

clarament negativa, tant si ens fixem en les respostes deis autóctons com si 

tenim en compte les deis immigrats. Els percentatges no son iguals en ambdós 

grups, pero sí que hi trobem la mateixa actitud majorltária. La queixa és, 

dones, palesament compartida. 

Peí que fa a la manera com es considera Tautonomia de Catalunya, també s'hi 

produeixen coincidencias significativos. Les tres quartes parts de la poblado, 
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al marge del seu origen, creuen que la situado a Catalunya ha expeHmentat 

una mlllora des del 1980, és a d1r, des que h1 ha un govern de la General itat 

nascut en el marc de l'Estatut. Tot 1 alxó, una proporcló molt notable deis 

enquestats, que arriba a un 67.5% en el cas deis autóctons 1 a un 46.2% en el 

cas deis 1mm1grats, opina que 1'autonomía actual és encara 1nsuf1c1ent per a 

les necessitats del país (els que creuen que amb el present nivel 1 d'autogovern 

ja n'hl ha prou son un 19.6% 1 un 33.1%, respect1vement). 

Entrant mes en concret a examinar área per área el que els enquestats pensen 

sobre si hauríem de dlsposar d'un autogovern excluslu, d'un de compartít amb 

1'Estat central, o per contra, s1 haurlem de delxar en mans de 1'Estat la 

confecdó, la gestió 1 Texecudó de les dlferents politiquee, velem com el 

parer majorltarl es decanta senslblement cap a la primera soludó. Per a un 

nivel 1 mitjá del 66.2% els autóctons 1 d'un 47.4% els 1mm1grats (aquests 

percentatges están calculats excloent les esferes de la defensa 1 de les 

reladons internadonals, per raons ja explicados abans) s'opta per dlsposar 

de competencias exclusivas en tots els ámbUs. H1 ha dones, aquí, un ciar rebulg 

de la f 11 osof 1a de 1 es competénc 1 es compa rt 1 des, tan es tesa en med 1 s 

ofldalistes 1 neocentra listes, una prova mes que alió que els catalans demanen 

no és una pura regionalItzadó administrativa 1 que, per tant, aquí galrebé 

nlngú no creu, com el Sr. Josep Borrell, que el que ens convó siguí un 

"subsistema descentral1tzat". 

Fem un pas mes 1 observem ara qué passa quan es demanen respostes sobre les 

conseqüéndes d'una hipotética independencia. Encara que alxó pugul sorprendre 

molts, aquí també és dona un consens remarcable a l'hora de creure que la 

Independencia suposarla una mlllora, tant en el nlvell de rlquesa com en el de 

cultura 1 el de benestar social t El grup 1mm1grat, tot 1 presentar uns 

percentatges mes baixos, és alxí mateix de Topinió que la plena sobiranla serla 

favorable a Catalunya en tots els aspectes esmentats (nlvells del 45% de 

mitjana, contra una mitjana del 16% que pensen que amb la Independencia la 

situado empitjorarla). 
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¿Com s'explica la tendencia cap a un creixent consens entre els dos grups 

d'origen, que es pot detectar en les respostes a les qüestions d'aquest segon 

bloc temátic? De manera molt general i sintética podríem dir que les preguntes 

sobre la identitat subjectiva feien referencia sobretot a la memoria, és a d1r, 

a la percepció de formar part d'un poblé que té unes arrels llunyanes en la 

historia que es concreten en tot un seguit de símbols, de referents 

sentimentals, de records, de practiques culturáis especifiques, els quals 

estructuren un sentiment de continui'tat nacional al llarg de les diferents 

generacions, i també a un sentiment de lleialtat primordial, és a dir, de 

fidelitat básica al país que hom sent com el seu. 

En canvi, les preguntes sobre alió que hem anomenat la percepció subjectiva del 

réglm polític fan referencia mes aviat a Vexperiencia, o sigui, a la realitat 

viscuda en el present quotidiá i en el passat mes immediat. No ha de sorprendre 

dones que peí que fa a la vivencia de la situació present es produeixi una 

notable confluencia en les actituds i valoracions deis dos grups d'origen. Aixó 

era molt mes difícil d'obtenir en el cas del primer apartat, perqué alió que 

ho hagués fet possible haurla estat Vexistencia d'un passat historie compartít, 

supósít que óbviament no es dona. 

^ 
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3. La voluntat d'Independencia 

S1 les preguntes del primer bloc felen referencia a la manera com els 

enquestats es representaven el seu passat 1 les del segon bloc anaven 

adrecades a saber com percebien el present, aqüestes d'ara, en canvi, apunten 

vers el futur que desltjarien. 

En aquest tercer apartat arribem a Tauténtlc molí de Vos de l'estudl. Aquí 
r 

el que preteníem era veure flns a quln punt la Identificado col.lectiva amb 

els valors i els sfmbols propis del pafs, junt amb la percepció del régim 

polític espanyol com una estructura de poder centralista que no servelx gaire 

ais interessos de Catalunya, és tradui'a en una explícita reivindicado 

d'independencia nacional. 

Ens trobávem d'entrada amb uns quants handicaps considerables. D'una banda, 

la práctica absénda d'un discurs ben articulat 1 amb vocació majoritária 

que pogués prestigiar l'objectlu de la independencia. De 1'altra, la 

persistencia de tota una colla de missatges que des deis diferents poders 1 

des deis principáis mltjans de conformado de l'opinió inslsteixen a assodar 

Independentisme amb violencia, amb totalitarismo, amb grupúsculs mlnoritarls, 

amb aldarulls al carrer, amb infantilismo 1 amb un llarg etcétera. Tot plégat 

podría fer pensar que Tópelo Independentista no ho té gaire fácil a IMiora 

de captar el suport de la majoria de la poblado 1 que per tant aquella 

correspondencia entre memoria, experiencia i desig de qué parlávem al 

comen?ament fóra difícil que es produís en un sentit favorable a la 

independencia. 

Encara caldria teñir present una altra cosa. Cap deis principáis partlts 

catalans que disposen de representado parlamentaria formula sense embuts 
+ 

una proposta Independentista. Ben al contrari, ha estat un deis tics mes 

arrelats del catalanismo de postguerra lMntent de presentar-se públicament 

com no separatista i partldari d'articular la presencia de Catalunya dins de 

1'Estat espanyol. A1xf ho veiem per exemple en els que han estat els 

plantejaments majoritaris entorn de la qüestió nacional: uns plantejaments 
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que han anat de Vautonomía a la confederado passant peí federalismo, pero 

que en molts pocs casos han advocat obertament per la Independencia del 

nostre país. F1ns 1 tot les formadons que avul en día es declaren formalment 

Independentlstes (Esquerra Republicana de Catalunya, Entesa deis 

Nadonallstes d'Esquerra), quan és 1'hora de presentar-se en públlc davant 

deis electors parlen de la reforma de 1'Estatut, del dret a 

Tautodetemi 1 nació o d'una boIrosa soblranla nacional, sense que gairebó mal 

no es declarln obertament partidarios de la Independencia. Aquest concepto, 

dones, sembla provocar tanta por que n1 els mes agosarats no s'atrevelxen a 

defensar-lo. 

Si a alxó h1 afeglm que, peí que fa a TEsquerra Republicana, nomos fa alguns 

mesos que es man 1festa Independentlsta, 1 que peí que fa a VEntesa s'acaba 

d'estrenar com a forga parlamentarla 1 dlns d'una formado com Iniciativa, 

que mes avlat diluelx la seva Imatge específica, no ós pas exagerat de 

concloure que T1ndependent1sme polftlc es troba encara a les beceroles. 

Per totes aqüestes raons podem afirmar que el dlscurs Independentlsta ós per 

ara un dlscurs sense altaveus. I, com a tal, hem de su posar que es tracta 

d'un mlssatge que encara ha d'arrlbar a molta gent, a mol tes persones a les 

quals la proposta Independentlsta pot resultar poc familiar. 

ÉS a1x6 el que havla fet aconsellable que la primera pregunta d'aquest 

apartat consistís a demanar a la gent s1 h1 havlen pensat mal, en la 

Independencia. Sembla va que abans de saber qué en pensaven calla saber si és 

que realment els havla passat peí cap, s1 era aquesta una Idea a la qual 

havlen dedicat alguna reflexió. 

Vegeu quines han estat les respostes: 
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TAULA núm. 48 

¿Ha pensat mai en la independencia nacional? (segons grup d'origen) 

Autóctons Immigrats Total 
N= 878 1222 2100 

Sí, hi he pensat 
No, no hi he pensat 
NS/NC 

TOTAL 

63.2 
34.2 
2.6 

100% 

40.6 
56.1 
3.3 

100% 

50.0 
47.0 
3.0 

100% 

Com podem veure, prácticament la meitat deis enquestats declaren no haver 

pensat mai en la independencia. Aixó és així per al total de la mostra. Si 

tenim en compte els dos grups d'origen, observem que per ais autóctons el 

percentatge deis que no hi han pensat mai és d'un 34.2%, mentre que per ais 

d'origen immigrat s'arriba a un 56.1%. Aqüestes dades a nosaltres sí que ens 

fan pensar, i bastant. D'entrada confirmen les nostres previsions inicia-ls 

en el sentit que hi ha un sector gens menyspreable del país al qual no ha 

arribat el plantejament independentista. Per un altre cantó, també ens fa 

avlnent que alió que contestaran mes tard cal relativitzar-ho una mica tenint 

present que a molts deis enquestats és la primera vegada que se'ls presenta 

Tocas i ó de dir alguna cosa sobre aquesta problemática. 

3.1. La independencia, ¿és possible i desitjable? 

¿És possible la independencia? 

La segona pregunta d'aquest bloc ens semblava que havia de fer referencia a 

la possibil 1tat o impossibilitat de la independencia. És a dir, si per ais 

entrevistats la independencia apareixia com una cosa Inassolible o, per 

contra, creien que es tractava d'un projecte factible. 

Mirávem d'aquesta manera d'avaluar el grau de penetrado d'un discurs, 

abassegadorament dominant, que insisteix en la impossibilitat de la 

independencia i que és hegemónlc, tant en el camp que podríem anomenar 
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"espanyolista" com en el que s'autoquallfica de "catalanista". Albora, els 

que es dluen independentlstes no subratllen galre la P0ss1b1l1tat de la 

independencia, no posen prou l'accent a d1r que la Independencia és possible, 

que no és nomos un Ideal utóplc. 

Totes aqüestes consideradons poden fer pensar que per a la immensa majoria 

de la gent del nostre país la Independencia és dlfícilment Imaginable com un 

projecte realltzable en uns termlnls prudenciáis, que és en tot cas una 

volada de coloms d'uns quants somlatrultes. 

M1reu ara que en surt: 

TAULA núm. 49 

Qp1n16 respecte de s1 la Independencia serla possible. 

seoons grup d'orlgen 

Autóctons Imm1grats Total 
N= 878 1222 2100 

Sf, és possible 41.3 34.6 37.4 
No, no és possible 47.0 51.0 49.3 
Depén 3.8 4.3 4.1 
NS/NC 7.9 10.1 9.2 

TOTAL 100% 100* 100% 

Aquests resultats només poden cons1derar-se com a molt sorprenents. No ho és 

de sorprenent que els partldaris del "no" slguln majoria. Alió que sf que ho 

és, pero, és que per a mes d'un ter? deis enquestats (concretament el 37.4% 

del total) la independencia sembli un objectlu possible. S1 malgrat tots els 

condicionaments en contra que abans hem assenyalat la independencia els 

sembla un objectlu possible a galrebé 4 de cada 10 catalans, l'interrogant 

inevitable és: ¿qué passarla si la majoria de les forces polítlques 

esbombessin a tort 1 a dret que és possible que Catalunya esdevlngul una 

nadó independent? 
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Caldria tambó prendre en considerado un factor molt important. I és que 

sobre aquesta questió no hi ha diferencies gaire notables entre els dos grans 

grups d'origen: el percentatge d'autóctons que veuen possible la 

independencia és d'un 41.3% i el d'immigrats d'un 34.6%. 

Finalment, i a tall de reflexió mes general, aquesta pregunta, com moltes 

altres, revela 1'existencia d'un mes que notable decalatge entre les creences 

i les actituds deis dirigents polítics o intel.lectuals, i les del gruix de 

la poblado. No entrem a jutjar ara si aixó és mes aviat conseqüéncia de la 

ignorancia i de la despolitització que no pas de la consciéncia. Sigui com 

siguí, no deixa de ser un bon símptoma que la gent encara resulti bastant 

difícil de "domesticar". 

També és prou significatiu constatar que el discurs sobre la impossibilitat 

de la independencia és molt mes estés en determinats cercles que 

s'autoquallfiquen d'esquerra, cosa que, quan s'hi pensa, no pot sino 

considerar-se xocant. En efecte, els discursos sobre la impossibilitat han 

estat generalment propis de formacions conservadores, interessades a 

presentar els possibles canvis polítics com a projectes forassenyats i 

irrealitzables. Sobta, per tant, que ara sigui l'esquerra qui practiqui 

aquesta estrategia tradicionalment dretana. Aixó no pot fer-ho sense caure 

en contradiccions fonamentals i insalvables. Perqué posats a filar prim, i 

pensant tothora en qulns han estat els objectius fináis defensats per 

1'esquerra, ¿qué és veritablement mes "impossible": 1'assoliment d'una 

societat totalment justa, lliure i fraternal, sense desigualtats ni 

opressions de cap mena, amb plena abundancia per tothom en un context 

caracteritzat per Tabolido de l'Estat, del diner i del treball assalariat, 

(cosa mai no aconseguida enlloc); 'o bé plante jar la possibil itat que una 
* h 

nació disposi d'un Estat propi (objectiü perfectament abastable com ho 

demostra 1'evoiudó histórica de dotzenes i dotzenes de nacions de tots els 

continents)? 

Que consti que dient aixó no pretenem de cap manera desacreditar els ideáis 

utóplcs de l'esquerra. L'únic que volem fer ben palés és l'ús absolutament 
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ideológlc que tan sovint es fa d'aquesta pretesa imposs1b1Htat de la 

Independencia, una crítica que quan es formula des de poslctons d1esquerra 

es revela sempre rad1calment incoherent. 

;,És desitjable la Independencia? 

Després d'haver demanat s1 h1 havlen pensat mal 1 s1 la creíen posslble, la 

pregunta que ens semblava mes adient de plantejar a continuado era si els 

enquestats velen la independencia de Catalunya com una cosa desltjable. 

La nostra Intenció inicial era conéixer el parer estrictament Individual de 

l'enquestat a l'entorn d'aquesta qüestló. No demanávem, per tant, s1 la 

Independencia era desltjable per al país en general, ni tampoc (encara menys) 

si era efectlvament des i t jada peí conjunt deis catalans. H1 ha mes d'un 

indid que ens fa pensar que en aquesta resposta ni ha hagut un cert grau de 

confusió, potser Imputable a una formulado no galre correcta de la pregunta. 

Aixó en tot cas es fa evident quan es contrasta el resultat d'aqüestes 

respostes amb les de qüestions posteriors. Que constl que no estem afirmant 

que aquests slguin uns resultats "equlvocats", ni que els que vlndran després 

siguln els "correctes". Simplement estem dient que sembla que hi ha una certa 

contradicció entre uns 1 aitres (si mes no en la nostra "lógica", que com hem 

vist en la introdúcelo no té per qué ser sempre la de la persona 

enquestada). 

TAULA núm. 50 

Opinió respecte de si la independencia serla desit.lable. 

segons grup d'origen 

Autóctons Immigrats Total 
N= 878 1222 2100 

Sí, serla desitjable 55.4 28.0 39.4 
No, no seria desltjable 31.3 56.7 46.1 
Aitres, Indiferent 3.0 4.7 4.0 
NS/NC 10.3 10.6 10.5 

TOTAL 100% 100% 100% 
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La primera cosa que se'ns acut en comentar les dades d'aquest quadre és que 

aquí sí que es dona una clara diferenciació entre els dos grups d'origen. 

Els percentatges son gairebé invertits: mentre que quant ais autóctons el 

55.4% diu que la independencia els sembla desitjable, quant ais immigrats 

aquest percentatge es redueix fins a la meltat, (28.%). Globalment, el 

resultat és bastant equilibrat, tot i que son mes nombrosos per poc els qui 

creuen que la independencia no fóra desitjable. En part aixó s'explica 

també perqué el grup d'origen immigrat és bastant mes nombres en la nostra 

mostra (1222 persones davant deis 878 autóctons). 

En aquest tema la variable "edat" se'ns revela molt significativa. Peí que 

fa ais joves autóctons, un 71.8% deis compresos entre 18 i 24 anys i un 64* 

deis que en teñen de 25 a 34 diuen que a ells la independencia els sembla 

desitjable. Son percentatges que fan rumiar bastant i que després veurem que 

tornen a sortír en altres respostes d'aquest mateix apartat. Peí que fa ais 

joves immigrats, un 36% deis qui teñen entre 18 i 24 anys opinen que la 

independencia és desitjable, un percentatge que tot i ser superior a la 

mitjana del grup tampoc se'n separa gaire. 

3.2. ¿I si la poguéssim votar? 

Resultats d'un hipotétic referéndum sobre la independencia. 

A aqüestes alcades del qüestionari no ens semblava forassenyat plantejar ais 

enquestats una pregunta de política-ficció. El que se'ls volla demanar era 

si en un hipotétic referéndum que es convoques ara a fi d'iniciar un procés 

gradual cap a la independencia de Catalunya, el seu vot personal seria 

favorable o contrari a aquesta possibil itat. 

Abans de procedír a l'análisi deis resultats, és extremament important fixar-

se en els supósits previs establerts a Vhora de formular aquesta qüestió. 

En primer lloc, el possible assoliment de la independencia es sitúa en un 

marc legal i pacífic que es concreta en una consulta democrática oberta a 
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tota la poblado. Es procura per tant 1 de manera consclent evitar 

Vassodacló d' Independencia 1 Insurrecdó violenta mes o menys 

revolucionarla. D'altra banda, el procos cap a la independencia es planteja 

com un procés gradual, sense gaires canvls traumátlcs, 1 s'establelx que la 

seva factibilitat nomos depén de la voluntat de la gent. 

El que pretenem amb tots aquests supóslts no és pas propiciar unes condldons 

que slguln el máxim de favorables perqué es pugul expressar una presumpta 

voluntat 1ndependent1sta. Senz111ament, volem contribuir a donar la sensació 

que la Independencia és una qüestió absolutament normal, que pot plantejar-

se en uns termes tan normáis 1 dvlHtzats com qualsevol altre tema, 1 que, 

pe r tant, quan fem e 1 supós 11 d' un referéndum d' aquesta mena estem 

contribuint a una desdramatitzacló que creiem necessária 1 saludable, Aixó 

ens sembla tan elemental que flns 1 tot ens fa una certa vergonya haver-ho 

de d1r com si no fos prou evident. Ara bé, com que no som en un país normal, 

de vegades els pensaments que s'hl donen tampoc no ho son gal re de normáis. 

I així, hem vlst com d'una manera Irracional 1 sectaria s'ha tendít a donar 

una 1matge de 1 a 1ndependénc i a 1 de 1'1ndependent1sme carregada de 

tremendismo, 1 en els casos mes exagerats suggerlnt flns 1 tot que aquests 

objectius 1 movlments eren propls galrebé de bárbars (vlolents, 

fonamentalistes, exaltats, carllns, trabucaires, crldaners, "gamberros"...). 

Interpretacions tan matusseres com aqüestes han estat próples d'una certa 

esquerra, profundament reaccionarla 1 conservadora, 1 sobretot (cosa que 

encara ens sembla mes greu) de determlnats Intel,lectuals que sota la 

bandera de la racional 1tat han fet exhibido d'un apasslonament descontrolat 

1 prlmaM, ben allunyat de l'objectlvltat serena que teóMcament haurla de 

caracterizar les seves análisis. 

D1t alxó, vegem qulns han estat els resultats del "referéndum": 
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TAULA núm. 51 

Si ara es convoques un referéndum per iniciar de forma gradual 

un procés cao a la independencia de Catalunya, ¿vosté qué votaria? 

Distribucio del vot segons el grup d'origen 

N= 
Autóctons 

878 

60.5 
14.9 
2.5 
6.5 
15.6 

Immigrats 
1222 

33.0 
34.6 
3.6 
11.8 
17.0 

Total 
2100 

Votaria Sí 
Votaria NO 
Votaria en BLANC 
No votaria 
NS/NC 

44.5 
26.4 
3.1 
9.6 
16.4 

TOTAL 100% 100% 100% 
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Grñfíc núm. 22 
QUE VOTARÍA EN UN REFERENDUM? 

Poblado total 
(N-2.100) 

16,40% 

0,6M 

3,10% 

44,90% 

26,40% 

S a NO Q Vot an Mane O no votarla 

NS/NC 
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Grüfic núm. 23 
QUE VOTARÍA EN UN REFERENDUM? 

Pares nats a Catalunya 

Grafic núm. 24 
QUE VOTARÍA EN UN REFERENDUM? 

Pare i /o mare immigrat 



Els resultats son clars 1 rotunds. Conslderant la poblado de Catalunya com 

un tot, l'opcló del "sí" guanya l'opció del "no" per una diferencia de quasi 

20 punts. Ben segur que un resultat d'aquesta mena sorprén gairebé tothom. 

Son tants anys de sentir que la voluntat independentista és minoritaria, que 

els partidaris de la independencia son quatre gats, que cap partit important 

no la defensa, etc.; son tants anys de sentir tot aixó, que ara, de cop i 

volta, un resultat com aquest destarota. Destarota per Igual els 

independentistes acérríms, que no poden entendre com pot ser compatible amb 

el seu escás predicament, i els antiindependentistes furibunds per ais quals 

representa una auténtica bufetada . 

Per tot plegat resulta comprensible la reacció escéptica que hem pogut 

constatar en moltes persones quan els hem presentat aqüestes dades. La 

majoria fins i tot han dubtat de la imparcialitat de l'enquesta, suposant 

que s'M havia practicat algún tipus de manipulado. Els mes arrauxats ho 

han engegat tot a rodar en comentar i s que barre javen el sarcasmo amb la 

Indignado. Tot aixó és molt huma, 1 en aquest sentit cal confessar que els 

primers sorpresos pels resultats vam ser nosaltres matelxos. Ara bé, malgrat 

tot, no h1 ha cap motiu per suposar que aquesta resposta siguí menys certa 
^ 

que qualsevol altra del present qüestionari. Ens trobem dones en condlcions 
• 

d'afirmar que l'enquesta ha estat realitzada (dintre de les Hmltadons de 

tota enquesta per Testil) amb uns criteris molt notables de rigor 

professlonal, 1 que, per tant, no h1 ha cap rao per Imaginar que aquest 

resultat no siguí absolutament fidedigno amb alió que els enquestats van 

declarar. Quan alguna cosa no s'avó amb la idea que ens en hav-íem format és 

mes honest reformular la idea que negar la reaUtat. En aquest sentit, tot 

1 tractar-se d'un resultat sorprenent, no podem sino cons1derar-lo com un 

resultat de fet, igual que la resta de resultats de la present enquesta. 

Esperem que aixó quedi absolutament ciar. 

D'altra banda, enquestes reaUtzades durant el mate i x any per institudons 

ben diverses han donat resultats básicament semblants. Per exemple l'enquesta 

que Gablse va publicar al Diari de Barcelona (23.IV.ig88) donava un 

percentatge de prop d'un 40% de catalans partidaris de la independencia. El 
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mateix C.I.S (Centro de Investigaciones Sociológicas), organització estatal 

caracteritzada per la seva práctica de 1'ocultismo estadístic, havia recollit 

en algunes enquestes informacions que no s'aparten gaire d'aqüestes dades. 

Si examinem els resultats per ais dos grans grups d'origen ens adonem que hi 

ha diferencies ben significatives. Mentre que per ais autóctons els 

partidaris del "si" guanyen de molt els partidaris del "no" (60.5% vs.14.9%), 

en el cas deis enquestats de provinenga immigrada el resultat és molt mes 

ajustat i guanya el no per una molt petita diferencia (33.0% vs.34.6%). 

La consideració d'aquestes dades possibilita un conjunt de reflexions prou 

interessants. Peí cantó deis autóctons, el referéndum agafa proporcions quasi 

plebiscitarles en favor de la independencia. Potser molta gent s'imaginava 

que en el cas deis autóctons el percentatge de votants del "sí" havia de ser 

per forga superior al que es podria detectar en els entrevistats d'origen 

immigrat. Ara bé, segur que el que ben pocs pensaven, per no dir prácticament 

ningú, és que la xifra de votants favorables a la independencia fos tan 

elevada. Es pot, com sempre, continuar amagant l'ou dient que aqüestes son 

unes dades gens fiables i fruit de tota mena d'obscures manipulacions. No 

obstant aixó, segons el nostre modest parer, el que caldria i el que 

convindria és pensar a fons i sense gaires prejudicis qué significa 

exactament aquest resultat. 

Sabem que l'opinió expressada pels qui han respost aquesta pregunta no és 

una opinió gaire meditada n1 gaire ponderada. En seccions anteriors d'aquest 

mateix treball ja ens haviem referit al fet que prop d'un 50% deis enquestats 

no havia pensat mai en la independencia i que per tant era la primera vegada 

que s'hi pronunciaven. D'altra banda, també sap tothom que quan es contesta 

una enquesta es mira d'anar de pressa i d'acabar aviat. Siguí com siguí, i 

amb tots els matisos que facin al cas, el resultat continua sent com a mínim 

simptomátic, encara que no siguí definitiu. Simptomátic en el sentit que ens 

dona pistes per interpretar i per entendre un seguit de coses, a les quals 

d'una manera o altra ja ens hem referit unes ratlles mes amunt. 
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Al 16 que ens sembla mes Important de constatar en aquest sentlt és que ni ha 

realment un sentiment i una voluntat populars d'independencia que no troben, 

ara per ara, Vadequada representado política en les esferes institucionals 

del nostre país. Aix6 pot teñir diverses explicacions i nosaltres en proposem 

una. No sabem si és la mes encartada, pero en canvi ens sembla que aclareix 

determinats aspectos d*aquesta qüestió. 

La metáfora que mes ha circulat, sovint de manera mes Implícita que 

explícita, a Thora d1 imaginar-nos el funcionament d'una democracia 

representativa és la que podríem descriure com la teoría del mirall. El 

Parlament, segons aquesta Imatge, vindria a ser com un mirall en el qual 

s'hauria de reflectir la realitat del país amb tota la seva pluraütat 1 de 

la manera mes fidedigna possible. Quan es parla del carácter representatiu 

del sistema democrátic el que es dona a entendre és básicament a1x6. 

Ara bé, s1 se'ns permet un joc de paraules, el problema d'aquesta teoría del 

mirall és que sovint porta molta gent a emm1ra11ar-s'h1 1 a veure coses que 

no h1 son. N'h1 ha de tan exagerats que fins 1 tot creuen mes real la Imatge 

reflectida en aquest hipotétlc mirall que no pas la propia realitat. 

Nosaltres, pero, seríem mes aviat del parer que tot 1 que el mirall 

reflectelx determinados coses (i en aquest sentlt no és un pur artlflci), no 

tot el que hi ha, h1 surt. Podríem ser encara mes agosarats 1 afeglr que no 

només no hi surt sino que no hi pot sortir. Les instltucions parlamentarles 

haurien de ser tan complexos i haurien de teñir un nombre tan elevat de 

membres per funcionar efectlvament com un mirall que perdrlen segur amen t tota 

eficacia. Per tant, la distorsió simplificados que suposen respecte del que 

és la realitat multiforme del país és una distorsió en bona part inevitable. 

Hi ha dones raons estructuráis que permeten entendre que no sempre es doni 

una correspondencia prou ajustada entre les percepcions, les convlcdons 1 

els sentlments de sectors populars bastant nombrosos 1 la seva traducció 

política per part de les forces de Tare parlamentan. 
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Tot el que acabem de dir pot servir bastant bó com a reflexló teórica de fons 

sobre els límits de la representativltat, pero de cap manera és sufident per 

entendre qué passa exactament amb el problema que aquí considerávem. En 

efecte, una dlsparitat de les propordons de la present fa pensar s1 de fet 

no hi ha dlstorsions 1 "dlstorslons". ÉS a d1r, s1 en el cas concret del 

nostre país a les dlstorsions própies de tot sistema parlamentan no caldria 

afeglr-n'hi altres de ben autóctonos. 

D'entrada, un primer focus de distorsló afeglda s'expUcaria peí fet de la 

mes que notable abstenció que es produeix en les diferents consultes 

electorals que teñen lloc a la nostra nadó. Posats a parlar de mi ralis, 

potser no serla sobrer ser realment consdents que prop d'un 40% de dutadans 

no hi surten reflectlts ni poc ni gens. Del que puguin arribar a pensar 

aquesta gent no en tenim, dones, ni la mes mínima idea, 1 no sembla 

pred sament que la millor solució sigui 1'actual, que consistelx a Ignorar

los i a no tenir-los en compte. Coherents amb el que acabem de d1r, som ben 

lluny de suposar que en Vabstenció es refugien centenars de müers 

d'independentistes anónims. Aixó fóra una xlmpleria 1 suposarla no haver 

entes res de res. Amb tot, 1'important aquí era deixar constancia de 

Texistencia d'una franja abstencionista molt considerable que suposava un 

plus afegit de distorsló en aquel! hlpotétlc reflex de la realitat que 

suposávem que havia de ser el Parlament. 

Un segon factor de distorsió addiclonal estarla representat peí fet que els 

partits majoritaris son aquí partits d'escás arrelament popular i de 

militáncia redui'da. Amb la possible excepció de Convergencia (amb uns nivells 

de militáncia que malgrat tot semblar i en una mica ridículs si els comparéssim 

amb partits com per exemple el Partit Comunista Italia) la resta de forces 

polítiques apleguen una propordó molt mi grada deis catalans. Com a 

conseqüéncia d'aixó els partits no poden (a voltes ni tan sois volen) 

convertír-se en Instruments pedagógics que facin cróixer la cultura política 

del país. D'aquesta manera es pot concloure que el vot que s'emet en les 

diferents consultes electorals no és un vot galre informat, precisament 

perqué ningú no s'ha preocupat gaire de formar el possible votant. Només cal 
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que penseu per un moment qué passaria si a les urnes poguéssim instal.lar un 

aparell que mesures el grau d'engrescament amb qué vota la gent. Segur que 

n'hi hauria per Hogar cadires. 

Tot plegat fa pensar, dones, que l'hlpotétic mlrall que havia de ser el 

Parlament és, en el cas especffic del nostre país, un mi rail molt deformador 

1 que, per tant, la imatge que hi surt reflectida no es correspon gaire amb 

la seva realitat i la de la seva gent. La canal Itzadó deis desitjos polítics 

que s'efectua a través de les Institucions parlamentarles és una canal itzadó 

enormement filtrada: determlnats desitjos no hi son representats tot i la 

seva Importancia quantitativa 1 qualitativa, perqué prácticament ningú no 

s'encarrega de vehicular-los amb efectivltat. A1xó no vol dir, pero, que 

slguin inexistents. Hi son, i enquestes com la present ho palesen clarament. 

Només cal que centrem la nostra atenció per un moment en unes al tres 

preguntes del qüestionari per veure fins a quin punt és real tot alió que 

hem dit fins ara. Per exemple, la pregunta núm. 30 demana qué pensen els 

enquestats deis partíts que defensen la Independencia nacional. Per ais 

autóctons, les dades d'aquest apartat ens dluen que prácticament un 65% del 

total de les respostes consideren Vexistencia de partlts Independentistes 

com a "positiva" (54% ) o "molt posit1va"(10.7%). Peí que fa ais Immigrats, 

els qu1 veuen posltlvament Vexistencia de partlts Independentistes son un 

48.3% (44.6% "posltlu", 3.7% "molt posltlu"). Per tant, tots dos grups 

veurlen amb notable simpatía la configurado d'organitzacions polftiques que 

tlnguessin per objectiu declarat la consecudó de la independencia. 

Ara bé, les respostes a la pregunta 32, on se'ls demana si coneixen algún 

grup o partít que defensi la Independencia, presenten uns resultats ben 

slgnlflcatlus 1 que cal teñir molt en compte a l'hora de les Interpretadons. 

Prop d'un 40% deis autóctons 1 un 52.5% deis Immigrats dluen que no en 

coneixen cap. Ais que sí que dluen que en coneixen algún, a continuado, en 

la pregunta 33, se'ls demana que espedflquln quins son. És simptomátlc que 

mes o menys un de cada dnc enquestats esmenti Convergencia 1 Unió com una 

organltzadó Independentista. 
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Tenlnt present tot aixó es comencen ja a entendre mes coses. D'una banda, 

sembla bastant ciar que h1 ha una considerable demanda potencial per a una 

hipotética forca 1ndependent1sta que es llend de manera seriosa 1 decidida 

a rarena política. Peí que sembla desprendre's d'aquestes dades els partlts 

actualment exlstents no haurien de teñir massa por de reformular el seu 

nacionalisme en una lfnla 1ndependent1sta. Mes avlat sembla que molts h1 

sortlrlen guanyant. Pero el que realment passa, 1 aixó tío Indiquen amb 

nitidesa els resultats, és que ara per ara aquesta oferta senz111ament no h1 

és: el fet que molta gent no sáplga ni 1dent1f1car-ne cap, n'és una prova 

fefaent. 

Aixó fa que siguí del tot 1mposs1ble fer servir els resultats electorals com 

a pista per detectar 1'existencia de sentlments Independentlstes entre la 

poblado. I mes quan entre els votants de les principáis formadons 

polítlques, que en general no es declaren obertament com organltzadons 

favorables a la independencia, sino mes avlat al contrari, els que serien 

partidaris deis "sí" en un referéndum per la independencia son molt nombro sos 

1 en algún cas notablement majoritaris. 

Vegeu el quadre següent, que fa referencia a les ultimes elecdons al 

Parlament de Catalunya, del maig de 1988. 
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TAULA núm. 52 

Forces polítiques 1 percentatges deis seus votants que votarien "si" 

al referéndum 

Autóctons Immi grats 
Vota"si" Vota "no" Vota "si" Vota "no" 

C.1 U. 67.% 13.2% 46.3% 26.8% 
PSC/PSOE 51.7% 29.3% 19.7% 48.4% 
PSUC/IC 64.3% 17.9% 58.8% 21.6% 
ERC 90.9% 3.0% 72.0% 8.0% 

(*) Dades referents a les eleccions al Parlament de Catalunya, maig 1988. 

La taula ja és prou ll.lustrativa per si matelxa i no cal fer-ne gaires 

comentaris. Fora del cas del PSC, que compta amb un percentatge considerable 

de vot 1mm1grat reticent a la Idea de la independencia (tot i alxí, mireu que 

passa amb els autóctons), la resta de forces polítiques mes votades pels 

enquestats apleguen una considerable majorla de votants del "sí" en 

l'hipotétlc referéndum que nosaltres havíem plantejat. Les dades haurien de 

fer reflexionar a tothom, pero potser mes que nlngú C1U com a coalidó que 

dlsposa de majorla absoluta en Tactual Parlament, i que és també la que 

governa en soütarl a la Generalitat. 

3.3. Els qui han votat "sí", ¿quina mena de gent son? 

Hem cregut que calla fer un tractament mes aprofundit de les dades de qué 

dlsposávem, amb la Intendó de construir una espéde de retrat-robot 

d'aquelles persones que s'han manifestat partidarios del "sí" en el 

referéndum que els havíem plantejat. Volíem saber si aquest conjunt de gent 

responia a algunes característiques molt particulars o s1 mes aviat aplegava 

persones de tota condldó. D'aquesta manera preteníem esbrinar si un 

nacionalisme que reivindiques la Independencia s'haurla d'adrecar a uns 

sectors concrets de la poblado o si bé, per contra, el seu mlssatge podría 

arrelar en práctlcament tots els dlferents sectors sodals i. per tant, 

tindrla possiblUtats d'esdevenlr ámpUament majoMtari. 
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Una bona part deis discursos ideológics dominants durant els darrers anys 

han anat insistint en els limits territorials, culturáis 1 socials del 

nacionalisme, alhora que predlcaven el carácter 1nev1tablement 1 eternament 

minoritari de 1 Mndependentisme. Se'ns ha volgut fer creure que aqüestes 

coses només podien atreure botiguers, pagesos i gent poc informada d'alló 

que amb superficialitat s'ha anomenat "la Catalunya profunda" (básicament 

les comarques "rurals" de TInterior)- Per tant, tot plegat un afer de 

provincians fanátics i conservadors. Indirectament se'ns suggeria que a 

ciutat, on la gent és i 1.lustrada i enllustrada, bajanades com aqüestes no 

hi teñen cap mena de predicament. La imatgeria mítica d'aquest pseudo-

progressisme ha identificat Tlndependentista com una mena de timbaler del 

Bruc, de trabucaire carlí, de Manelic, o de qui sap qué... En tot cas, algú 

que amb posat feréstec i sense gaire cosa al cap, baixa de les muntanyes. 

Quan no ha estat així, s'ha mirat de vincular el nacionalisme amb Taita 

burgesia capitalista, que només procura pels seus interessos 1 que ensarrona 

aquells pobres babaus de qué parlávem abans. ÉS tot alió deis qui ensenyen 

la bandera i amaguen la cartera, que hem sentit tantes vegades. 

Volíem saber quina part de veritat hi havla (si és que n'M havla) en aquests 

tópics. Peí que hem pogut concloure de les nostres dades, no és pas aquest 

el perfil que es correspon amb aquel les persones que han optat peí "sf" a la 

i ndependénc i a. Mes av 1 at el que es desprén de 1 a i nf ormac i ó que ten i m 

demostra la radical falsedat d1aquests estereotips i la seva absoluta manca 

de connexió amb la realitat. Vegem-ho amb una mica de detall. 

No son preferentment gent rural 

Votants del "s-f" i ubicació territorial en el context rural-urbá 

El primer mite que cau per térra amb contundencia és aquell que establia una 

equivalencia entre nacionalisme i ruralitat. Segons els resultats de 

l'enquesta, no es pot dir de cap manera que els votants del "sf" es 

concentrin mes significativament en els pobles de les comarques de 
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l'interlor. La seva dlstrlbudó segons el nombre d'habltants de les diferents 

árees de poblado és práctlcament uniforme, sense que es noti cap tendencia 

acusada a concentrar-se en un determlnat habitat. D'una manera molt gráfica 

1 sintética ho podeu veure en la taula següent. 

Grandar1 

Vot 

Votarla 
Votarla 
Votarla 

Autóctons: vot 

a deis municlpls 
1 

N= 201 

"sí" 56.2 
"no" 21.9 
en blanc 2.5 

No votarla 7.5 
NS/nc 11.9 

TAULA núm. 53 

al referéndum segons context 

(1) 
2 
95 

68.4 
12.6 
3.2 
3.2 
12.6 

3 
157 

56.7 
12.1 
3.2 
6.4 
21.6 

4 
165 

59.4 
14.6 
3.6 
7.9 
14.5 

5 
260 

63.8 
12.3 
1.2 
6.2 
16.5 

Total 
878 

60.5 
14.9 
2.5 
6.5 
15.6 

rural/urbá 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(1) Grandaria municlpls: 1: Barcelona, 2: área metropolitana, 3: Mes de 
50.000 hab. 4: De 10.000 a 50.000 hab. 5: Menys de 10.000 hab. 

Immlqrats 

Mida municlpls (1) 

Vot N= 

Votarla Sí 
Votarla NO 
Votarla en blanc 
No votaria 
NS/NC 

: vot 

1 
400 

33.8 
36.5 
4.5 
13.0 
12.3 

TAULA núm. 54 

al referéndum segons context rural/urbá. 

2 
323 

33.7 
32.5 
4.3 
10.8 
18.6 

3 
205 

31.7 
38.0 
1.5 

14.1 
14.6 

4 
156 

32.7 
39.1 
3.2 
9.0 
16.0 

5 
138 

31.2 
23.9 
2.9 

10.1 
31.9 

Total 
1222 

33.0 
34.6 
3.6 
11.8 
17.0 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(1) ídem taula 53. 
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Les dades, dones, son prou clares per el les mateixes 1 no cal que esmercem 

mes temps a combatre Idees que demostren ser com a castells en Taire. Amb 

tot, voldrfem apuntar una petlta reflexló de caire mes teóMc o general, que 

ens sembla pertinent 1 necessárla. 

Som del parer que potser convindria comentar a considerar si aixó que 

s'anomena el món rural exlsteix realment o és una pura construedó Ideológica 

que ja no s'avé massa amb la realitat actual de Catalunya. A frec de la 

década deis 90, ¿es pot parlar sincerament i amb sentit de Vexistencia d'una 

Catalunya rural? ¿No és aquesta, en tot cas, una realitat molt minoritaria 

i gaírebé abocada a la desaparidó?. No som pas els únlcs a parlar d1 aquesta 

manera. La recent tesi doctoral d'Andreu Mayayo a la Unlversltat Central de 

Barcelona, de próxima publicado, insisteix abundantment en aquest 

plantejament des d'una perspectiva d'história contemporánla del nostre país. 

No son burgesos 

Votants del "si" 1 ubicado social en fundó de l'estructura ocupacional 1 

educativa 

Tampoc és gens ciar, si ens atenlm a la Informado de qué dlsposem, que els 

votants del "sí" provinguln majoritáriament de les classes benestants que es 

podrien qualificar com burgeses. Hem classlficat els enquestats en fundó de 

la seva ocupado i del seu nivell educatiu, 1, conslderant aqüestes dues 

variables, no observem que siguin gaire dlscriminadores a Thora d'explicar-

nos el vot. 

Si alguna cosa destaca és una certa polaritzadó del vot afirmatiu en 

aquel les franges de poblado que vagament podríem descriure com les classes 

populars (obrers especialitzats i no especialitzats, administratius, 

dependents, venedors, autónoms, treballadors de servéis). Aixó és alxí (tot 

i que amb diferents percentatges) tant per ais autóctons com per ais de 

provinenga immigrada. 
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En canvi, allí on els percentatges son mes baixos no és pas entre la burgesla 

tradicional petita o mltjana (que també es mostra considerablement partidaria 

del "sí"), sino en les professions liberáis i entre els técnics superiors, 

és a d1r, en aquel les persones que van configurant el que podn'em anomenar 

la nova classe dirigent del nostre temps. Son aquests els qui semblen una 

mica mós retlcents a la idea de la independencia. 

Pro f . (1 ) 
N= 

Vot 

" s í " 
"no" 
en blanc 
no vot . 
NS/NC 

Autóctons: vot a l 

1 2 3 4 
52 197 185 122 

75.0 53.3 58.3 66.4 
13.5 13.7 15.2 9.8 

1.9 2.5 2.2 3.3 
3.8 5.1 6.5 7.4 
5.8 25.4 17.8 13.1 

TAULA núm. 55 

referéndum 1 ocupado professional 

5 6 7 8 9 10 Total 
95 48 19 100 20 40 878 

64.2 62.5 36.8 70.0 70.0 40.0 60.5 
13.7 22.9 36.8 13.0 10.0 27.5 14.9 

1.1 4.2 0 2.0 5.0 5.0 2.5 
10.5 2.1 5.3 6.0 5.0 12.5 6.5 
10.5 8.3 21.1 9.0 10.0 15.0 15.6 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(1) Professions: 1: estudlants. 2: Mestresses de casa. 3: Jubilats. 4: Obrers 
especialitzats 1 no especial itzats. 5: Adm1n1stratius, dependents, venedors. 
6: Técnics mitjans. 7: Técnics superiors. 8: Autónoms, servéis. 9: 
Empresaris. 10: Professions liberáis. 

Prof.d) 
N= 

Vot 

" s í " 
"no" 
blanc 
No vo t . 
NS/NC 

Immigrats: vot a l 

1 2 3 4 
= 82 370 170 310 

40.2 32.4 25.9 35.2 
40.2 31.1 37.0 33.9 

3.7 3.5 3.6 3.2 
11.0 11.1 13.5 11.0 
4.9 21.9 20.0 16.8 

TAULA núm. 56 

referéndum 1 ocupado Drofesslonal 

5 6 7 8 9 10 Total 
95 50 23 59 24 39 1222 

40.0 28.0 21.7 39.0 20.8 30.8 33.0 
28.4 3.8 52.2 35.6 50.0 41.0 34.6 

7.4 2.0 4.3 1.7 8.3 0 3.6 
12.6 14.0 13.1 5.1 16.7 20.5 11.8 
11.6 18.0 16.9 18.7 4.2 7.7 17,0 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(1) Professions: ídem taula 55. 
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Atenent ara al nivel! d'estudis, no sembla pas que les diferencies educativos 

es tradueixin en actituds dlferents a Vhora de votar en el referéndum. Els 

percentatges del "sí" només baixen clarament en el cas de les persones sense 

cap mena d'estudis. La resta de grups mostren un comportament notablement 

homogeni, i s'observa una lleugera tendencia a la balxa entre aquells que han 

tingut la possibilitat de cursar estudis universltaris, siguin de nivel! 

mitjá o superior. Com a conseqüéncla d'aixó, no pot d1r-se que les opinlons 

favorables a la independencia es concentrin en sectors socials sense gaire 

informado ni preparado. Tampoc pot afirmar-se que les postures pro-

independentistes només les sostinguin aquellos élites que han pogut gaudir 

d'educado universitaria. Contráriament a tot aixó, la voluntat 

d'independencia expressada pels votants del "sí" se'ns revela ámpliament 

majoritária i interclassista, travessant prácticament tots els nivells 

educatius i tota 1'estructura ocupacional. 

TAULA núm. 57 

Autóctons: nivel! d'estudis i vot al referéndum. 

Estudis (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 total 
N=34 348 143 91 117 53 85 7 878 

Vot 

"sí" 26.5 60.3 62.9 70.3 69.2 49.1 57.6 40.0 60.5 
"no" 23.5 12.1 14.0 14.3 15.4 18.9 22.4 20-- 14.9 
blanc 2.9 2.3 2.1 1.1 3.4 3.8 3.5 0.- 2.5 
No vot. 11.8 5.5 7.7 7.7 4.3 5.6 8.2 20.- 6.5 
NS/NC 35.3 19.8 13.3 6.6 7.7 22.6 8.3 20.- 15.6 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(1) Estudis: 1: Sense estudis. 2: Estudis primaris. 3: EGB, Batxlllerat 
elemental 4: BUP, batxillerat superior. 5: Formado professional 6: 
Diplomats, títols intermedis 7: Universitat. Títols superiors. 8: Altres, 
NS/NC 



Estud1s(1) 

Vot 

"sf" 
"no" 
blanc 
No votarla 
NS/NC 

Immigrats 

1 
N= 96 

20.8 
33.3 
2.1 
11.5 
32.3 

2 
541 

33.3 
32.7 
3.9 
12.0 
18.1 

: nlve 

3 
210 

34.8 
33.8 
3.3 
11.0 
17.1 

TAULA núm. 

11 d'estudis 

4 
109 

32.1 
40.4 
2.8 
11.9 
12.8 

5 
108 

43.5 
33.3 
6.5 
7.4 
9.3 

58 

1 vot 

6 
48 

29.2 
37.5 
6.3 
10.3 
16.7 

al referéndum 

7 
104 

27.9 
42.2 
1.0 

18.3 
10.6 

8 
6 

8.3 
1.7 
0.-
0.-
0.-

Total 
1222 

33.0 
34.6 
3.6 
11.8 
17.0 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(1) Estudls: ídem taula 57. 

Per tant, de cap de les maneres es pot continuar dlent que el nacionalisme 

siguí un fenomen báslcament burgés. N1 ho ós ara n1 ho ha estat mal: tampoc 

és que aquí descobrlm la sopa d'all. Ja fa molts anys que dlferents 

estudiosos del fet nacional cátala, com Félix Cucurull o Josep Termes entre 

d'altres, han insistit en aquesta línla, demostrant que el nacionalisme 

cátala calla cons1derar-lo com un ampH movlment social d'arrel popular. Tot 

1 les dlferents expressions polftiques hegemóniques que Thagin pogut 

canalitzar en el decurs de les diverses etapes histórlques, el catalanismo 

mai no ha perdut la seva dimensió de massa 1 popular. Ben al contrari, ha 

estat precisament aquesta dimensió la que ha fet del catalanismo un 

ingredient indispensable de qualsevol oferta política que aspires a esdevenir 

majoritária. 

A1xí dones, els qui n'han fet un-gra massa sobre el carácter burgés del 

nacional 1sme ens han intentat de vendré un fantasma, una cosa que no existelx 

enlloc si no és en el seu cap. Interpretacions -o millor dit imaginacions-

com aqüestes nornes s'entenen si s'examina com han estat fetes i quins 

interessos serveixen. En primer lloc, aqüestes teorles provenen d'una 

concepció idealista, reduccionista 1 conservadora de la historia. Els seus 

propagadors s'han limitat a considerar determinats textos del pensament 
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nacionalista i algunos formacions politiquea que s'han declarat catalanistes. 

Pretenien d'aquesta manera donar una imatge del catalanismo com un simple 

corrent poHtico-ldeológic de carácter purament superstructura!, alhora que 

n'amaga ven la seva dimensió de moviment popular. Com si el catalanismo pogués 

reduir-se a quatre idees de quatre personatges: una v1s1ó, com déiem, 

clarament idealista, elitista 1, per tant, conservadora, d'aquest fenomen 

social. 

Un cop fet aquest tal! tan obertament reduccionista (nacionalisme= doctrina 

nacionalista) la resta de la feina ja era bufar i fer ampolles. Només calla 

mostrar Torigen social d'aquests pensadors 1 el contingut conservador de la 

seva concepció de la societat, per acabar amb la brillant conclusió que el 

nac i ona11sme és poca cosa mes que i deologi a bu rgesa conven i entment 

maquillada. Aquí 1*1dea1 isme inicial ha donat la má, de manera prou xocant, 

a un materialisme mecanlcista, economicista i barroer: si es poden trobar 

burgesos que son nacionalistes 1 que en determinats moments fan una certa 

funció de lideratge dins del moviment, aixó es prova fefaent 1 inapel.lable 

que el nacionalisme és un corrent intrínsecament burgés, que serveix els 

interessos deis capitalistes. Que el grulx de la burgesia catalana fos ben 

poc o gens nacionalista no semblava teñir prou importancia com per corregir 

aquests punts de vista. 

Afortunadament uns tais plantejaments no eren, en el passat, gaire Influents 

dins de Vesquerra catalana. La seva influencia havia estat mes aviat notoria 

entre sectors inte!.lectuals d'una esquerra exageradament dogmática i amb 

inclinadons espanyolistes, abocada en molts casos a la marginalitat 

política. Si les coses continuessin sent alxf no tlndrla gaire sentit haver 

esmercat tant de temps ni tant d'espai en la critica d'unes poslcions que no 

sosté prácticament ningú. El problema, pero, i flns a cert punt el drama, és 

que, de manera progressiva i en el curs d'aquests últims anys, aqüestes 

fantasmades s'han deixat sentir amb particular insistencia, vehiculades per 

certes persones relacionades amb el principal partlt d'esquerra del país. Des 

de determinats sectors del Partit Socialista, hem tornat a sentir la 

cantarella que parla del nacional1sme com un fenomen rural, burgés, 
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conservador, irracional, etc. No és pas estrany que hagi estat així si tenim 

en compte tant la infeudació política d'aquest partit per part del seu 

homóleg espanyol com el fet que molts deis personatges que ara n'han parlat 

son els mateixos que, a final deis selxanta o a principl deis setanta, ja ho 

delen des de la seva militáncia en partits que algú tan adequadament ha 

caracteritzat com d'esquerra paleolítica. Si abans les seves posicions tenien 

un interés només anecdótic, ara, en canvi, quan ho diuen des del poder 1 ho 

difonen a través deis principáis mitjans de comunicado, cal prendre-s'ho una 

mica mes seriosament. 

Malgrat que hagi guanyat en projecció, aquest discurs no ha guanyat pas en 

qualitat: es continúen repetint els mateixos estereotips sense cap altra 

aportació. Per tant, com a intent de diagnóstic de la historia i de la 

reaUtat actual del nacionalisme, continua sent perfectament inútil. El 

perill, si de cas, estaria representat peí fet que durant un cert temps 

aquest ha estat el discurs públic domlnant sobre el nacionalisme. ÉS per aixó 

que hem considerat convenient d'efectuar-ne la crítica. 

No son necessáriament conservadors 

Votants del "sí" i adscripció ideológica en fundó del vot 

Un altre deis estereotips que s'ha sentit amb mes insistencia al llarg 

d'aquests darrers anys ha estat el que interpretava el nacionalisme com un 

corrent político-ideológic d'arrel conservadora. Aixó s'ha fet servir tant 

quan se n'ha resseguit la historia (en aquest sentit, punts de vista com els 

manifestats per Jordi Solé Tura en el seu 1 libre Catalanismo 1 revoludó 

burgesa en son ben representat1us)*com quan sMntenta explicar la realitat 

actual del catalanismo, hegemonitzat ara i aquí per Convergencia 1 Unió. 

Abans d'entrar a examinar si es pot parlar del predomini de la ideología 

conservadora entre aquellos persones que han optat peí "sí" en la nostra 

consulta hipotética, ens sembla convenient fer alguna reflexió previa. Si ho 

crelem així és perqué ens fa - efecte que quan s'usa Tadjectiu "conservador" 
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per qualificar el nacionalisme cátala, aixó no es fa tant amb la voluntat de 

descriure'l com de desqualificar-lo. D'altra banda, aqüestes consideracions, 

que responen mes a pretensions ideológiques que no pas própiament 

analítiques, permeten passar per alt una qüestló fonamental: ¿Qué s'entén 
^ 

exactament peí terme "conservador"? ¿Quines ideologies, quines actituds, 

quins sistemes de valors poden ser titllats d'aquesta manera?. 

Com tota categoria social, aquesta está també sotmesa a canvis profunds de 

significat en funció de Tevolució histórica i social mes general. No 

existeixen moviments conservadors ni polítiques conservadores en abstráete, 

sino que aquesta qualiflcació sempre es refereix a un context concret i a la 

correlació de forces i tendéncies d'un moment determinat. Voler ignorar aixó 

és, per tant, profundament deshonest i només s'explica quan algú defensa de 

manera implícita interessos inconfessables. F1ns i tot el marxisme de manual, 

sovint tant maniqueu en molts aspectes, reconeix que la burgesia fa un paper 

revolucionan en determinats episodis histories i un paper conservador en 

d'altres. 

Si aixó és així en el cas de la burgesia, ¿per qué ha de ser diferent en el 

cas del nacionalisme? Se'ns fa evident, dones, que el nacionalisme no "és" 

conservador sino que, si de cas, n'esdevé en determinats moments. La pregunta 

lógica, pertinent i inevitable és si, en el context actual, el nacionalisme 

cátala fa una funció conservadora o si, per contra, representa una forga de 

transformació i de canvi. No cal dir que és en aquests mateixos parámetres 

que cal considerar la dimensió conservadora o no de Tlndependentisme. 

Partint d'aquests pressupósits, que ens semblen molt mes encertats i 

coherents, les coses agafen tot un altre caire. Constatem, d'una manera 

gairebé cómica, que aquel ls que mes s'entesten a dir que el nacional isme 

cátala és conservador son els partidaris mes aferrissats de la conservació 

de Tactual statu quo espanyol, constitucional i monárquic. Son aquesta mena 

de personatges els qu1 reaccionen de manera instintiva, nerviosa i visceral 

davant qualsevol proposta, per tímida que sigui, de reforma de Tactual 

ordenament jurídic, que ells consideren com un marc quasi sagrat i 
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immodificable. Com exemple d'a1x6, tots hem pogut veure recentment la febre, 

els marejos i la histeria que ha provocat entre aquesta gent la resolució del 

Parlament de Catalunya, que proposava la no renuncia del poblé cátala al dret 

d' autodeterml nadó. 

És potser Thora, dones, d'establir ben el árament 1 ben altrament qui son 

els que fan una política conservadora ara 1 aquí. Per nosaltres la resposta 

és clara: son els qui defensen l'ordre establert, els partidaris de 1'Estat 

1 de les seves 1nst1tuc1ons 1 símbols (la monarquía, l'exérclt, la policía, 

la bandera espanyola, "la unitat de la patria comuna 1 indivisible", etc.), 

els qu1 s'emmirallen amb Tactual model de societat. En definitiva, i com 

sempre, els que teñen mes a perdre que a guanyar en qualsevol procés de canvi 

que es produeixi. 

Tenint present aqüestes consideracions iniciáis, convé ara que examinem com 

varíen els percentatges de vot al referéndum segons quln hagi estat el 

comportament electoral deis enquestats en les darreres elecdons al Parlament 

de Catalunya que van teñir 11 oc al malg de 1988. D'aquesta manera podrem 

observar s1 és verltat que les poslcions mes radlcalment favorables al 

nacionalismo (és a d1r, les d'aquells qui han votat "sí" al referéndum) 

provenen de persones que han donat el seu suport a formacions polítlques que 

s'acostuma a titilar de conservadores. 

Vegem-ho dones a continuado, considerant com sempre els dos grans grups 

d'origen. 
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Partít 
N= 

Vot 

"sí" 
"no" 
En blanc 
No votarla 
NS/NC 

TAULA núm. 

Autóctons: vot al referéndum 1 

C1U. 
439 

67.0 
13.2 
1.1 
2.8 
15.9 

PSC/PSOE PSUC/IC ERC 
58 

51.7 
29.3 
5.2 
1.7 

12.1 

28 

64.3 
17.9 
7.1 
3.6 
7.1 

66 

90.9 
3.0 
0.-
0.-
6.1 

AP 
7 

14.3 
57.1 
14.3 
14.3 
0.-

59 

comDortament 

Alt. 
15 

53.3 
26.7 
0.-
6.7 
13.3 

No vot. 
137 

51.8 
17.5 
2.2 
17.5 
10.9 

electoral 

N/S 
128 

38.2 
13.3 
6.3 
13.3 
28.9 

Total 
878 

60.5 
14.9 
2.5 
6.5 
15.6 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dades referents a les eleccions al Parlament de Catalunya, maig 1988 

TAULA núm. 60 

Immigrats: vot al referéndum i comoortament electoral 

Partit C1U PSC/PSOE PSUC/IC ERC AP Altres No vota NS/NC Total 
N= 287 254 51 25 24 52 301 228 1222 

Vot 

"sí" 46.3 
"no" 26.8 
En blanc 4.2 
No votarla 5.3 
Ns/nc 17.4 

TOTAL 100% 

19.7 
48.4 
3.5 
9.8 
18.6 

100% 

58.8 
21.6 
5.9 
7.8 
5.9 

100% 

72.0 
8.0 
4.0 
8.0 
8.0 

100% 

4.2 30.8 
70.8 44.3 
4.2 3.8 
4.2 5.7 
16.6 15.4 

100% 100% 

32.9 
27.2 
2.0 

23.9 
14.1 

100% 

24.6 
38.6 
4.4 
9.6 

22.8 

100% 

33.0 
34.6 
3.6 
11.8 
17.0 

100% 

Dades referents a les eleccions al Parlament de Catalunya, maig 1988 

Peí que fa ais autóctons, podem veure que el percentatge de vots favorables 

a la independencia ultrapassarien el 50% deis qui l'any 1988 van votar les 

següents opcions polítiques: C. 1 U.(67% deis seus votants optarien peí 
ii _ * ti 

sí"), PSC-PSOE (51.7%), IC (64.3%), ERC (90.9%). És tot just entre els 

votants de la formació que sovint es qualifica com mes conservadora allá on 

el percentatge deis qui optarien peí "sí és mes baix (AP,14.3%). En canvi, 
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els qui van votar partits que son considerats generalment d'esquerra son els 

qui presenten actituds mes favorables a la independencia: si sumem els 

votants del PSC-PSOE, d'IC i d'ERC que optarien peí "sí" obtenim entre tots 

una mitjana ponderada del 71%, superior per tant en un 10.5% a la mitjana 

global del grup autócton, que era d'un 60.5%. 

Com a conclusió, dones, i peí que fa si mes no ais autóctons, no tindria cap 

validesa aquel 1 prejudici que sostenía el carácter sobretot conservador del 

nacionalismo. 

Si ens fixem ara en la taula que re cu 11 els resultats de les persones de 

provinenca inmigrada, ens adonarem que el "si" a la Independencia és 

francament majoritari entre els enquestats que van votar per C.1 U. (46.3%), 

IC (58.8%) 1 ERC (72.%). Aquí també els resultats del "sí" son mes migrats 

entre els qui van votar AP (4.2%). A diferencia, pero, deis autóctons, es 

detecta aquí una 1nvers1ó de percentatges molt important entre els votants 

del PSC-PSOE. El percentatge d'aquests últims que optarien peí "sí" en el 

"nostre" referéndum és només del 19.7% (compareu-ho si us plau amb el 51.7% 

que s'obtenia entre els votants autóctons d'aquesta forca política). 

Entre els immlgrats no sembla que es pugui extrapolar la mate1xa conclusió 

que tré 1 em per ais autóctons. Aquí s 1 sumem e 1 s vots favorables a la 

independencia deis enquestats que han optat per aquelIs partits anomenats 

d'esquerra obtenim un resultat (29.7%) lleugerament per sota de la mitjana 

global del grup (33%). Aquesta diferencia, pero, tot i existir no és pas tan 

grossa com per forear unes conclusions que sostinguessin que, en el cas deis 

immigrats, els partidarls de la independencia son persones amb una 

ideología básicament conservadora. Sen al contrari, podem observar que els 

percentatges son aquí també mes elevats en el cas de les formacions mes 

esquerranes (ERC i IC). 
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No son només joves 

Votants del "si" i grups d'edat 

A diferencia deis altres estereotips que s'han fet servir per caracteritzar 

negativament tot el nacionalismo cátala en les seves diferents expressions, 

aquest que ara examinem ha circulat de manera preferent a l'hora de parlar 

de qui eren els partidaris de la independencia. 

En efecte, el tópic potser mes repetit a l'hora d'identificar les persones 

amb voluntat independentista ha estat dir que eren básicament gent jove, mes 

aviat eixelebrada, i que, en tot cas, aquesta "vel.lei'tat secessionista" 

calia considerar-la com una especie de febre o d'acne propi de l'edat i que 

el mate i x pas del temps s'encarregaria de fer desaparéixer. Amb aixó es 

procurava donar una imatge de la independencia que la presentava com un 

objectiu esbojarrat, que com a tal només era reivindicat per adolescents i 

gent políticament immadura. 

Peí que es desprén de les dades que tenim, aquest estereotip tampoc sembla 

teñir cap mena de consistencia. No es pot dir que entre els votants del "sí" 

només s'hi trobin els mes joves, sino que, per contra, s'hi apleguen persones 

de tots els grups d'edat. S1 bé és veritat que els mes joves mostren uns 

percentatges favorables al "sí" bastant mes elevats que els de la resta, 

també ho és que els tants per cent deis altres grups no es separen gaire de 

la mitjana general. Ho podem veure en el següent quadre. 
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Edat 
N= 

Autóctons: vot 

18/24 25/34 
124 150 

Vot 

Votarla "sí" 78.2 64.0 
Votarla "no" 9.7 16.7 
Votarla en blanc 1.6 4.0 
No votarla 3.2 5.3 
NS/NC 7.3 10.0 

TAULA núm. 61 

al referéndum i QHJDS d'edat 

35/44 45/54 55/64 +64 Total 
143 125 153 183 878 

55.2 
21.7 
3.5 
7.7 
11.9 

59.2 
12-0 
1.6 
9.6 
17.6 

54.2 55.7 60.5 
14.4 14.2 14.9 
2.0 2.2 2.5 
5.2 7.7 6.5 
24.2 20.2 15.6 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Edat 
N= 

Vot 

Votarla "sí" 
Votarla "no" 
Votarla en blanc 
No votarla 
NS/NC 

Immlqrats: vot 

18/24 
189 

41.8 
32.8 

; 3.7 
10.1 
11.6 

TAULA núm. 62 

al referéndum 1 aruDS d 

25/34 35/44 45/54 55/64 
251 

34.7 
31.5 
5.2 
12.4 
16.2 

230 

27.0 
40.9 
3.0 
12.1 
17.0 

212 

37.3 
34.9 
1.9 
8.0 
17.9 

169 

30.2 
30.2 
6.5 
13.6 
19.5 

+64 
171 

26.3 
36.8 
1.2 

15.2 
20.5 

'edat 

Total 
1222 

33.0 
34.6 
3.6 
11.8 
17.0 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Com podeu veure, alxó és alxí peí que fa ais dos grans grups d'origen 

considerats al llarg de tot el treball. En conseqüénda, no es pot continuar 

dient que la Independencia siguí fonamentalment una derla juvenil, sino que 

és entesa .1 sentida per gent de tota edat 1 condidó. 

No ens trobem, dones, en una situado similar a la del Quebec de final deis 

anys 70 (abans del famós referéndum del malg del 1980), on els que es sentien 

más nac1ona11stes 1 pa rt1da r1s de la 1ndependénc1 a es concent raven 
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significativament en els grups d'edat mes jove i els percentatges baixaven 

bastant a mesura que l'edat augmentava. 

TAULA núm. 63 

La Identificado nacional deis joves del Quebec (en %) 

Grups d'edat 
18-24 25/34 35/44 +45 

S'identifiquen prioritáriament 
amb el govern del Quebec 70 62 49 40 

Es defineixen per damunt de tot 
com a ciutadans del Quebec 54 52 36 27 

Consideren que están mes ben 
atesos peí Govern del Quebec 58 52 36 27 

Prefereixen veure onejar la bandera 
del Quebec i no la del Canadá 55 45 29 26 

Taula de: Latouche, Daniel, in "Jeunesse et nationalisme au Québec, Une 
idéologie peut-elle mourir?" Revue franea1 se de science politlaue. V. 35, 
núm. 2, abril 1985. 

TAULA núm. 64 

Les eleccions constitucionals deis .ioves del Quebec (en %) 

Grups d'edat 
18-24 25-34 35-44 +45 

Votarien "si" a una pregunta 
sobre la independencia 30 31 19 16 

Votarien "sí" a una pregunta 
sobre la sobirania-associació 57 50 41 30 

Votarien "sí" a un mandat de 
negociar sobre la base de la 
sobirania-associació 69 68 59. 49 

Prefereix la sobirania-associació 
al federalisme renovat 51 49 37 24 

Taula i dades id. taula 63. 

Amb tot, ens sembla que cal explicar una mica per qué son justament els joves 

els qui mostren una preferencia mes marcada per 1'opció Independentista. Aquí 
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caldrla considerar uns quants factors de dlferent naturalesa. Uns serien 

d'ordre mes general, 1 farlen referencia ais móblls polftlcs 1 a alió que 

podríem denominar la sóc1o-ps1colog1a deis grups juvenlls, mes enllá del marc 

concret en qué vlsquln. Uns altres, en canvl, serien mes propls deis joves 

catalans 1 tindrien a veure amb la seva específica experiencia generacional 

1 amb el context historie 1 polític en el qual s'han desenvolupat. 

Entre els primers, destacaríem que sectors molt notables de la joventut quan 

preñen pos 1 dons polítlcament ho fan tenlnt en compte com un deis valors 

positius 1 orientadors de les preferéndes poHtiques el fet de s1 T o p d ó 

que consideren conté alió que podríem anomenar una dimensló de carácter 

utóplc, en el sentít que propugnl una transformado radical de la sodetat. 

F1ns 1 tot aquelIs que acaben per militar en una organltzadó vinculada a una 

de les forces poHtiques majoMtáMes (1 per tant, sovlnt mes o menys 

moderades) defensen objectius 1 poHtiques que mol tes vegades depassen 

notablement els sostlnguts pels seus homónlms mes grans, que no son tan 

agosarats. 

Aixó és alxí potser perqué respon a un tret mes general de la gent jove, que 

acostuma a valorar mes les actltuds decididos que no pas les que es puguin 

quallflcar de prudents. Aquest taranná no es posa només de manlfest a l'hora 

d'escolHr alternativos poHtiques, sino que és present també en mol tes 

altres practiques característiques del jovent (des de la Identificado amb 

les motos 1 la velodtat flns a la preferencia per esports de risc). No és 

estrany, dones, que la claredat 1 la radical 1tat de les ofertes poHtiques 

slguln dos aspectos molt valorats pels joves a l'hora de decantar les seves 

simpaties. Tampoc és alié tot aixó a un cert simplismo, que tendeix a 

afavoMr plantejaments que fadUtln una percepció mes senzilla de qulns son 

"els nostres" i qulns son "els altres", actitud que s'avé molt amb la 

necessitat de seguretat 1 d'identificado que és mes peremptória en les 

persones d>aquesta edat. 

Predsament la Independencia, en el cas del nostre país, és un d'aquests 

objectius que s'adequa a les característiques que acabem d'esmentar. Per un 
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cantó, i en les condicions polítlques actuáis, la re1v1nd1cació 

independentista presenta un carácter rupturista 1 va acompanyada d'una 

cárrega simbólica bastant accentuada de transformado de la realitat. D'altra 

banda, la claredat, la radical 1tat 1 la decisió que comporta aquesta proposta 

la fa atractiva per ais sectors juvenlls, 1 mes quan és titilada dMmprudent 

per part de les forces establertes. L'acusació d'Imprudencia, alhora que 

excita el gust deis joves per alió que els grans consideren temerari, serveix 

per fonamentar la sospita que la Independencia no convé de cap manera ais qui 

ara manen 1, per tant, la revesteix encara mes de connotacions rupturistes 

1 transformadores. 

A Catalunya, 1 en el transcurs deis anys 80, el que acabem de dir no s'enten 

sense teñir en compte paral.lelament la crisl de les Ideologías i deis 

partíts d'esquerra peí que fa a la incidencia i l'arrelament que teñen en el 

món juvenil. En Vimaginan col.lectiu de molts joves les forces d'esquerra 

han deixat de representar un paper de transgressió 1 de revolta per 

convertir-se báslcarnent en estructures polftiques convencíonals, assodades 

a les Idees d'ordre, de governabilltat 1 de conservado del status quo. 

D'aquesta manera han perdut bona part de la seva imatge utópica, que era 

justament la que connectava amb les asplradons carácterístiques de la 

joventut poUtltzada. 

El procés que acabem d'esmentar s'ha accentuat molt des que el partit 

socialista s'ha fet carree del govern espanyol. La relativa infeudació 

política de Vesquerra catalana respecte de 1'esquerra espanyola ha provocat 

que el PSC aparegués molts cops com la forca justificadora de les acdons de 

l'Estat Espanyol, i que, per tant, difícilment pogués continuar representant 

un paper crític i inconformista. La Mate 1 xa orientado general de la política 

socialista a nivel1 de tot l'Estat s'ha caracteritzat per un extremat 

possibil1sme, que ha fet que sovint les seves actuacions no s'hagin 

diferenciat gaire de les d'un govern dretá. Per tot plegat, i a ulls deis 

joves, difícilment l'opdó socialista representa ja una forca de canvl capac 

d*entusiasmar-los, sino que, al cap deis anys, molts d'ells s'han acostumat 
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a veure-la precisament com la fon;a mes representativa de l'ordre establert 

("els qu1 manen"). 

L'espai polític comunista, que semblava que hagués de recolUr el desencís 

generat per Vactuado deis sociaUstes, tampoc ho ha fet en la mesura que 

hagués estat Imaginable. A1xó pot ser degut a diverses causes. D'entrada, 

comunistes 1 socialistes no divergien gaire en alguns aspectos essencials 

(acatament 1 gairebé sacralltzadó del marc constitucional, acceptació de la 

monarquía, dependencia estructural deis seus homdnims de VEstat, refús deis 

plantejaments independentIstes, etc.) 1 alxó dificultava que els uns 

apareguessln com a radlcalment diferents deis altres. El fet que molts antlcs 

comunistes hagin ingressat al Partit Socialista ha refor$at encara más 

aquesta sensadó que tots plegats s'assemblaven prou. 

El terratrémol polftlc que es va produlr en el cinqué congrés del PSUC 1 la 

consegüent dlvlsió en dos partlts comunistes (PSUC 1 PCC) va comportar una 

notable davallada electoral d'aqüestes forces 1 va afeblir de manera molt 

marcada el seu pes especfflc dins de la societat catalana. No podem deixar 

de considerar la importancia d'aquests fets com tampoc podrfem prescindir 

d'una certa tendencia bastant acusada a desprestigiar el comunismo, que s'ha 

anat fent mes 1 mes evldent al llarg de la década deis 80, a escala 

internacional. 

Aquest seguit de coses ha estat determinant a l'hora d'entendre per qué els 

comunistes tampoc han estat capagos de connectar sufldentrnent amb les 

asplradons deis joves 1 per qué no han aparegut com la forga de recanvi que 

semblava necessária. 

L'intent de cop d'Estat del 23 de febrer del 1981 marca un punt decisiu en 

tot el procés que acabem de descriure. Una de les conseqüéndes (1, 

indlrectament, un deis triomfs parcials) del 23-F va ser la "reconduccló" 

del procos autonómlc que es va material1tzar en la LOAPA (Lle1 orgánica 

d'harmonització del procés autonómlc), una llei que mirava de limitar l'abast 

1 les atrlbucions deis governs autónoms, amb l'ull espedalment posat en els 
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casos base 1 cátala. La conveniencia de procedír a una tal "reconduedó" va 

ser pactada entre la UCO (partit que aleshores governava a l'Estat) 1 el 

PSOE, com a principal forca d'oposldó. Tot 1 que la llel com a tal va ser 

Impugnada seMosament peí Tribunal Constitucional, el famós "esperit de la 
F 

LOAPA", amb tot el que comportava de reflexos centralistes 1 antiautonómics, 

va ser heretat per l'adminlstració socialista a les acaballes del 1982. 

Des d'aquells moments en?á, el PSOE s'ha configurat com el principal garant 

de la unitat de l'Estat 1 ha dut a terme una política d'ofec de les 

autonomías que s'ha fet notar especialment en el cas de Catalunya. Els 

socialistes catalans, lluny de combat re aquests plantejaments, han fet sovint 

un paper de justiflcadors de les actuadons del govern central, 1, com a 

conseqüénda d'aixó, han anat agafant una imatge cada cop menys catalanista. 

Alhora, la seva participado en la direcdó del govern espanyol els ha 

convertlt básicament en un partit del poder más que no pas en un referent 

utópic 1 de transformado. 

Al seu torn, Convergénda 1 Unió ha conservat durant tots aquests anys el 

control de la General1tat, 1, tant per aquest fet com per la seva ideología 

1 el seu taranná, tampoc podía representar una forca que, a ulls de molts 

joves, s'associés amb aquelles Imatges 1 aquelIs valors que com hem vist 

anteMorment son determinants a l'hora d'orientar el compromfs polftic de 

bastants sectors juvenlls. En aquest context, la idea d'independencia 1 els 

movlments independentistes apareixen precisament com els referents máxims 

d'oposició a alió que vagament podríem anomenar 1'ordre establert. D'una 

banda, la mate1xa noció d'independencia sembla suggerir, ja d'entrada, la 

superado de Tactual marc constitucional 1 autonómic, 1 apunta cap a un 

objectiu alhora tan connectat i tan allunyat de la realltat Immedlata que 

pot perfectament fer d'esperó utópic, de consigna que mobiHtzl 1 canalitzi 

les aspiracions polítlques deis joves. De l'altra, els movlments 

independentistes s'han caracteritzat sovint per plantejaments radicáis en 

una línia de transformado social, aspecte que sens dubte sintonltza prou bé 

amb les exigéncies de la joventut mes politltzada, 1 que també serveix per 
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contrastar amb 1'aparentment excesslva moderado de les principáis forces 

poHtiques parlamentarles. 

L'"af1n1tat electiva" que sembla haver-h1 entre determlnats sectors de la 

joventut catalana 1 la Idea d'Independencia s'expllca per tot el que acabem 

de d1r 1 també per un aitre factor que esmentarem a continuado, la 

Importancia del qual no es pot pas menystenlr. I és que aquesta generado de 

joves de qué parlem es caracteMtza, entre d'altres coses, per la seva manca 

d'experlénda generacional del franquismo, un sistema de dominado que molts 

d'ells ja no han conegut. A 1xó fa que la cultura política d'aquests joves 

siguí sensiblement distinta de la de les persones que els precedíen, entre 

d'altres coses perqué ja és práctlcament 1nex1stent entre ells aquella vella 

"cultura de la por" que propugnava la moderado apel.lant contfnuament a la 

posslble Intervendó d'alló que amb massa pudor s'anomenava els poders 

fáctlcs (prlndpalment Texérclt espanyol). Molts deis joves mes politltzats 

d'avui ja no han estat galre socialItzats polftlcament en aquest clima 

d'amenace permanent que servia per legitimar renuncies, 1, per tant, quan és 

el cas es plan te gen objectlus molt mes atrevits sense que la por siguí un fre 

galre efectlu per d1ssuad1r-los-en. 

No son només els autóctons 

Votants del "si" i grups d'orlgen 

Un prejudld Interessat, que s'ha anat també escampant aquests darrers anys, 

ha 1ns1st1t a presentar els objectlus nacional1stes com preocupadons en tot 

cas próples de determlnats sectors de la poblado autóctona (els catalans de 

"soca-reí", "els de la ceba"...), pero que no eren compartidos en absolut per 

la immensa majorla de les persones de provlnenca 1mm1grada. Aquesta sensació 

s'ha estés encara molt mes quan s'ha conslderat la qüestió de la 

Independencia. Aquí semblava molt mes ciar que només entre els catalans 

d'orlgen podíem trobar partldarls d'una soludó 1ndependent1sta al problema 

nacional de Catalunya. F1ns 1 tot molts nuclls d'alló que s'ha anomenat el 

nacionalismo moderat han exposat repetídament aquesta convlcdó. 
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Per tot plegat, molta gent ha pensat que alxó podía suposar un peri 11 per a 
la cohesió civil del país i abocar a una divisió profunda de la poblado en 
dues comunitats. Aquest espantan ha estat d'una eficacia formidable a 1'hora 
de frenar la consciéncla 1 la voluntat explícitas d'independencia. 

Tanmatelx, les dades de qué dlsposem semblen contradir bastant aquests 
pressupósits dominants. Contráriament a alió que es podría esperar, s'observa 
la presencia d'un sector notable d'enquestats de provinenca Inmigrada que 
veuen amb simpatía 1'objectiu de la independencia, que estarien disposats a 
votar afirmativament en un hipotétic referéndum que plantegós 1'obertura d'un 
procés gradual per tal d'assolir-la 1, sobretot, que pensarien que les 
repercusslons de la Independencia serien globalment favorables per al conjunt 
de la poblacio catalana. 

Ho podeu veure d'una manera mes gráfica en el següent quadre sintétic. 

TAULA núm. 65 

Immigrats i percepcio de la Independencia 

N=1222 Total % 

Votarla "sí" al referéndum 403 33.0 
Amb la Independencia el país milloraria culturalment 619 50.7 
Amb la independencia el benestar social m1llorarla 535 43.8 
Amb la independencia la Mouesa del país milloraria 505 41.3 

Si bé els percentatges de vot son remarcablemánt dlferents segons quln sigui 
el grup d'origen considerat (i en aquest sentit hauríem de reconéixer que 
aquesta variable té un pes específic bastant mes rellevant a 1'hora de 
diferenciar les actituds d'uns 1 altres), alié que veritablement sobta deis 
resultats, perqué es contraposa a aquel 1 estereotip tan estés de qué abans 
parlávem, és que, malgrat tot, podem detectar que prop d'un tere deis 
enquestats d'origen immlgrat teñen una posició francament favorable a la Idea 
de la independencia. En el context de tot el que hem anat dient al llarg 
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d'aquest treball, un resultat alxf tampoc ha de sorprendre tant. Com ja hem 

vist anteriorment, la reivindicado de la Independencia no és només una 

conseqüéncia que es derivi del fet de compartir una determinada memoria 

histórica 1 d'haver-se social1tzat en el marc d'unes determinados 

partlcularitats étnlques 1 culturáis, sino que res pon també, 1 de manera molt 

remarcable, al fet d'haver viscut tot un conjunt d'experiéncies, moltes de 

les quals son comunes a la total 1tat de la població amb Independencia del seu 

grup d'origen (1 mes quan aquesta 1mm1gració és una immigracló assentada des 

de fa com a mínim 20 anys). 

A1xó se'ns fa partlcularment avlnent quan analltzem amb mes cura aqüestes 

dades. Aixf velem, per exemple, com en els filis ja nascuts aqui de pares 

immlgrats (la generado mes jove) els sentiments f1lo1ndependent1stes 

assoleixen percentatges per damunt de la mltjana del grup. També fóra 

important veure les raons per les quals les persones de provinenca inmigrada 

es manifestén favorables a la Independencia, pero en tot cas, aixó ja ha de 

ser objecte d'un altre apartat. 

Conclusions 

De l'anállsl que hem anat efectuant es desprén com a conclusió que els 

votants del "sí" no es concentren especialment en cap categoría social. Només 

la variable "grup d'origen" es revela significativa, en el sentít que els 

autóctons es mostren bastant mes partidaris del "sí" (60.5%) que no pas els 

de provinenca inmigrada (33.X), tot 1 que els resultats d'aquests darrers no 

es poden pas Interpretar com un rebulg frontal a la independencia. Fora d'una 

lleugera diferencia també observable en el cas deis grups mes joves (que es 

decanten peí "sí" en proporcions mes altes), la resta d'indlcadors socials 

ens assenyaien que no hi ha diferencies apredables que permetin considerar 

aqüestes actituds com especifiques de determlnats sectors. Ben al contrari; 

les dades semblen Indicar que es poden trobar Mpotétics votants del "sí" 

repartíts de manera bastant equitativa a tot el llarg de l'estructura social, 

educativa, ocupacional, d'edats, de poblado 1 també entre els electors de 
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la majoria de forces politiques mes votades que tinguin alguna mena de 

referent nacional cátala. 

S'imposa, dones, constatar, si fem cas de les dades de l'enquesta, que la 

independencia és un valor polftic peí que sembla ámpliament acceptable i que 

els partits que la defensin, sempre que ho facin de manera prou versemblant, 

poden aspirar a ser forces majoritáries i de govern. Fent un símil amb la 

terminologia propia deis estudis técnlcs de mercat, diríem que la 

independencia és un "article" que compta amb una demanda potencial gens 

menyspreable i que té uns nivells d'acceptació i de cotització que la sitúen 

com un producte de possible consum de massa. Per tant, el problema si de cas 

és el de col.locar en el mercat polític 1'oferta necessária per satlsfer 

aquesta hipotética demanda que es detecta, 1, al hora, real i t zar una campanya 

de marquétlng prou atractiva com per estimular-ne la compra. Ara bé, el que 

ja no es pot fer és continuar amagant Vou i dient que com que 1'oferta no 

existeix, la demanda tampoc. 

Cal, d'una vegada, prendre consciéncia que l'objectiu de la independencia, 

segons com es postuli 1 es defensi, no té per qué contradir-se amb la vocació 

majoritária d'una determinada forca política sino que pot convertir-se en un 

element mes de la seva atrácelo electoral. Fixeu-vos que diem un element mes 

1 no pas T ún1c. No sabem f1ns a quin punt una plataforma nornes 

independentista pot recollir el suport d'una franja prou notoria de 

Velectorat. El que sí que sabem, després d'aquesta 1 d'altres enquestes, és 

que la idea d'independencia no té per qué ser considerada marginal o 

minoritaria, i que, per tant, convenientment argumentada i en el marc d'un 

projecte mes ampli, la seva defensa no hauria de comportar necessáriament una 

pérdua de vots. 

Salvant totes les distancies, es podría dir que amb la sensibilitat 

independentista passa una mica el mateix que amb la sensibilitat ecológica. 

D'entrada, cometríem el mateix error si volguéssim mesurar el grau de suport 

a la independencia peí vot que reben els partits independentistes, que si 

pretenguéssim esbrinar fins a quin punt preocupen les qüestions ambientáis 
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prenent com a índex el vot a candidatures ecologistas. De la mateixa manera 

que podem trobar persones amb un alt nivel 1 de conscléncia ecológica entre 

els votants de molt diversos formacions polftiques, també hem vist que hi ha 

votants del "sí" d1str1buits entre les diverses opcions nacionals que 

recullen mes sufragis. Com a corol.lari d'aquesta reflexió, gosarfem d1r que, 

a1 x í com tota mena de part 1 ts 1 ncorporen progress 1 vament en el s seus 

programes punts que fan referencia a la salvaguarda de la natura 1 del medí 

amblent perqué saben que aqüestes son qüestlons que poden atreure els 

electors, els partlts nadonallstes catalans caldrla que comencessln a pensar 

en la conveniencia d'anar Introdulnt la Independencia com Vobjectiu últim 

del seu projecte nacional, per boIrosos que slguln els terminls de la seva 

material Ització. Una manera de comencar a fer camí en aquest sentit fóra que 

aquests partlts deixessln de presentar-se com a no 1ndependent1stes o fins 

1 tot com a antiindependentistes, per tal com sembla ciar que, ara 1 aquf, 

en la sodetat catalana deis noranta, la idea d'independencia desvetlla mes 

simpatías que antipatles. 
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4. Les raons per la Independencia 

4.1. Per qué votar "si" 

En aquest apartat pretenem recolür els arguments formulats pels enquestats 

a Thora de defin1r-se a favor de la Independencia. $bv1ament, aixó no pot 

fer-se per mitjá d'una casuística completa que contempli les respostes de 

totes i cadascuna de les persones (es tractava d'una pregunta oberta 1, per 

tant, tothom podía respondre alió que li semblava). A f1 d'obtenir una major 

claredat en els resultats, cal procedír a una certa sistematització que 

agrupi les respostes al voltant de tres o quatre arguments centráis básics, 

tot i els riscos i els possibles abusos d'Interpretado que aixó pugui 

comportar. 

Abans, pero, d'entrar en aquesta qüestió, voldríem fer una reflexió Inicial 

de carácter mes global. I és que ens sembla que el sol fet que s9exh1be1x1n 

raons per explicar per qué es vol la Independencia ja és un senyal que 

aquesta és una proposta "raonable" 1 que, per tant, no és, com de vegades hem 

sentit dir, totalment Irracional. Aixó podría semblar evident, pero hem 

considerat oportú de fer-ho explídt donat que en nombroses ocasions s'ha 

intentat establir, des de determinados posidons político-ideológlques, un 

paral.lelisme entre independencia 1 irradonalitat. Ara bé, peí que sembla 

desprendre's de les respostes deis enquestats, la voluntat d'independencia 

no obeelx a un plantejament fonamentallsta sense cap tipus de base racional, 

sino que es tracta d'una reivindicado argumentada, d'un objectiu que es fa 

entenedor 1 s'expUca en el marc d'un conjunt de referents de diversa índole. 

Un cop ben aclarit d'entrada aquest punt, vegem quines podrien ser aquelles 

tres o quatre Idees-forga sota les quals, com ja hem dit abans, fóra posslble 

de classif icar les diferents raons individuáis aportades per les persones que 

es van entrevistar. En aquest apartat consideraren^ només les respostes deis 

qui van pronunciar-se peí "sí" en l'hipotétic referéndum sobre la 

Independencia (que son el 44.5% del total). Les raons adduides per aquest 

col.lectlu poden agrupar-se en tres grans categoMes: 1) Les que donen com 
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a argument básic la mate1xa voluntat d'aconseguir la independencia. 2) Les 

que semblen suposar que la independencia ós un corol.larf lógic que es 

desprén del fet de compartir una determinada identitat nacional. 3) Les que 

justifiquen 1'adhesló a la independencia per raons más aviat pragmátiques que 

no pas de principi. 

TAULA núm. 66 

Raons per a la independencia segons grup d'origen 

N= 
Autóctons 

531 

34.2 
32.0 
27.5 
2.9 
3.4 

Immlgrats 
403 

21.3 
29.7 
38.5 
5.3 
5.2 

Total 
934 

28.7 
31.1 
32.3 
3.7 
4.2 

Raons de "voluntat" 
Raons d'"1dent1tat" 
Raons "pragmátiques" 
Altres respostes 
NS/NC 

TOTAL 100% 100% 100% 
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Total 

Grdfic núm. 25 
RAONS PER LA INDEPENDENCIA 

de persones que han votat afirmativament 
M(N-934) 

4,20% 
3,70% 

28,70% 

32,30% 

31,10% 

D Voluntat Idcntftat S Pragmfitfqiwi EB Altrai 

B NS/NC 
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Grafíc núm. 26 
RAONS PER LA INDEPENDENCIA 

Pares nats a Catalunya 

Grafio núm. 27 
RAONS PER LA INDEPENDENCIA 

Pare i/o more immigrats 



4.2 Les raons de "voluntat" 

Anem a pams, i entrem amb una mica mes de detall en l'análisi de cadascuna 

d'aqüestes tres grans categories en qué hem classificat les respostes. La 

primera és la que podríem descriure de manera sintética sota Vepigraf de 

"raons de voluntat". Aquí sMnclouen respostes com és ara "m'agrada la 

independencia", "sóc independentista", "és necessária la independencia", "ni 

estic d'acord", etc. Aquest tipus d'arguments son presentats peí 28.7% del 

total d'enquestats favorables al "si". Si parem atenció al grup d'origen 

observem diferencies notables: mentre que per ais autóctons el percentatge 

arriba a un 34.2% deis votants del "sí", én el cas del grup de provinenca 

immigrada s'escurga fins al 21.3%. 

TAULA núm. 67 

Raons de "voluntat" segons gruos d'edat i grup d'origen 

(nombres absoluts) 

Origen Autóctons Immigrats 
Edat 

18-24 53 18 
25-34 37 20 
35-44 26 17 
45-54 19 14 
55-64 21 7 
+64 26 10 

TOTAL 182 86 

Tot 1 que els enquestats d'aquest primer bloc raonen la seva adhesió a la 

independencia per un criteri de voluntat, aquest no és pas un criteri 

purament tautológic (no és alió de "vull la independencia perqué la vull" o 

"perqué em dona la gana"). Mes aviat el que expressa aquesta "rao de 

voluntat" és una consciéncia prou arrelada de la necessitat de la 
w 

independencia com perqué no li calgui gaire justificació ni explicitació. 

Per la gran majoria d'enquestats d'aquest primer bloc la independencia 
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formaria part d'aquelles coses que van semblant evidents 1, com a tais, no 

necesslten galres explicadons. És a dir, la Independencia fóra per a ells 

una d'aquelles qüestions que quan se'ls demana que s'hi pronuncün s'obtenen 

respostes de Vestí1 "1 tant que si", "és ciar que sí", "evidentment"... 

Parlant amb termes propis de la sociología del conelxement, dlríem que per 

ais enquestats d'aquest grup la Independencia estarla ja comencant a formar 

part del seu "món donat per descomptat", és a dir, de tot aquel 1 conjunt de 

creences básiques pressuposades 1 que no son objecte de problematltzadó. 

Després d'aqüestes conslderacions, resulta mes comprensible el desnivell que 

abans hem advertít en les respostes deis dos grans grups d'origen. Sembla 

ciar que, en prindpi, es pot esperar trobar mes persones d'extracció 

autóctona que considerln la Independencia com una cosa evident que no pas en 

el cas deis de provlnenca inmigrada. Son aquellos persones arrelades aquí des 

de fa generae1ons les que mes probablement han vlscut una socialItzació en 

el fet nacional ja des del mateix ámbit familiar, les que molts cops han 

disposat de pares, avls, oncles, etc. amb mil i tanda o adscHpció general 

nacionalista, les que potser han iniciat la seva presa de consciéncia 

política al voltant de temes lligats al catalanismo 1 a la qüestló nacional, 

les que han vlscut directament 1 personalment els conflictos lingüístlcs 1 

d'1dent1tat, 1 les que en mes alta propordó, 1 potser també amb mes 

claredat, es consideren per tot plegat únicament catalanes. Com a resultat 

de tot alxó no és estrany que també siguln les mes favorables a pensar en la 

independencia com una solució necessária 1 evident. 

Mes enllá, també cal teñir present que un altre deis factors per entendre per 

qué la independencia pot entrar a formar part, per a algunos persones, del 

seu "món donat per descomptat" el constitueix el fet d* ha ver vlscut una etapa 

de relativa lübertat nacional 1 d'haver tlngut oportunltat de conélxer el 

missatge independentlsta. És aquesta rao la que té un pes considerable a 

Vhora de comprendre per qué entre els qu1 esgrlmeixen el que hem anomenat 

"raons de voluntat" hi ha, en un percentatge bastant mes alt, les persones 

mes joves (son un 43.3% deis enquestats entre 18 1 24 anys els qui addueixen 
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aquest tipus de raons quan donen arguments per al seu vot favorable a la 

independencia). 

4.3. Les raons d'"1dentitat" 

El segon gran epígraf sota el qual es poden aplegar els arguments d'un sector 

també prou notable d'enquestats ós el que resumidament podn'em caracteritzar 

com les " raons d'identitat". Les persones que justifiquen d'aquesta manera 

el seu vot favorable a la independencia acostumen a dir que la volen perqué 

"sóc cátala", "estimo Catalunya" "els catalans som diferents, pensem dlferent 

i sentim diferent", "tenlm una cultura dlferent", "per defensar la historia, 

els costums i les tradicions", "me siento identificado con el lugar en que 

vivo"... Les respostes d'aquest bloc representen un 31.1% del total 

d'enquestats que votarien "sf". Per grup d'origen, i contráriament al que 

passava amb "les raons de voluntat", no s'observen prácticament diferencies. 

En el cas deis autóctons, el percentatge es sitúa en un 32.%, mentre que per 

ais d'origen immigrat arriba a un 29.7%. 

r 

TAULA núm. 68 

Raons d'"identitat" segons gruos d'edat i grup d'origen 

(nombres absoluts) 

Origen Autóctons Immigrats 
Edats 

18-24 26 23 
25-34 25 22 
35-44 21 12 
45-54 27 26 
55-64 28 17 
+64 43 20 

TOTAL 170 120 

Els arguments que poden qualificar-se com "raons d'identitat" insisteixen 

generalment a presentar la independencia com a conseqüóncia d'un sentiment 
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d'autoidentificacló personal amb el país, amb un poblé diferenciat per tot 

un seguít de característlques, que té els seus drets 1 que hom creu que ha 

d'autogovernar-se. Les raons d'identltat poden anar des de les de caire mes 

emotiu ("me 1'estimo", "el sentó meu", "m'agrada", "és únic" i altres 

expressions gairebé amoroses) fins a les mes politltzades o ideologltzades 

que insisteixen en el carácter nacional del poblé cátala ("perqué som un país 

amb una 1 lengua propia", "defenso la meva nacionalitat") 1 expressen que com 

a tal nació mereix la Independencia ("perqué fóssim una nació reconeguda", 

"perqué som una nació", "perqué volem ser un país i ni tenlm dret historie"). 

Es creu, a mes, que la independencia servíria també per enfortlr 1 preservar 

aquella matei xa identitat nacional que ara ja la justifica, per assegurar la 

continui'tat histórica del poblé cátala com a poblé diferenciat ("per ser mes 

nosaltres"). 

Els enquestats d'aquest segon bloc es manifestén catalans amb una clara 

connotado nacional. Per a ells alió que és gairebé una evidencia 

col.lectiva, que com a tal comenca a formar part del seu "món donat per 

descomptat", és el fet que Catalunya és una nadó o, com a mínim, un poblé 

molt diferenciat deis que 1'envolten. Aquest és el máxim argument que 

invoquen per justificar el seu vot favorable a la independencia, la que els 

sembla la rao mes incontestable. A diferencia deis del primer bloc (els qui 

esgrlmien "raons de voluntat"), ells encara han d'argumentar per qué es 

senten partldarls de la independencia, pero en canvi els sembla que no han 

d'explicar per qué es senten catalans. Ésser 1 sentír-se catalans ja és per 

a ells una cosa "evident", "normal". Discutir aixó seria vlst com a 

forassenyat. Haver d'explicar perqué ho son o bé perqué se'n consideren els 

semblarla del tot absurd : "I ara!, és ciar que ho som. ¿Qué hauríem de ser 

si no?". 

A risc de forcar una mica la interpretado, gosaríem dir que aquest pot ser 

un col.lectiu que ha tingut menys accés a un discurs sobre la Independencia, 

que probablement presenta uns índexs de polltització mes baixos, i que, per 

tant, viu la catalanitat a un nivell mes d'experléncia quotidlana. Pot sobtar 

que aqüestes raons d'identltat siguin compartidos quasl per igual, tant pels 
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autóctons com per les persones d'origen immigrat. Ara bé, cal teñir present 

que deis membres d'aquest segon grup que votarien "sí", prop d'un 50% diuen 

parlar habitualment el cátala com a llengua prioritaria. Aixó vol dir que per 

a molts la seva Identitat és clarament la catalana, i per tant la poden 

adduir com a argument de la matei xa manera que ho fan els autóctons. 

Hi ha un altre aspecte rellevant d'aquestes "raons d'identitat". I és que, 

peí que fa ais autóctons, aquest tipus de raons es donen mes com mes edat 

teñen les persones entrevistades (vegeu taules 67 i 68). 

Aquest fet pot teñir diverses explicacions. D'una banda, les generacions de 

mes edat son les que han estat menys familiar i tzades amb el discurs 

independentlsta, el qual s'ha intensificat notablement aquests darrers anys 

i ha fet forat sobretot entre la gent mes jove. Per tant, per a molts deis 

mes grans dlfícilment la independencia pot ser vista com una cosa mes o menys 

evident, com una solució "natural" o "lógica" ais problemes actuáis de 

Catalunya. 

En canvi, alió que no posen en qüestió molts enquestats d'aquestes 

generacions és la consciéncia de formar part d'un poblé diferenciat, amb una 

identitat especifica. Quan cal argumentar el seu hipotétic vot favorable a 

la independencia, la percepció de les diferencies -és a dir, el sentiment 

d'identitat- esdevé sovint el gran argument. No és gaire sorprenent que siguí 

així, ates que d'una banda també son aqüestes les generacions que han patit 

Vagressió mes brutal 1 directa ais seus referents básics d'identificado 

(des de la prohibido de la llengua fins a la supressió deis seus órgans 

d'autogovern), 1, de l'altra, son les persones d'aquesta edat les que han 

tingut oportunitat de viure en una Catalunya molt mes homogénia que la d'avui 

(immlgració molt mes redui'da, presencia molt mes minsa de Tespanyol com a 

llengua parlada i de carrer, etc.). 

149 



4.4 Les "raons pragmátiques" 

Finalment, M ha tot un seguit de respostes argumentados seguínt un tlpus de 

raons que podríem caracteritzar amb la denominado general de "raons 

pragmátiques". Els qui s'hi acullen, a Thora de d1r per qué emetrlen un vot 

favorable a la independencia fan servir expressions com ara "ni sortiríem 

guanyant", "fóra millor en tots els conceptos", "estaríem millor", "tot 

anlria mes bé", "prosperaríem"...; o bé esmenten mi llores concretes: "iríamos 

mejor. Tendríamos más trabajo", "minorarla la riquesa", "millorarla el 

benestar social", "seria millor per a la cultura", "minorarla la quaütat 

de vida"... Totes aqüestes afirmacions teñen en comú el fet de relacionar la 

Idea d'independencia amb una m1llora substancial de les condldons de vida. 

Hi ha la sensació bastant estesa entre els enquestats d'aquest bloc que amb 

la independencia hi sortlríem guanyant, fíns al punt que és aquesta rao ("la 

independencia faria que tot anés mes bé") la que creuen mes determlnant a 

Thora de decantar-se peí "sí". 

Aquesta mena d'arguments son propugnats per un 32.3% del total d'enquestats 

que votarien aflrmatlvament en la hipotética consulta que permetés obrlr un 

procés gradual cap a la plena llibertat nacional. Si en consideren) la 

distribució en els dos grans grups d'orlgen, ens podem adonar que un 27.5% 

deis autóctons fan servir aquest tlpus de raons mentre que son un 38.5% en 

el cas deis d'origen immlgrat. Aquí, dones, sí que hi torna a haver 

diferencies, pero ara amb una inversió de percentatges. Son mes les persones 

de provlnenca 1mm1grada que s'apunten a aqüestes "raons pragmátiques" que no 

pas les d'orlgen cátala, tot 1 que els nivelIs d'adhesló son prou remarcables 

en els dos grups d'orlgen. 
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TAULA núm. 69 

Raons "pragmátiques" segons grups d'edat i grup d'origen 

(nombres absoluts) 

Origen Autóctons Immigrats 
Edats 

18-24 16 30 
25-34 31 39 
35-44 22 26 
45-54 24 28 
55-64 33 20 
+64 20 12 

TOTAL 146 155 

En el cas deis enquestats que donen "raons pragmátiques" per justificar el 

seu suport a la independencia, hem de teñir present que alió que els fa 

decantar-se en aquest sentit no és tant la convicció independentista, entesa 

com un "a priori" que no cal explicitar, ni tampoc la consciéncia de poblé 

diferenciat que com a tal té dret a autogovernar-se, sino la sensació, difusa 

pero ámpliament compartida, que la independencia significaria una mi llora en 

tots aquells aspectes mes immediats que afecten la vida de cada dia. La 

independencia no és per a ells tant una qüestió de principi com una qüestió 

d'interés. 

Plantejaments com aquests connecten molt bé amb una mentalitat bastant estesa 

al país que valora aquesta dimensió práctica i utilitaria de les coses. Hom 

creu que és bo alió que pot teñir bones conseqüéncies o aquelles coses de les 

quals es pot treure profit i que poden fer servei. Aixó és així sobretot per 

a les generacions mes grans d'autóctons, que son els qu1 mes sovint teñen en 

compte aquests elements a 1'hora de prendre decisions o d'efectuar 

determinades accions (peí que fa al cas concret deis qui han votat "sí", 

podem veure que els qui han presentat "raons pragmátiques" son un 16.5% deis 

autóctons entre 18 1 24 anys, mentre que entre els de 45 a 54 anys son un 

32.5% i entre els de 55 a 64 anys un 39.7%). 
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No ens ha de sorprendre: Catalunya ha estat históricament un poblé molt 

castigat, molt apallissat, al qual les circunstancies no han deixat somniar 

gaire, sino que 1'han abocat a una acció persistent per tal de sobreviure i 

de surar. Aquí gairebé mai no s'han tingut a favor ni l'Estat ni tan sois la 

geografia o el medí físlc, que ha dificultat les practiques agrícoles i el 

transport. En aquest sentit, podríem dir que tot aixó ha generat una mena de 

"filosofia del marge": de la matelxa manera que els pagesos catalans han 

hagut d'aprofitar els marges per salvar els obstacles d'una orografia hostil, 

s'ha estés en general la convicció que res se'ns regala i que per tant 

Vesforc (que ja es valora per ell mateix) s'ha d'adrecar prloritáriament cap 

a activitats que puguin suposar una mi llora o un profit tangibles. Aquest 

"realismo", que valora molt Vempenta individual i que presenta unes clares 

connotacions ascétiques, ha fabricat un cert taranná col.lectiu caracterltzat 

per la prevenció desconfiada, per Tesperit analític i per les actituds 

calculades. Així, davant de qualsevol proposta, el que hom creu que cal fer 

no és tant afeglr-s'hi irreflexivament 1 de manera impulsiva com rumiar-la 

a fons i assegurar-se que comportará mes guanys que no pas pérdues. 

El fet que molts autóctons -especialment els mes grans- justifiquin el seu 

vot favorable a la independencia adduint "raons pragmátiques" s'explica 

dones, en bona part, peí predomini que en ells té el taranná que acabem de 

descriure. El seu no és un argument precisament heroic ni respon gaire a 

motius d'orgull o de sentimentalitat, sino que la seva predisposició 

independentista es justifica en fundó d'un cálcul utilitari, d'una prevlsió 

aproximada deis avantatges que la independencia podria comportar i d'una 

constatació repetida deis desavantatges que realment suposa la situació 

actual de dependencia. 

En el cas deis enquestats de provinenca inmigrada que votarien "sí", se'n 

pot trobar un 38.5% que justificarien el seu vot al.legant alió que hem 

denominat "raons pragmátiques". Ara bé, els motius que fonamenten aquesta 

argumentació ens sembla que no son ben bé els mateixos que en el cas deis 
t 

autóctons. No podem pensar que aquel 1 taranná específic deis catalans que 
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acabem de caracteritzar a grans trets hi slgui també present en la mateixa 

mesura, per tal com aquest és el resultat de tot un reguitzell de vivencias 

hlstóriques, de practiques socials i culturáis i de records compartlts que 

han anat estructurant una manera de fer, una manera de ser i una manera de 

pensar determinades. Com és lógic, aquest llegat no se l'han pogut fer gaire 

seu moltes de les persones d'origen immigrat, ates que ha estat una altra la 

seva memoria histórica i unes altres les condicions socials en les quals han 

viscut. 

Així dones, els motius que expliquen les "raons pragmátiques" d'aqüestes 

persones a l'hora de justificar el seu vot favorable a la independencia 

caldria anar a buscar-los mes aviat a una altra banda. En aquest sentit, ens 

sembla que si tanta gent argumenta que la independencia suposaria mi llores 

és perqué, des de fa ja bastant temps, i per a un nucli substancial de la 

població immigrada, el concepte de Catalunya i tot el que hi va lligat 

s'associa de manera gairebé immediata amb una sensació general de mi llora. 

Una sensació que, en molts casos, la mateixa experiencia personal ha anat 

confirmant: per a molts, el fet de venir a Catalunya ha suposat una clara 

mi llora en les seves condicions de vida 1 de treball, i, respecte del seu 

lloc d'origen, els ofereix millors expectatives de futur. 

També hem de teñir en compte que, anant mes enllá de les experiéncies 

estrictament individuáis, aquest col.lectiu Immigrat que resideix a Catalunya 

des de fa com a mínim 20 anys ha compartlt amb els catalans autóctons moltes 

de les experiéncies mes significatives de la historia recent del pafs. A1xó 

ha permés que també s'hagi estés entre ells la percepció negativa del tráete 

que el Govern central ha donat i dona a Catalunya, i que hagin pogut també 

contrastar amb els avantatges que es poden desprendre de la consecució de 

1'autonomía. 

Son tots aquests factors els que els fan pensar que amb la independencia les 

coses podrien anar segurament millor. En alguns nuclis provinents de la 

immigradó, la idea de refor$ar Catalunya és vista amb molta simpatia en la 

mesura que ells ja es consideren part de la realltat actual de Catalunya 1 
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que, per tant, d'una manera quasi automática, relacionen una m1llora de la 

condlcló nacional amb una m1 llora de la seva propia condidó. Per a ells, 

dones, el que compta 1 amb el que s'1dent1f1quen és mes la reaUtat present 

1 futura del país 1 les m1 llores que aquest pugul aconsegulr amb la seva 

Independencia que no pas Tape!.lacló a un passat que, com ja hem dit en 

altres moments d'aquest treball, molts d'ells no havlen compartit. Per 

resumir-ho d'una manera gráfica, dlríem que a aquests sectors els interessa 

la Independencia mes per viure i per conviure que no pas per revlure. Alió 

que els pot engrescar de la Independencia és la seva dlmensló de present i 

de futur, les expectatives que pot obrir, 1 no tant, en canvl, el seu 

carácter de restitució d'una soblranla de la qual s'havia gaudit en el 

passat. 

El fet que aquest ti pus de "raons pragmátlques" slguln les mes esmentades 

per les persones d'origen immlgrat (un 38.5% deis qu1 votarien "sí" ho farlen 

pensant que la Independencia comportarla m1llores) s'enten s1 es té present 

que a l'hora de fer aquesta argumentado no és necessarl moblUtzar ni raons 

de voluntat n1 raons d'1dent1tat, en les quals en alguns casos potser els 

fóra mes difícil de reconé1xer-se. Per contra, l'argument de la m1llora és 

molt mes al seu abast 1 s'adlu també molt mes amb la seva experiencia, que, 

com hem vist, ha estat determlnant per or1entar-los cap a una actitud 

favorable a Textensló de l'autogovern. 

Conclusions 

A tall de conclusló voldríem destacar que, encara que pugul semblar paradoxal 

d'entrada, les respostes que recullen un percentatge global mes alt d*adhesió 

son les que justifiquen la Independencia per raons de tlpus pragmátic. 

L'argument que sembla mes convincent per decantar les voluntats de molts deis 

enquestats és que la independencia suposaria mi llores tangibles, és que amb 

la Independencia creuen que hi sortirien guanyant. Si hem dit que pot semblar 

paradoxal és perqué hi ha hagut un discurs persistent 1 hegemónlc que a 

l'hora d'imaglnar una Catalunya independent Vha volguda presentar com un 

escenari de miséries 1 desgracies, ÉS tot alió que Catalunya, per ella 
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matelxa, esdevindria una mena de nova Albania, un pafs aillat i pobre que 

donarla l'esquena a Europa. En canvi, per molta gent sembla que la 

independencia de Catalunya es reladoni, al contrari, amb una mi llora 

efectiva a tots els nivells, 1 que aquesta sensació siguí predsament la que 

justifiqui la seva posició favorable. 

Si hi ha un sector tan considerable d'enquestats que creu que la 

Independencia suposaria una mi llora general de les condiciona de vida del 

país, alxó ja Indica que hi ha també una percepció molt acusada deis 

desavantatges reals que comporta Tactual situado de dependencia (cosa que 

de fet ja hem comprovat en l'apartat anterior d'aquest estudi, que feia 

referencia a la percepció subjectiva del régim polític). Només des de la 

constatado ámpliament compartida que les coses no funcionen com caldria 

s'enten que aquest argument de les mi llores efectives siguí un deis mes 

utilitzats a l'hora de raonar per qué es vol la independencia. 

D'altra banda, contra Vestereotip també dominant que afirma que la 

independencia és una volada de coloms de quatre idealistas sentimentals, 

aquests resultats indiquen que, per a un nombre gens menyspreable de 

catalans, la Independencia és una qüestió gairebé mes d'interés que no pas 

d'honor. Amb aixo volem dir que el mdbil que Impulsa molta gent a pronunciar

se peí "sí" en el simulacre de referéndum que havíem plantejat, no és tant 

la convlcció a partir d'uns prlndpls o Vactitud conseqüent respecte d'un 

Ideal, com la previsló mes o menys calculada del profit material que es pugui 

treure de la independencia. Així dones, Vobjectiu no es defensa tant per 

raons utópiques com per un cert reaüsme, que valorarla sobretot les 

conseqüéncies posltlves, tangibles, que comportarla una situado d'autogovern 

integral. 

Tot plegat pot semblar xocant, perqué aqüestes no son ben bé les raons que 

estem acostumats a sentir en boca de l'independentisme milltant. Aquest mes 

aviat ha fet servir tradicionalment un discurs que ha apel.lat a qüestions 

d'honor. D'aquesta manera, la lluita per la independencia esdevé un afer de 

dignitat, una reacció contra ultratges que no es poden consentir, un acte 
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necessari 1 obUgatoM s1 es vol restituir la condldó moral deis catalans 

com un poblé d'homes m u r e s . Aquf la Independencia és sobretot una qüestió 

de valor perqué és sobretot una qüestió de yalors. I per tant, tot alió que 

tingui a veure amb interessos mes pragmátics 1 calculats passa bastant a 

segon terme. 

Els orígens romántics del nacionalismo expliquen en bona part el predomlnl 

d'aquests arguments éplcs. El sol fet de caracterizar el procés cap a la 

Independencia com una "llulta d'alUberament" ja és prou 1nd1cat1u de la 

presencia d'un "ethos", d'un taranná d'arrel guerrera 1 aristocrática, que 

s'adiu molt amb les actltuds 1 els valors que reivindica el romanticismo. El 

mlUtant Independentlsta és vist, al seu torn, com una mena d'heroi o de 

sant, com un personatge singular, ascéticament dlsposat al sacrlflci 1 a la 

renuncia per servir amb fldelltat el seu Idearl, que es convertelx galrebé 

en un codl d'honor. El máxim tort que pot fer és precisament abandonar 

l'organitzadó, cosa que es considera mol tes vegadas com una auténtica 

traído o deserció. 

Recolllnt la dlstlndó clásslca de Max Weber entre 1'"ética de la convicdó" 

1 V"ética de la responsabllitat", enteses com els dos ti pus d'actltuds 

básiques d'acord amb les quals s'emprén l'acció política, diríem que 

l'independentlsme organltzat s'ha orlentat tradldonalment mes aviat segons 

el primer criteri. ÉS a d1r, que alió que ha destacat com a mes Important ha 

estat sobretot Ja conseaüéncia respecte d'uns Ideáis mes que no pas les 

conseqüéndes practiques que l'assoliment deis seus objectius poguessin teñir 

per al conjunt de la poblado. Per contra, les respostes deis qui assenyalen 

"raons pragmátlques" com a decisives a 1'hora de pronundar-se a favor de la 

Independencia mostren que, en aqüestes persones, 1'ética que predomina és la 

que Weber caracterizarla com 1'ética de la responsabllitat. D1ent-ho ras 1 

curt, aquí alió que veritablement Importa és calcular 1 sospesar bé els 

resultats práctlcs que es preveu que es desprendran d'una actuado 

determinada. 
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No cal rumiar gaire per veure que aquest conflicto d'étiques s'ha de traduir, 

de fet, en una dificultat d'Intercomunicado, ja que resulta que alió que uns 

volen d1r no és precisament alió que els altres voldrien escoltar. Potser és 

aquesta una de les raons que expliquen la relativa manca de ressó social 1 

electoral de les forces independentistes. 

La prudencia mes elemental ens aconsella no forjar excessivament unes 

conclusions que es desprenen de la classiflcadó -sovint problemática- de 

les respostes que han anat donant els enquestats a l'hora de raonar el seu 

suport a la Independencia. Ens semblarla forassenyat deduir del que és en 

tot cas una tipología aproximada, 1 per tant plena d'ambigüitats i de 

problemas formáis, tot un seguit de "veritats" definitivas 1 1nqüest1onables 

que tinguessin la preterís i ó d'assenyalar quines son les "autentiques" 

motivacions que expliquen que un sector notable de la mostra hagi decidit 

optar peí "sí" en el referéndum. El nostre proposit és molt mes modest: no 

es tracta tant d'establir dogmes com de plantejar un exercid hermenéutlc, 

interpretatiu; per tant, intrinsecament obert a la revisló i a la polémica. 

Tanmatelx, 1 en aquesta 1fn1a que acabem d'apuntar, gosarfem formular una 

Interpretado determinada respecte del conjunt de raons que hem anat 

observant que es donaven a favor de la independencia. Inslstim que aquesta 

és només una de les interpretacions posslbles 1 no pas Túnica. 

La presencia d'un nombre considerable de respostes del ti pus de les que 

podn'em encabir sota l'epfgraf de "raons pragmátlques" sembla mostrar-nos 

que Tobjectiu de la Independencia no es defensa només per motlus 

essendalistes o d'altres que podrien ser titllats d,M1rracionals", sino 

també, i sobretot, per motlus que podn'em qualificar d'"instrumentáis" o 

"racionalitzats". ÉS a dir, que per a un sector important deis enquestats, 

la independencia no es veu tant com una finalitat en ella mateixa, sino mes 

aviat com un m1t.1á que pot procurar m1 llores constatables en les condicions 

de vida. Quan déiem que la independencia esdeven 1a per damunt de tot una 

qüestió d'interés era precisament aixó el que volíem dir. 
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Crelem que si es vol que el missatge 1 ndependent 1 sta arrell, alió que cal 

potenciar és aquesta assocladó d'Idees entre Independencia 1 m1llores 

col.lectivos. Cal que es procuri estendre la convlcdó que la Independencia 

no és només un objectlu utóplc 1 noble, sino que ha de ser percebuda 

básicament com un projecte que convé 1 que Interessa. En la mesura que es 

general 1tz1 la sensadó que amb ella hl sortlrfem guanyant, cal esperar que 

també crelxl paral.lelament la voluntat d'aconsegu1r-la. Peí que sembla 

dedu1r-se de Venquesta, aquest és l'argument que podría convertir la 

Independencia en un objectlu majorltari, per tal com és el que atreu mes 

gent. D'altra banda, és també l'argument mes "ecuménlc", en el sentlt que 

recull un grau de suport molt notable en tots dos grups d'origen. La seva 

adopdó, dones, no discriminarla en prlndpl nlngú, ans al contrarl: és tot 

just entre les persones de provlñenga 1mm1grada que aquests plantejaments 

teñen proporcionalment una mes bona acolUda. 

Ara bé, la poss1bH1tat que la Independencia pugul arribar a Interessar una 

majoMa de la poblado de Catalunya no depén tan sois de 1'Interés que h1 

posln les organltzadons poli tiques que defensln aquest objectlu. Depén 

també, 1 en bona mesura, de l'evoludó de Tactual réglm autonómlc. Per una 

banda, la necessltat de la Independencia es pot fer mes peremptórla s1 

comenta a haver-h1 una percepdó generalItzada de les 1nsuf1déndes que 

resulten de 1'aplicado que es fa de 1'Estatut. Per l'altra, cal que ja des 

d'ara es mantlngul 1 es reford aquella sensadó popular, tantes vegades 

subratllada en el decurs d'aquest treball, que mes autonomía Implica una 

gestló mes efldent 1 mes orientada a la satisfácelo deis Interessos 

col.lectius del país. Aquest segon punt, dones, está dlrectament condldonat 

peí sentlt de responsab111tat 1 peí compromfs nacional que mostrln a cada 

moment els qu1 ara ens governen. Cal, en aquest sentlt, que 1'administrado 

autonómica aconseguelxl de ser vista no només com una altra administrado, 

sino com una administrado que, al hora que és la nostra, és la millor 1 la 

mes efectiva, 1 que s1 no ho és mes es deu sobretot a l'estret marge 

d'autogovern de qué dlsposa. Tan sois la demostrado de competencia per part 

deis governants pot estimular la poblado a demanar que se'ls atorguin mes 

competencias. 
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Per acabar, i en una línia de reflexió mes general sobre les raons que es 

donen a favor de la Independencia, voldrfem destacar que els "arguments" que 

podríen ser tltllats de racistes o xenófobs no teñen cap paper rellevant en 

les respostes que ens proporcionen els enquestats. Práctlcament ningú no fa 

servir raonaments que connotln un sentiment de menyspreu o d'odi envers un 

altre grup étnlc que no siguí el seu. Ens sembla que a1x6 és molt remarcable, 

perqué Indica que h1 ha una voluntat abassegadorament majorltária de convlure 

en harmonía. Tota una lllcó de tolerancia per ais que Insisteixen en el 

carácter intolerant 1 excloent del nacionalisme. 
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IV. REFLEXIONS GENERALS. A TALL DE CONCLUSIO 

Sov1nt 1es conc1us1ons d'una enquesta son, com 1es mate1xes dades, 

tranquil.litzadores. Se'n fa una Interpretado familiar, que assossega, que 

ens confirma 1 que ens conforta. S1 nosaltres hem volgut, ja des de la 

Introdúcelo, donar-11 una mica el tomb al métode d'enquestes, és lógic que 

ara us presenten) unes conclusions que mes que assossegar, desassosseguen. 

Unes conclusions que volem critiques o desemmascaradores d'uns quants 

estereotips, d'unes quantes Idees flxes que no son tant les del dtscurs 

antinacional1sta domlnant, sovlnt tant crltícat en molts deis capítols 

precedents, sino predsament aquel les que han estat compartidos amb mes o 

menys Intensitat per tots els sectors del nacionalismo cátala, des del mes 

moderadament autonomista fins al mes radicalment Independentista. L1enquesta 

i els seus resultats no ens serveix tant aquí de text on fon amentar les 

nostres critiques com de pretext per formular-Íes, tot 1 que les dades que 

hem recollit 1 que hem presentat venen a donar suport a les poslcions que 

aquí defensarem. Aquesta part del nostre estudi será potser la mes polémica, 

pero és que creiem que com a sodólegs la nostra feina no és consolidar 

creences sino provocar el neguit 1 el dubte davant d'aquelles certeses que 

es consideren evidents. Per fer alxó ens ha semblat necessari Identificar 1 

analitzar críticament alguns mites que han format part de les evidencies 

compartidos per gairebé tot grup nacionalista. 

1. El mlte de la consciéncia (básicament estés entre els nacionalistes 

moderats) 

S'ha cregut durant molt temps que el primer pas per a una efectiva 

nacionalització del país era que es produís un crelxement de la consciéncia 

nacional del poblé cátala. Aixó volia dir que la majoMa de la poblado fos-

més consdent de la seva personalitat nacional, de la seva propia historia, 

que tingues una actitud de fidelitat lingüística, que anés reclamant nivelIs 

cada cop mes alts d'autogovern. Sovlnt hem sentit a dir que una política 

veritablement nacional pressuposava un nivel 1 de consciéncia nacional mes alt 

del que es dona avui entre els dutadans del Principat de Catalunya. Aqüestes 

r 
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son, de vegades, excuses de mal pagador. No és la política nacional la que 

depén de l'evoludó de la consclénda nacional, sino mes avlat al contrarl. 

Nomos una acoló política decidida pot fer crélxer sign1f1cat1vament una 

consclénda nacional d'altra banda prou viva (s1 es considera tota Tetapa 

de repressló 1 persecudó de la qual ben just estem sortlnt). 

Quan de vegades els polítics esmenten la "realitat" o el "realismo" per 

justificar la moderado de la seva política s'obllden -o volen obl1dar-se-

del fet que la Realitat -alxí, amb lletra majúscula- no existelx. Les 

d1 verses realltats es construelxen sodalment a partir de tota una colla de 

processos de creado simbólica que generen l'adhesló 1 el suport d'una part 

Important de la poblado. A mes, s1 la política no ha de servir per 

transformar la "realitat", ¿aleshores de qué ens servelx?. 

Cal teñir present que s1 es renuncia a construir una "realitat" catalana, 

perqué es creu que la consclénda de la gent no és encara prou "madura", el 

que s'está fent és delxar les mans lHures ais qu1 pretenen convertir l'Estat 

espanyol en una única nadó: Tespanyola. Flxeu-vos que des de l'Estat nlngú 

no espera que crelxl per ella mate 1 xa la consclénda d'espanyolltat -prou 

feble entre els catalans com hem acabat de veure- sino que el matelx Estat 

s'encarrega de fabr1car-la 1 d'1ntrodu1r-la actlvament entre els dutadans. 

I la presencia de l'Estat en aquest camp no és casual: predsament la 

diferencia de mental1tat entre els dlrlgents espanyols 1 els catalans 

s'expllca, en bona part, perqué ells teñen un Estat a favor 1 nosaltres el 

tenlm en contra. 

Combatre aquest mlte de la consclénda ens sembla mes urgent ara que mal, 

perqué per primera vegada s'está donant un procos accelerat de modernltzadó 

económica, política 1 social d*Espanya sobre el qual es recolza el 

neonadonallsme espanyol que representen partíts com el PSOE. Aquesta 

modernltzadó crelxent d'Espanya posa en cr1s1 el model tradicional de 

percepdó diferenciada entre Catalunya 1 Espanya, que en bona part 

estructurava la consclénda d'1dent1tat 1 de formar part d'un país diferent 

que ten 1 en els catalans. La consclénda nacional a Catalunya s'havla 
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fonamentat en un grau molt alt sobre aquests contrastos comparatius que, en 

comensar-se a desdibuixar, poden crear problemas en l'articulació d'un 

sentiment nacional de diferencia. 

H1 ha encara un altre aspecte d1 aquest mite de la consciéncia que, per 

evident que sigui, s'obllda amb sorprenent facilitat. I és que el pai'sos 

nacionalment "normáis" (és a dir, per a qui encara no ho entengui, els que 

disposen d'un estat propi) no es caracteritzen per teñir uns ciutadans amb 

un alt grau de "consciéncia nacional", sino mes avlat al contrari. Si se'ns 

permet exagerar només una mica dirfem que alió que teñen és "inconsciencia 

nacional".. Que se'ns entengui bé: no estem dient que els francesos o els 

italians no posseeixin cap sentiment d'identitat. Ben a Tinrevés: aquest 

sentiment és tan fort que ha esdevingut part de 1'inconscient col.lectiu (si 

se'ns autoritza a modificar el concepte de la "conscience collectlve" de 

Durkhelm), és a d1r, d1 aquel les coses tan evidents que formen part del nostre 

món donat per descomptat, d'alló que n'estem tan segurs que qualsevol dubte 

que ens pugui plante jar algú el conslderem rápidament com una ximpleria. I 

aquest sentiment gairebé inconscient, Instintiu, de pertlñenga nacional no 

s'ha generat en sec, del no-*res. Els francesos o els Italians han estat 

persuadits, i de vegades coacdonats, a esdevenir el que son. Aquesta 

"inconsciencia nacional" ha estat el resultat d'un procés conscient 

d'inculcacló, d'adoctMnament 1 de manipulado simbólica efectuat des de 

rEstat i on tots els procedlments s'han fet servir (des de 1'escola al 

servel militar, passant pels ferrocarrils 1 la premsa). Ha estat, dones, la 

conseqQénda d'una política nacional 1 nacionalItzadora feta amb efectlvltat 

1 sovlnt sense galres escrúpols ni massa respecte a la identitat deis 

diferents pobles que configuraven aquell Estat. 

Els catalans podem pretendre (1 alxó ens honora) que siguí posslble 

nacionalitzar el país amb mes escrúpols 1 amb mes respecte deis que han 

demostrat la majoria deis Estats constitui'ts. Ara bé, hi ha dues coses que 

no podem pretendre: 1) creure que es pugui imaginar una veritable 

reconstruedó nacional sense plantejar, tard o d'hora, la qüestió de 1'Estat; 

2) creure que ens podrem convertir en una mena de poblé Ideal on cadascun 
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deis nostres conciutadans siguí un expert en la historia i la geografía del 

pafs, un quasi-lingüista i a más un entes en literatura catalana. Aixó no 

passa en cap altre pafs del món i és, per tant, mes que dubtós que pugui 

passar en el nostre. Que ningú no cregui que dient aixó volem menystenir 

l'important paper que té la formado cultural nacional, que en el nostre cas 

encara está ben dessota del que considerarían» els mínims indispensables. En 

aquest sentit nornes demanaríem tres coses: mes formació, mes formació i más 

formado. Pero també és veritat que aquesta formació convé mes que a ningú 

ais intel.lectuals mateixos, que son els qui de fet configuren i escampen la 

consciéncia nacional. Som ben lluny encara de teñir una intel.lectualitat 

nacional com cal. I no nomos aixó, sino que darrerament observem un creixent 

allunyament del nacionalisme per part d'alguns sectors de la 

Intel.lectualitat autóctona. 

Si ais intel.lectuals els cal un augment de la seva consciéncia nacional, 

també és veritat que ais polítlcs els cal una mi llora en la seva práctica 

nacional. En efecte, tal 1 com ens mostra l'enquesta, el nivel1 general de 

consciéncia nacional quan consideren) la poblado total ja és prou gran com 

per demanar mes autogovern 1 una política naclonalment mes agosarada. La 

vella excusa segons la qual calla esperar fins que la consciéncia nacional 

fos mes sólida per tal de fer un salt qualitatiu en el procés de construcció 

del pafs, es mostra a hores d'ara com un argument si mes no poc concordant 

amb aquella "reaUtat" sovlnt massa Invocada. I a l'hora d'esmenar alguns 

aspectos de Vestrategia política actual també convindria teñir present que 

cal fer-ho partlnt d'uns nous plantejaments. Els que diuen, com hem fet aquí, 

que ha de ser la política nacional la que desvetlH la consdénda 1 en sigui 

motor, 1 no pas a l'inrevés. 

En aquest sentit ens sembla cabdal "adonar-nos deis límlts que avui presenta 

alió que podríem anomenar la cultura del voluntarismo, en la qual s'ha 

fonamentat molt sovlnt tant la teoría com la práctica del nacionalismo 

cátala. 
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Per voluntarismo entenem aquf el conjunt de discursos i d'actituds que se 

centren en la voluntat subjectiva de les persones individuáis i deis petits 

grups, com si en aquesta es trobés el veritable desllorlgador de la situado 

present del nostre poblé, ÉS tot alió de la "cultura de peatge", del "depén 

de tu", del "entre tots ho farem tot", de la importancia de 1 'esforg 

individual, de l'altruisme, de l'associacionisme, de Tética personal, etc. 

No volem pas criticar frontalment aqüestes coses que Innegablement teñen molt 

valor. Pero, segons el nostre parer, ha arribat el moment de situar-Íes en 

el context actual per entendre-les i entendre també les seves Umitacions 

a hores d'ara. 

La cultura del voluntárosme s'ha desenvolupat, tradicionalment, en temps de 

la resistencia nacional ais dlferents Intents de genocidi cultural a qué ha 

estat sotmés el nostre país. Aleshores, quan no era permesa Tacció política 

oberta 1 no es podía comptar ni amb la mes mínima escletxa d'autogovern, la 

cultura del voluntarismo era segurament Túnica factible. S'enton, dones, que 

a 1'época es penses i s*actúes d'aquesta manera. Perb per molt que aix6 siguí 

comprensible i que també ho sigui que, per la mateixa inercia de les coses, 

aquests capteniments es mantinguin encara avui, no és menys cert que la 

situado ha canviat sensiblement i que cal adonar-nos que no es pot continuar 

funcionant com abans. 

Avui comptem amb una certa, encara que mi grada, autonomia política que permet 

iniciar la reconstrucció del país també "des de dalt" i no només "des de 

baix". En aquest nou marc, la cultura del voluntarismo no és tan sois 

insuficient sino que sovint s'invoca per justificar la dimissió del poder 

polítlc peí que fa al plantejament de mesures efectives de nacionalització 

del país, que vertebrin una aedó política i institucional clarament 

nacional. El voluntarisme tipie de la resistencia s'ha retraduTt en el 

discurs tan repetit i tan de moda sobre la societat civil 1 les seves 

virtuts. Sembla com si la tasca deis polítlcs es reduís a animar, dinamitzar 

i lloar aquesta societat civil, quan del que es tracta básicament és que 

siguin ells qui governln i facin coses. A vegades la insistencia en la 

societat civil serveix per amagar la manca de govern 1 de projectes. En 
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altres ocaslons, la "immaduresa" o la "poca articulado" de la socletat civil 

legitima el carácter poruc de mol tes de les 1n1c1at1ves que es preñen des del 

poder autonómlc. 

Acostumats en la nostra historia a fer de la necessltat vlrtut, els catalans 

ens hem passat la vida llangant floretes a la socletat civil, a la Iniciativa 

de persones o entltats privados, a tot alió que, en resum, hem anomenat aquí 

la cultura del voluntarismo. Aqüestes coses s'expUquen perqué davant la 

manca d'un Estat propl només dlsposávem de la socletat civil, la fortalesa 

de la qual era Túnica que teníem. El perlll latent que exlstelx s1 

contlnuem atlant aquest foc és que podem acabar cremant-nos. Per dues raons 

ben senzllles: la primera perqué s1 ens entestem a defensar exageradament la 

socletat civil contra "l'estatlsme", acabarem fabrlcant Vexcusa perfecta 

per no haver de governar-nos mal; la segona, perqué Vorgull excesslu d'haver 

sobrevlscut sense Estat propl pot portar-nos a concloure, fatídlcament, que 

podem prescindír-ne, sense adonar-nos que a un Estat o a un altre sempre hl 

haurem de pertányer, per ara. Posats a fer, mes val que VEstat siguí el 

propl que no pas un d'allé. 

2, El mlte de l'actlvlsme (básicament estés entre l'1ndependent1sme radical) 

S1 el nacionalismo moderat ha mlrat de justificar uns objectius mlgrats 1 de 

curta volada dlent que la consclénda nacional deis catalans no és encara 

prou sólida, les formadons Independen tistes radicáis, en canvl, han volgut 

escampar unes propostes sovint de caire maxlmalista sense parar el mes mínlm 

esment en la posslbmtat que aqüestes fossln enteses 1 acceptades peí grulx 

de la poblado. La seva práctica política s'ha caracteHtzat per un activismo 

desfermat, motlvat per qüestions que molts cops eren bastant allunyades de 

les preocupadons concretes 1 quotidlanes de la majorla deis dutadans. Es 

confia va que a la 1 larga aquests darrers, atrets per Texemple deis milltants 

1 convenguts de l'ldearf polltlc que se'ls proposava, havien de sumar-se al 

"combat" o a la "llulta" per la Independencia nacional. 
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Si parem una mica d'atenció al signiflcat de les paraules ens será mes fácil 

d'entendre en qué consisteix aquest "mite de l'activlsme". Acabem de d1r que 

aquest grup Imagina básicament la futura participado de la gent (que, 

d'altra banda, ells no anomenen mai així; en el seu discurs es tracta de "les 

masses", "el poblé treballador cátala", "les classes populars", etc.) com si 

consistís a "sumar-se" a un procés polític obert grácies a ractuado tossuda 

i gairebé salvífica d'una petita minoría d'actlvistes de la resistencia (els 

"patriotes catalans", els militants abnegats, els "soldats" de V e x é r d t 

cátala"...). És per tant aquesta minoría de "llultadors" la que té un paper 

protagonista 1 d'avantguarda, un paper que pot ser desagraYt 1 sofert al 

prlncipi, pero que, al capdavall, está "destinat hlstóricament" a ser 

considerat mereixedor deis mes alts honors 1 de la máxima gloria, que els 

correspondrá per haver contri bu Tt amb heroidtat 1 sacrlfici a la lUbertat 

de la patria. Les "masses", ja se sap, fan mes aviat un paper de comparsa en 

aquesta epopeia, on el que compta és, per damunt de tot, el valor 1 la 

determinado d'uns pocs. D1 aquesta manera, el camí cap a l'autogovern 

integral deis catalans pren unes connotacions épiques, unes perspectives 

insurreccionáis on destaca el quefer deis grans herois i capltans i on el 

poblé té una participado semblant a la deis "extres" en les pel.lícules de 

Cecil B. de Mille. Tot agafa un carácter Inflat, hiperbólic, que peí qu1 s'ho 

mira des de fora no deixa de semblar una mica ridícul: els qu1 fabriquen 

explosius de manera casolana son anomenats "soldats", les escaramusses son 

un senyal Inequívoc que "estem en guerra", la violencia esporádica 1 poc 

selectiva esdevé una "lluita armada revolucionaria d'alUberament" ... I, 

aixó sí, sempre i a tot arreu la fundó central i decisiva correspon al petit 

grup de militants que d'aquesta manera pot seguir conreant el narcisismo 

col.lectiu. El seu actlvisme constant és la clau de volta d'aquest tipus 

d'estrategia. 

Moltes de les paraules que hem fet servir fins ara ens permeten d'adonar-nos 

d'una altra característica bastant destacada d'aquesta concepdó activista 

de la política: el militarisme latent que impregna la major part deis seus 

plantejaments 1 que constitueix l'element central del seu imaginari. No fa 

gaire, en aquest mateix treball, hem parlat del taranná d'arrel guerrera 1 
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aristocrática que es podía detectar entre alguns sectors de l'1ndependent1sme 

radical 1 l'hem reladonat amb la considerado que teñen de la Independencia 

com una qüestló d'honor 1 de prlndpl. Fent servir un brlllant suggerlment 

de Max Weber hem assenyalat com alxó es correspon amb el que aquest autor 

anomena "1'ética de la convlcdó" 1 amb un fonament moral de tlpus ascétlc. 

El problema que tot plegat planteja -mes enllá de qüestions de valor en les 

quals no volem entrar gal re- és que els Hmlts d1aquest activlsme están 

determinats pels Hmlts en l'acceptadó sodal d'aquests Ideáis ascétlcs 1 

del codl quasl cavallérese de comportament que en resulta. En efecte, per 

atractiva que pugul semblar per a algú aquesta moral1tat heroica de 

virtuosos, alió que és Innegable és que el procés de modernltzadó sodal 1 

cultural arracona aquesta mena de criterls en proflt d'uns altres de mes 

utmtarls 1 hedonistes que obeelxen al cálcul radonalltzat d'interessos. 

La crisi de Vascetismo com a sistema d'orlentadó significativa de les 

acdons retalla conslderablement la capadtat de penetrado de les 

organitzaclons que s'hi fonamenten. ÉS mes dlffdl fer ara mlUtants 

dlsposats a renunciar a tot "a major gloria de la Causa" 1 tampoc és fácil 

escampar un mlssatge tan marcat per connotadons de disciplina, lliurament 

Incondicional, combatívltat 1 esperit de sacrlfld. En uns moments com 

aquests es veu que ha de ser molt compUcat per a organitzaclons alxí de 

saber 1 de poder trobar el seu lloc. No en va Vethos" arlstocrátlc és 

radlcalment Incompatible amb la moral del mercader que ara convé (una "moral" 

que, no cal d1r-ho, al patriota miUtant 11 sembla mes aviat la negado de 

tota moral). I, a mes, cal afeg1r-h1 encara un plus de dlflcultat motlvat peí 

fet que avui, en bona part, el cavaller és percebut major 1 tariament com a 

Quixot, com a personatge excéntric 1 sobretot rldícul; un objecte de befa mes 

que no pas algú que pugul suscitar respecte i admirado. 

No ha de sobtar, dones, que quan la Independencia es defensa des 

d'organltzadons d* aquest es característlques la seva reivindicado siguí 

soclalment minoritaria. Galrebé dlríem que no pot ser d'altra manera perqué 

el seu carácter m1nor1tar1 está estructuralment determlnat peí tlpus de 

col.lectlu que la defensa. Acoll1nt-nos un cop mes a una altra dlstlndó de 

168 



Max Weber -la que establelx una diferencia entre les organitzacions que 

s'estructuren com a "secta" 1 les que ho fan com a "esglésla"- haurlem de 

considerar molts d'aquests grups com a "sectes". Que se'ns entengui bé: dient 

aixó no pretenem criticar ni ridlculitzar ningú; la nostra voluntat ós 

purament descriptiva 1 per tant la classificadó que proposem té un aspecto 

mes conceptual que valoratiu. Si en diem "secta" és perqué per Weber una 

"secta" és un grup reduit, d'afiliació voluntaria, que pretén recollir les 

persones mes preparados i conscients i que espera deis seus adherents -ais 

quals sotmet a alguna prova d'iniciado- un lliurament absolut a Vacció en 

pro de la causa. 

Els principáis problemes de les "sectes", pero, son la seva tendencia al 

fraccionalisme i a Vescissió, i el seu destí inevitablement minoritari. A1xd 

les aboca moltes vegades a situacions properes a la marginalitat, encara que 

també en d'altres circunstancies poden esdevenir extraordináriament influents 

quan, per exemple, adopten el funcionament d'un grup de pressió. En el cas 
r 

concret de diversos nuclls Independentistes combatlus la trajectórla ha estat 

osdl.lant, pero amb tendencia mes aviat a posicions socials 1 polftiques 

margináis s1 mirem el suport que flns ara han arreplegat. Per tant, en la 

mesura que siguin formacions d'aquesta mena les que monopolitzln els 

missatges Independentistes, tot ha de fer pensar que será molt difícil que 

la independencia pugui esdevenir un afer d'amplios majories. 

Finalment voldríem ressaltar que, en el fons, ni ha molts punts de 

coincidencia entre alguns deis pressupósits implícits d'alló que hem anomenat 

el mite de la consciéncia i els que caracteritzen el mlte de Vactivismo que 

ara analitzem. 

També els activistes parlen tothora de "consciéncia" i de "voluntat". La 

diferencia es troba en el fet que, en aquest cas, son ells mateixos els 

encarregats de crear consciéncia 1 d'"introduir-la" en el si de les masses 

populars. El voluntarisme és aqui el voluntarismo del petit grup de 

lluitadors, convencuts de la seva tasca de convencer, a mig camí del 

redemptorisme del mlssioner i del del m111tant leninista. Que la 
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"consdénda" de la majoria de la gent no siguí encara l'adequada no Implica 

ara que hom hagl d'esperar abans d'actuar. Ben al contrarl. Es creu que 

"1'accló els desvetliará". Peí que sembla, pero, aquesta majoria de moment 

s'estlma mes de continuar dormlnt. 

3. El mlte del Gran Programa (básicament estés entre resquerra nacionalista) 

Sobretot en els amblents, quantltatlvament redu'íts pero qual1tat1vament 

importants, del nacional 1sme d*esquerra ha tlngut molt predicament el supóslt 

que un mlssatge fortament 1deolog1tzat, racional1tzat 1 travat on poder 

fonamentar un dlscurs polftlc ben estructurat era de gran Importancia a 

Vhora de guanyar el suport de la poblado. 

Alxó s'explica en bona part per la quota absolutament desproporcionada 

d'Intel.lectuals 1 professionals -d'alld que abans se'n de1a "treballadors 

de la cultura"- que nodreixen la mlUtáncia d'aquests partits. Son gent que 

es passen la vida redactant manifestos, programes 1 declaradons de 

pr1nc1p1s, dissenyant estrategias, táctlques 1 plataformas d1 verses, remenant 

teorles 1 celebrant Inacabables debats, reunlons, semlnaris, conferencies, 

congressos 1 tertulies. Son, per tant, profundament ideaüstes. I no pas 

perqué slguln coherents amb la defensa d'uns Ideáis determlnats, sino en el 

sentít que perslstelxen a donar una Importancia exagerada a les Idees, cosa 

que a la práctica es tradueix en una compulsió gairebé obsesslva per la 

xerrameca 1 la prodúcelo de 1 letra Impresa. Aquesta práctica Idealista ha 

estat una de les constants clásslques de Vesquerra 1 contrasta amb la 

Ideología materialista que sovlnt ella mate1 xa ha invocat. 

Ara bé, determinar flns a quln punt tota aquesta allau de paraules Interessa 

a la resta de la gent ja és un afer molt mes problemátlc. Peí que sembla, mes 

que servir per comunicar el que ocasiona és una forta Incomunicado, 1 

contMbueix a fer mes gran la distancia que separa els Intel, lectuals del 

comú deis mortals, Predsament aquest afer de la distancia no és gens 

secundarl a l'hora d'en tendré 1 desenmascarar el tercer mlte que voHem 
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analitzar en aqüestes reflexlons conclusivos 1 que hem anomenat, potser a 

falta d'un nom mes bo, el mlte del Gran Programa. 

La tribu deis Intel.lectuals, que és la que básicament consideren) aquí, ha 

mantingut amb alxó que hem anomenat la distancia, unes relacions 

tradlcionalment conflictlves. D'una banda, tant els seus pecullars dialectos 

especialitzats com les seves practiques tancades i exclusivistes han derivat 

sovlnt cap a actituds 1 capteniments elitistas, que els han allunyat del 

gruix de la poblado. De l'altra, tot i que de vegades han reivindicat 

explícitament aquesta distinció 1 l'han fet servir amb intencions 

legitimadores, també s'han queixat sovlnt del poc impacte 1 Vescás 

arrelament que les seves Idees troben en el conjunt de la gent. Aquesta mena 

de situado esquizofrénica, inherent a les imatges que els Intel.lectuals 

s'han fabricat d'ells mateixos, s'explica per la difícil harmonía en qué han 

de conviure uns mecanismos de dinámica de grup redui't, que objectivament 

porten a l'arlstocratisme de casta en el terreny de la práctica, 1 una 

ideología de vocadó majorltária fonamentada en els valors suprems de la 

democracia 1 de la igualtat. La paradoxa de VIdeal Pedagóglc -uns deis mites 

estructuradors d'aixó que s'ha anomenat la modernltat- ens sembla que cal 

situar-la precisament en aqüestes coordenados contradictorios perqué resultl 

entenedora. 

Un cop fetes aqüestes consideracions iniciáis anem ja de dret ais aspectos 

mes concrets i directes de la qüestió que ens ocupa. Comencarem per dir que, 

en molts casos, les organitzacions polítlques que es caracteritzen per 

comptar amb una abassegadora presencia d'Intel.lectuals acostumen a teñir 

una projecció social i electoral limitada. Aixó no tan sois passa al 

Principat, sino que és un tret fádlment extensiu a moltes altres formacions 

nacionalistes d'esquerra del País Valencia, de les Ules, de Galicia o fins 

1 tot del País Base. I no té res d'estrany. No és que -com de vegades 

s'imaginen els militants d'aquests partlts- recullin pocs vots malgrat teñir 

molts intel.lectuals. És que potser mes aviat en recullen pocs precisament 

per aquesta rao. Alió que n'allunya la gent és tot just aquesta imatge de 
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cercle excluslu, de cleda a part, de cenacle tancat 1 reservat a la 

participado d'uns quants. 

S1 provoquen aquesta sensació en l'electorat ós en bona part perqué el matelx 

llenguatge que fan servir no ós entenedor per a una gran majorla. De manera 

semblant, els problemas que plantegen 1 per ais quals proposen solucions no 

son mol tes vegades vlscuts com a tais 1 sentí ts amb urgencia per sectors molt 

ampUs de la poblado. Per tant, el seu relatlu fracás electoral no es deu 

tant -com sovlnt pensen- a 1nsuf1déndes del programa com potser a un 

programa excesslu. 0, en tot cas, al fet que han posat l'accent en qüestlons 

que nomos preocupen determlnats nuclls de la Intel.lectualltat progresslsta, 

pero que, en canvi, amoinen ben poc la gent del carrer. 

La soludó d'aquest verltable atzucac no ós dones, posslblement, fer el 

programa mós gran, encab1r-h1 "nous" objectlus que flnalment permetln de 

presentar un Gran Programa. L'acumuladó de mós 1 mós 1 letra, de tota una 

pila de maní fes tos, revistes, artlcles 1 declaradons programátiques, pot 

ser molt bó que nomos contr1bue1x1 a fer mós alta 1 mós sólida la muralla 

que els separa del matelx poblé que aspiren a representar. Ja que no en va 

aquest poblé pot veure, encara que siguí de manera vaga 1 Intuitiva, que la 

pretensló de quadHcular el programa revela un afany mós ocult, 1 en molts 

casos segur amen t Inconsdent, de quadrlcular la mate 1 xa sodetat. De fa temps 

que sabem que una conseqüéncia, no per 1n1ntendonada menys clara, de 

l'augment de la racionalItzadó ha estat un progrés paral.leí de la 

burocratltzadó. No ha de sorprendre nlngú que la gent siguí refractarla a 

uns plantejaments que poden accentuar aquesta tendencia. 

La desconfianza deis nuclls mós populars respecte deis grups d'Intel.lectuals 

no ha estat nomos unilateral. Sovlnt s'ha vist acompanyada d'una desconfianza 

simétrica 1 de d1receló contraria: els Intel.lectuals, de fet, tampoc han 

conflat galre en la gent. Segons com, flns 1 tot han adoptat un posat 

orgullos 1 autosufldent, menyspreant amb ben poca dellcadesa determinados 

tradldons 1 practiques sodals majoritárles. La tirria de molts 

Intel.lectuals envers tot alió que pugul fer olor de folklore o de populismo 
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-i que ha estat sovint objecte del seu sarcasmo mes desconsiderat- és un 

indicador prou fiable de Vaprensió que experimenten per la gent en general. 

Com ho és també, d'alguna manera, 1'extrema intolerancia que mostren davant 

de qualsevol manifestació que pugui ser titilada de massa sentimental, 

d'irracional o de supersticiosa. En el fons tot plegat pot ser reduit moltes 

vegades a un simple afer de gelosia: és la revolta de I9Intel.léete contra 

tot alió que li pot fer la competencia a l'hora de guanyar la voluntat de les 

persones. 

Deixem-nos, pero, de consideracions mes o menys filosófiques que no venen 

galre al cas i mlrem de resumir el que hem d1t fins ara. Hem constatat que 

en moltes ocasions es dona un estranyament mutu entre els Intel.lectuals 1 

bona part del poblé. Creiem que aquest fet explica, en un alt grau, perqué 

els partits de base fonamentalment intel.lectual ho teñen pelut per 

aconseguir arrelar entre l'electorat 1 esdevenir una forca política 

majoritária. Si ens abelleix, podem lamentar tant com vulguem aquesta 

situado. Pero les quelxes dlffcilment faran canviar les coses. Tampoc 

serveix galre, com ja hem dit, pensar que el reme i per a aquest mal es troba 

en la confecció d'un auténtic Gran Programa. Ben al contrari: alió que es 

farceix en excés acaba sovint per fer un gran pet. 

Així dones, ¿quin és 1'ensenyament que cal extreure d'aquesta rondalla? Ens 

sembla que és el seguent: mentre les organitzadons que promouen l'objectlu 

de la independencia per la via parlamentaria continuin sent grups mes aviat 

redui'ts 1 molt condicionats per la seva component intel.lectual, dlffcilment 

la independencia es convertirá mai en un objectiu majoritari, 1 s1 ho esdevé 

no es canalitzará principalment a través del vot directo a aqüestes opcions 

sino que s'expressará electoralment 1 socialment d'una manera molt mes 

bolrosa. A hores d'ara pot ser que aixó ja passi i que els resultats 

electorals d'aquests partits serveixln no tant per revelar com per amagar 

l'extensió real de la voluntat d'independencia deis catalans. 

En conseqüénda, alió que convé a l'esquerra nacionalista no és mes 

organització, sino potser una organització diferent. No se'n sortirá 
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fabrlcant más arguments, sino que probablement necessita presentar arguments 

d'una altra mena. Perqué la gent no se la guanya nomos amb Grans Programes. 

Se la guanya, per damunt de tot, amb arguments que connectln amb les passions 

1 els Interessos que en bona mesura la mouen. 

No volem que, dlent alxó, algú pensl que advoquem per una política demagógica 

que s'aprofltl maquIavél.Hcament de la feblesa, de la irracional 1tat 1 de 

la por, que exdtl aquells Impulsos mes balxos que tots tenim en una mesura 

0 altra. Tampoc volem que es pensl que nosaltres tenim una v1s1ó angélica de 

la gent, que crelem en la "bondat natural del poblé" o xlmplerles ^>er 
Vestí 1. Som conscients del carácter profundament amblvalent de les passions 

1 deis Interessos de qué parlávem. Pero pertoca, en tot cas, ais polftlcs, 

de teñir la traca sufldent com per decantar en un sentít posltlu, 

constructlu 1 dvlHtzat aqüestes tendéncies que orienten s1gn1f1cat1vament 

els comportaments deis dutadans. El que segur que no poden fer, si volen 

teñir un cert éxlt, és ignorar-Íes. 

4. El mite de la Integrado deis immlgrats per la vía lingüística 1 

mitiancant plante.laments cultural Istes (mite comoartlt per práctlcament tots 

els nacionalIstes) 

S'ha cregut tradlclonalment que el primer pas que calla fer perqué un dia 

els Immlgrats poguessln sumar-se al combat per la lUbertat nacional era 

aconsegulr el que s'ha anomenat la seva "Integrado". Integrado que, com 

s'ha d1t galrebé sempre, havia de passar necessárlament per un recanvi de 

1lengua 1 de cultura que els permetós convertír-se en plenament catalans. 

Sembla va, pels qu1 combregaven amb aquest mite, que era mes fádl aconsegulr 

primer que tots els Immlgrats aprehguessin el cátala 1 es fessin seva la 

cultura catalana, 1 que aixó, en un segon moment, ja els portarla a demanar 

1'autonomía -o, si s'esquela, la Independencia- de Catalunya. 

Com tots els estereotlps 1 totes les evidencies compartidos, aquesta de la 

Integrado entesa per la via lingüistica 1 cultural s'ha aguantat molt bé 

malgrat les repetidos proves en contra que s'han donat 1 que permeten 
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demostrar amb faclUtat que, també en aquest cas, les coses no son alxf sino 

mes avlat al contrarl. 

Peí que es desprén de la nostra enquesta sembla que la catalanltzadó 

lingüística i cultural deis Immigrats no mostra avéneos espectaculars. Per 

contra, en el nivel 1 de la percepció subjectiva de Tactual situado 

política, els Immigrats 1 els autóctons colnddeixen de manera prou 

significativa en les seves apreciacions (si bé amb percentatges diferents). 

És aquí on pot observar-se un procés 1nc1p1ent de fus i ó en una sola comunitat 

deis dos grans grups d'origen. Son dones les qüestions mes directament 

politiques (percepció de les actituds del govern central envers Catalunya, 

demanda d'autonomía, preferencia perqué les competéndes les tlngul en 

exclusiva el govern cátala) les que fan que els immlgrants s'apropin en els 

seus capteniments 1 les seves opinions a la poblado autóctona. 

Si no fos per la increíble forca amb qué arrelen els prejudids ideológics 

aixó no hauria de sorprendre gaire nlngú. Canviar de llengua, de cultura 1 

de referents étnics és sempre un procés costos i difícil. I en el cas del 

nostre país ho és encara molt mes per dues raons que, quan s'hi pensa, son 

ben elementáis. D'una banda el volum proporcional de la immigració 1 la seva 

homogenei'tat: no és gaire normal que un territori experimenti una immigració 

tan forta com la que va teñir 11oc a Catalunya durant la segona meitat del 

franquisme (si bé els corrents mlgratoris van 1n1dar-se ja abans, també és 

veritat que van 1ntensif1car-se molt durant aquest període), i encara ho és 

menys que aquesta Immigració provingui báslcarnent d'un mateix territori 

d'origen on compartía una llengua i uns costums peculiars. És conegut el cas 

de molts pobles petlts d'Andalusla o d'Extremadura que van emigrar en massa: 

en aquests casos, mes que d'immigració hauríem de parlar de transposidó, 

donat que aquí una petita comunitat es tras liada en bloc des d'un punt a 

Valtre i en arribar pot reprodulr gairebé Intacta tota la xarxa de reladons 

familiars, estlls de convivencia, practiques de vei'natge, celebrado de 

festes, jerarquíes internes i models de comportament quotidiá. Fins 1 tot en 

situadons menys extremes hi ha com a mínim -i no és poc- la solidarltat 

regional o ádhuc provincial que també genera "compadres". La magnitud 

175 



qualltatlva de tot aixó no s'en ten sense ten1r-ne present tothora la magnitud 

quantltativa: els percentatges de persones d'origen 1mm1grat de primera 1 de 

segona generado depassen el 40% del total de dutadans de Catalunya 1, a 

mes, es concentren molt espedalment en determinados zones com les dutats 

Industriáis 1 les properes a Barcelona, en algunes de les quals el contingent 

huma d'oMgen 1mm1grat duplica 1 de vegades triplica l'autócton. 

Una 1mm1 gradó tan forta, concentrada 1 homogénla que a mes arriba a 

mlnorltzar en segons qulns casos la mateixa poblado d'origen fa molt más 

dlffdl la "Integrado" deis 1mm1grants en el nou marc Ungüístlc 1 cultural 

que els rep. S1 M afeglm que aquest marc Ungüístlc 1 cultural no és el d'un 

país "normal" sino el d'un poblé que pateix un Intent organltzat de genoddl 

cultural 1 que no compta amb cap mena d'estructura política per organltzar-

se 1 autogovernar-se (aquesta era la situado de Catalunya en el moment que 

es produeixen les grans allaus Inmigratorios), la dlflcultat d'una hipotética 

"integrado" es veu encara mes clara. Aquest és el segon escull amb qué 

ensopega el projecte 1ntegradon1sta 1, com el primer, és un escull 

d'envergadura. 

Només cal pensar per un moment quina era la percepdó de tot aixó que tenia 

la persona concreta que venia a vlure a Catalunya. Per a l'immlgrant era 

evldent que les mlgradons s'efectuaven en el s1 d'un mateix estat -Espanya-

1 que, per tant, no suposaven, de fet, "anar a 1 'estranger". Ells es 

desplacaven d'un lloc d'Espanya a l'altre -per s1 no ho tenlen prou ciar el 

mateix régim franquista els reblava el clau amb Insistencia- 1 per tant no 

pensaven n1 per un moment que els caldrla canvlar de 1 lengua 1 cultura. La 

b1l1ngü1tzadó progresslva deis catalans -que ha estat un procés relatlvament 

recent contra el que alguns semblen-Imaginar com una mena d'essénda bilingüe 

que hagués format part sempre de la manera de ser del nostre poblé- havla 

creat les condicions necessáries perqué l'espanyol pogués ser compres per la 

práctica totalitat de la gent del país. Aixó imp11cava que si bé l'1mm1grant 

s'adonava que ell no entenla el parlar deis catalans, aquests sí que 

Ventenlen a ell quan parlava 1, a mes, acostumaven a parlar-11 en espanyol. 

Per tant, es conflgurava una situado s6do-Hngüíst1ca que feia difícil 
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concebre la possibilitat de renunciar a Tus de la 1 lengua espanyola. La 

realitat quotidlana tal i com era viscuda el que feia si de cas era reforcar-

ne la útilització. Com a resultat d'aixó el cátala a Catalunya no esdevenia 

necessari mentre que l'espanyol sí. En aquest cas, ¿per qué renunciar-hi?. 

Sense valorar adequadament totes aqüestes coses és difícil fer dlagnóstics 

encertats 1 encara menys proposar mesures "terapéutiques". Pero, en canvl, 

si ho repensem amb calma ens adonarem de T enorme dificultat que plante ja 

dissenyar un model d'"integrado" deis immigrats centrat en la via del 

recanvi lingüfstic i cultural. Estábilr com a primer pas -gairebé com a pre-

condició- alió que per la seva gran complexitat intrínseca tan sois pot 

1maginar-se com Vobjectlu final, no només suposa errar el tret sino que pot 

ser contraproduent, paralitzador i, al capdavall, frustant. Quan es quaüfica 

la independencia de projecte utópic, fent servir aquesta paraula amb les 

seves connotacions mes negativos, sovint s'oblida que algunos de les fltes 

programátiques deis partits "realistas" -com és ara aquesta de la 

catalanitzadó completa deis immigrats- son de bon tros mes utópiques, si 

per utópica s'entén una cosa molt difícil d'obtenir 1 que no es podrá 

realltzar en un horitzó temporal d'abast raonable. 

Es pot dir que les coordenados en les quals cal situar aquests fets han 

canviat, 1 aixó en part és veritat. D'una banda, ja fa qulnze anys que no 

arriben nous immigrants en proporcions significativos. F1ns 1 tot alguns, 

encara que ben pocs, han tornat ais seus Ilocs d'orlgen. Pot parlar-se, per 

tant, d'una certa estábil ització en aquest aspecte. Per una altra banda, s'ha 
restablert un determlnat grau d'autogovern per a Catalunya 1 les 1nst1tucions 

reinstaurados han menat des del primer moment una política que vol contribuir 

a la normalització de la 1lengua catalana. Tot plegat pot fer pensar en unes 

expectatives molt mes favorables per a la catalanitzadó definitiva d*aquelIs 

que Francesc Candel anomenava en un 1libre emblemátic "els altres catalans". 

No volem caure en el parany d'un rebentlsme massa fácil ni treure mérit a 

l'esforc deis qui treballen en la normalització lingüística del país, pero 

tampoc volem creure'ns les volados de coloms deis qui tothora diuen que 
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toquen de peus a térra. I, des d'unes posldons realistas al hora que 

compremeses amb la reconstruedó nacional, ós evldent que si bó la situado 

ha canvlat, nomos ho ha fet de manera molt pardal. Els grans factors 

determlnants continúen sent-h1, per bé que de manera dlferent, 1 continúen 

fent difícil d*Imaginar la recatalanltzacló completa del país a tots els 

efectos. 

Peí que fa a la 1mm1grac1ó, más que una situado d'establUtat definitiva el 

que estem vlvlnt en aquests moments és una mena dv1nterlud1 provisional entre 

dues mlgradons: una que ja s'ha produi't 1 una altra que tot fa pensar que 

es produlrá. Ens referlm a la previsible arribada al nostre país de persones 

provlnents prlndpalment del Magrlb o d'altres pai'sos d'Afrlca. No és que 

alxó hagi de suposar per for$a una allau de propordons semblants a la deis 

anys dnquanta, selxanta 1 prlndpl deis setanta, pero la major part deis 

demógrafs están d'acord a pronosticar una 1mm1gradó considerable per a la 

década deis noranta, espedalment concentrada al Prlndpat de Catalunya. S1 

quan aqüestes persones comencln a 1nstal.lar-se progressivament al nostre 

país encara h1 ha un percentatge elevat de poblado assentada que és 

monollngüe en castellá, tot fa pensar que -llevat deis que s'establelxln a 

les comarques de 1'Interior on la situado sodo11ngüíst1ca és dlferent -

optaran per aprendre en primer lloc V Idioma espanyol abans que el cátala 1 

constrlbulran d'aquesta manera a fer posslble una major presencia pública del 

castellá a casa nostra. Alxí dones, per aquesta banda els problemos actuáis 

poden encara fer-se mes grossos 1 de mes difícil soludó. 

S1 consideren) ara 1'Impacto de la consecudó de rautonomía en tot aquest 

procos, també ens adonarem de com aquest ha estat bastant mes petlt del que 

podíem Imaginar fa deu anys. La reconstruedó nacional de Catalunya ha 

colnddlt amb 1'emergencia 1 la consolidado d'un potent projecte de 

construedó nacional espanyol a que aspira a fer de 1'Estat espanyol una única 

nadó. Aquest neonadonallsme espanyol, que per primera vegada compta entre 

els seus adherents mes o menys explídts amb un sector qua11tat1vament 

Important de la 1nte1.1ectual1tat catalana autóctona, ha teoritzat Catalunya 

com un país essendalment bilingüe 1 ha posat sovlnt país a les rodes d'una 
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normalització lingüística ja per ella mateixa prou prudent. La presencia de 

quantitats notables d'immlgrats castellanoparlants ha estat utilitzada de 

vegades com una mena de xantatge per alentir el ritme de la nostra 

reconst rucc i ó nac i ona1. 

Aixó ha tingut implicacions que no es poden pas menystenir en la configurado 

i l'evolució de la situado sociolingüística del país. D'una banda les 

pressions d'aquesta mena i, de l'altra, una assenyada preocupado per 

conservar a tot preu la unitat civil de Catalunya han fet que no s'optés per 

una política que procures l'obligatorietat de Tus i el coneixement del 

cátala de tots els residents al Principat. Potser no hi havia cap mes remei 

i nosaltres també som partidaris d'evitar per damunt de tot la divisió en 

dues comunitats, pero el que no és menys cert és que aquest fet ha 

possibilitat que el cátala continui' sent una 1 lengua prescindible, peí fet 

de no crear-se les condicions que calen perqué es constitueixi com una 

llengua necessária. L'immigrant que aprén una llengua ho fa en la majoria 

deis casos per raons estrictament ut1litarles, i si la llengua que es suposa 

que ha d'adquirir no la veu com a indispensable, aquell aprenentatge 

senzülament no el fa. 

Per tant, 1 recapitulara, els canvis innegables experimentats peí país en 

els últlms anys no han alterat prou significatlvament la realitat de fons 

que dificultava la catalanització lingüística 1 cultural de la poblado 

1mm1 grada. Tot sembla Indicar que la situado actual no variará galre en el 

futur mes immediat i que ens haurem d'avesar, per molt que ens costl 

acceptar-ho, a la presencia per ñongada d'un grup nombrós de 

castellanoparlants que continuaran fent servir únicament la seva llengua. 

No voldríem de cap manera que d'aquestes valoracions se'n fes una 

interpretado desmobilitzadora. Que les coses mes aviat vagin en la di receló 

que acabem d'apuntar no vol pas d1r que el catalanismo polítlc hagl 

d'abandonar la seva preocupado tradicional pels temes relacionats amb la 

Immigració. S1 de cas el que sí que Implica és un canvi de plantejament peí 

que fa a la manera de concebre la "integrado0 deis immigrants. Per comptes 
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de posar tant l'accent en la catalanltzadó lingüística 1 cultural d'aquest 

col.lectlu huma, que com hem vlst ara per ara tardará prou a produ1r-se, mes 

valdría dlssenyar una vía d'"1ntegrac1ó" alternativa que a la llarga resultes 

mes eflcac 1 que acabes fent posslble, encara que per un camf más Indirecto, 

la progresslva adopdó de la 1 lengua propia del pafs per part de les persones 

d'origen 1mm1grat. 

Aquesta nova vía que gosem proposar, 1 que els resultats de Tenquesta 

semblen aconsellar, demana tambó una reconsiderado a fons del nacionalismo, 

espedalment peí que fa ais seus contlnguts programátlcs 1 ais seus fonaments 

legltlmadors. No és aquest el lloc ni el moment de desenvolupar una temática 

que demanarla un tractament llarg 1 aprofundit. Pero si que, en canvl, podem 

slntetitzar el nucll vertebrador de la nostra proposta perqué sembli senzllla 

1 entenedora. Resumint moltfsslm, dones, -1 consdents del rlsc que a1x6 

comporta- aflrmaríem que ens cal un nacional1sme mes Instrumental 1 no tan 

essendaHsta. Un nacionalismo que sépfga dlbulxar un p rojee te nacional mes 

preocupat per les diverses realitats que conformen el pafs tal com ós que no 

pas per man teñir la sagrada flama del purismo patMótlc. Que partís del 

present 1 acceptés el repte de construir un futur creíble arrencant de les 

condldons actuáis. I que no fos, per tant, un mer exercid nostálglc de 

recrear enyorances o de capbussar-se en el passat historie a la recerca de 

vlbraclons col.lectivos que son avul más dlfídls d'experlmentar. Un 

nacionalismo plural 1 al día, a 1'aTcada de les necessltats d'una sodetat 

europea de final del segle XX, que procures m1llores concretes per a les 

persones concretes que viuen al pafs. Un nacionalismo, en definitiva, que fes 

posslble l'adhesló efectiva i afectiva amb el pafs no tant per motlus 

sentlmentals, estétlcs, histories, palsatgfstlcs o folklórlcs (1 que consti 

que els valorem molt 1 no els voldrfem pas foragitar) com per motlus 

eminentment práctics, perqué resulti que ser cátala fad grada perqué surt 

a compte, perqué viure a Catalunya vulgui d1r viure amb mes democracia, amb 

mes lUbertat, amb mes benestar, amb mes riquesa, amb más justicia. I aixo 

no nomos a nivel 1 de paraules llampants, sino sobretot de reaUtat quotidiana 

vlscuda per la Immensa majorla de dutadans d'aquest pafs amb Independencia 

del seu grup d'orlgen. És a dir, que tlngul una tradúcelo concreta en mes 1 
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mes bones escoles, mes centres sanitarls, mlllors servéis 1, en la mesura que 

siguí possible, gratui'ts, amables, nets, puntuáis, efidents 1 respectuosos 

amb l'entorn. I també cal d1r-ho, perqué és molt important, servéis nadonals 

catalans. Que la gent s'adonl que aqüestes polftlques que Tafavorelxen son 

pensades en cátala, adaptades a la realitat de Catalunya, que 11 son 

presentados cada cop mes en cátala per un govern nacional cátala amb voluntat 

sobirana 1 que reivindica amb fermesa les eines que 11 calen per tal de fer 

possible la recuperado nacional. Tot plegat és mes fácil de dir que de fer. 

Per portar-ho a terme convindria que el catalanismo polític defugís tant la 

temptació de la gestló immedlatista 1 desideologltzada com la Insistencia 

intransigent en objectius fináis sense plantejar les vles possibles per 

accedir-hi. Aquest nou nacionalisme no pot instal.lar-se en cap d*aqüestes 

"solucions" cómodes sino que, ben al contrari, demana un esfor? considerable 

alhora d'Imaginado 1 de treball práctic. Una mobllització aixf requereix 

també uns ideáis de fons que facin de motor 1 unes minorles preparados 1 

actives que encapsalin el procés. H1 ha molt a fer, dones, i en direccions 

ben diverses. 

Només un nacionalisme aixf pot engrescar els sectors immigrats perqué és la 

mena de projecte que pot construir un país endre$at on tothom hi cápiga 1 

s'hi trobi bé. Per tant, la nova via d'"integració" que proposem és una via 
de política práctica, que subratlH Tatenció directa a les necessitats 

concretes deis ciutadans reals de Catalunya. S1 la gent d'origen Immigrat 

percep el árame nt que el govern cátala fa molt mes per ells que qualsevol 

altre, que en el Parlament del nostre país hi ha una voluntat real de debatre 

i resoldre els problemes que verltablement els afecten, que els partlts els 

teñen presents tothora en 1'elaborado de les seves polítiques globals i 

sectorials ... si s'aconsegueix aixó, s'haurá fet un pas Important per al 

nostre futur nacional en una triple direcció. En primer lloc, s*evitará la 

tendencia actual, encara latent pero potencialment peri llosa, cap a una certa 

autoexclusió del marc polític cátala que es manifesta en la creixent 

abstenció en les eleccions al Parlament de Catalunya, i que a la llarga pot 

afectar molt negativament tot el procés d'"integració". Segonament, s1 h1 ha 

una consciéncia sólida entre aquests sectors del fet que l'autogovern cátala 
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vol d1r mlllores substanciáis en els aspectos básics de la seva vida 

quotidlana, es generaran condldons objectlves que permetran un suport social 

molt mes ampli per a qualsevol projecte que suposl un elxamplament d'aquest 

autogovern. Aquesta és una tendencia que ja s'apunta de manera Indicativa en 

els resultats de l'enquesta 1 que una política auténtlcament nacionalista ha 

de mirar de propiciar. No cal d1r que a m1g terme a1x6 assegurará un ressó 

considerable de les propostes Independentistes entre els 1mm1grats 1, de 

retop, una efectiva nacional1tzac1ó de totes les forces polftiques amb 

vocació representativa, que no podran jugar mal mes ni la vella carta del 

lerrouxlsme n1 a la mes nova de justificar un cert espanyollsme fáctlc 

recolzant-se tot just en l'argument que grades a ells el lerrouxlsme no és 

ara present al país. 

Flnalment, 1 en un tercer aspecto, aquests desenvolupaments, apuntalats per 

una política de normal itzadó lingüística más valenta 1 que comblni sáviament 

la persuasló amb una creixent discriminado positiva per al cátala, 

afavoMran Indirectament la catalanització progressiva de la poblado 

d'orlgen immlgrat. L'adopció de la 1 lengua catalana pels 1mm1grats no será 

ja una mena d'afeglt sobreestructural sense gaires 1mpl1cadons practiques, 

sino que res pondrá a una profunda Identificado amb el país, que hauran fet 

seu perqué aquest els haurá fet seus. 

Com a advertencia final, 1 per s1 de cas no ha quedat galre ciar, volem 

Insistir que alxó que plantegem no vol dlr de cap manera descuidar del tot 

el conreu 1 l'extensló de la 1 lengua 1 de la cultura catalanes en els medís 

provinents de la 1mm1gradó. Nomos preteníem suggerir que la via del recanvi 

lingüístlc 1 cultural no és la mes rápida a l'hora d'afavorir la "Integrado" 

deis immlgrats. En tot cas el que déiem era que, en el benentés que cal 

continuar 1 flns 1 tot desenvolupar molt mes tot alió que fa referencia al 

procos de normal Itzadó lingüística, la via mes rápida, 1 també gosaríem dir 

la que ens sembla mes honesta, conseqüent 1 humana, per assolir que les 

persones d'orlgen immlgrat es sentín 1 es comportln com a plenament catalanes 

crelem que és la que hem mirat d'esbossar molt resumídament aquí 1 que per 

entendre'ns podríem anomenar "la vía política". 
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EPÍLEG 

S1 acabéssim d'aquesta manera probablement aquest no fóra un bon final. 

Podría semblar que, des d'una poslció de superiorltat olímpica, haguéssim 

passat la I11có a tothom i ens,haguéssim erigit en dipositaris únlcs de la 

rao i de la veritat. Un paper així ni ens agrada ni ens escau. I, d'altra 

banda, no s'avé gens n1 mica amb la nostra voluntat declarada de fabricar 

dubtes mes que no pas de procurar certeses. 

La nostra crítica pot ser interessant peí que té d'autocrftica, peí fet que 

és una crítica conscientment formulada des de dins del món nacionalista. Ja 

hem dit que aquest estudi partia d'uns pressuposlts valoratius que féiem 

explídts. Aixó no és fer trampa. El que sí que ho és, és fer veure que no 

es pren partit quan de fet se'n pren. En aquest sentit, i en tant que 

nacional 1stes, volem d1r ara que consideren» que la consciéncia nacional, el 

voluntarismo, ractivismo, la confecdó de bons programes 1 la lluita per la 

catalanització lingüística son ingredients valuosos 1 necessarls d'un 

projecte nacional amb cara 1 ulls. Continuem pensant, pero, que no son de 

cap manera suficients. I encara menys si acaben per esdevenir auténtics mltes 

com els que hem mirat d'analitzar. 

Pot ser que en moltes coses anem errats. No preteníem estábilr doctrina, sino 

fer alguns suggerlments perqué cadascú medites en la mesura que els 

consideres oportuns. També és probable que en determinados ocasions hágim 

exagerat. L'exagerad ó és un recurs retóric inevitable quan es diu o s'escrlu 

alguna cosa amb un afany polémic. De tota manera, cal fer-ne un ús prudent 

1 demanem disculpes si a voltes sembla que n'haguem abusat. 

Per acabar, ara sí, volíem apuntar alguna idea, encara que siguí de manera 

moit curta i esquemática, sobre 1'abast i els límits de la Independencia. Som 

del parer que la mena d'lndependentisme que ens convé és el que Josep Mi Puig 

Sa1e11as ha anomenat, amb una express1ó afortunada, "1ndependent i sme 

metódlc". Pero també pensem que ens és necessari un nou concepte, actual 1tzat 
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1 posat al día, d'Independencia. ¿En qué hauria de consistir aquesta 

Independencia? 

Obvlament, no pas en una Independencia total 1 11.limitada. En aquesta 

accepció de la paraula no h1 ha hagut mal cap Estat que fos del tot 

Independent, n1, encara menys, h1 será en el futur. Fóra absurd, per tant, 

pretendre que nosaltres en podrem ser. Pero tampoc podrem ser -1 alxó ja 

resulta menys evldent- tan Independents com ho son avui la majoria deis 

estats europeus constltuits. No perqué haguem d'asplrar a ser un estat de 

segoha o tercera condldó, sino perqué en el marc de la unltat europea els 

estats hauran de des1nf1ar-se pardalment, hauran de perdre necessáriament 

una part -petlta o no tant petlta, a1x6 encara s'ha de veure- de la seva 

actual sobIrania. En aquest nou context la Independencia no es definiré 

pr1or1tár1ament com Tantónlm absolut de la dependencia. Mes avlat consistirá 

en la possibil itat que un país pugul pactar IHurement les seves próples 

dependencias, sense que aqüestes 11 vlnguln imposades de manera previa, 

unilateral 1 Innegociable. El dret a la Independencia ós, dones, el dret a 

decidir de manera 111ure 1 responsable. El dret a comptar en les resoludons 

1 a ser comptat en les convocatorios. El dret al dret. 
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V. ANNEXOS 

QÜESTIONARI 

P.O. L'entrevistador es dlrigelx sempre en cátala: 

( ) L'entrevistat respon normalment en cátala. L'entrevista es realitza en 

cátala. 

( ) L'entrevistat respon en castellá o bé en un cátala prou dificultes. 

L'entrevista es fa en castellá. 

P. 1. ¿Quant de temps fa que vosté viu a Catalunya? 

( ) Sempre, de tota la vida, és nascut a Catalunya. 

( ) Sempre, de quasi tota la vida, pera no és nascut aquí 

( ) Mes d'un any. 

( ) Entre un i cinc anys. 

( ) Entre sis 1 deu anys. 

( ) Entre deu i vint anys. 

( ) Mes de vint anys. 

P. 2. Habitualment (s'entén mes de la meitat de Tus Ungüístlc diari) quina 

1lengua 

Parla 

-Cátala 

-Castellá 

-Tots dos 

-Altres 

-Ns/Nc 

(Si no entén el cátala, passar a P.4) 

legeix Escriu ntén 

P. 3. Respecte a l'estudi del cátala, ¿com 1'ha estudiat? 

( ) A Tescola com a assignatura. 

( ) A rescola com a 1lengua básica. 

( ) Fora de Vescola ja acabada la formado básica. 

( ) No l'ha estudiat. 

( ) Ns/Nc. 
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P. 4. En quina 1lengua pensa que haurla de parlar 
L'alcalde Els mestres El cap de 
de la ciutat deis seus filis Policía 

-Cátala ( ) ( ) ( ) 
-Castellá ( ) ( ) ( ) 
-Cátala 1 castellá ( ) ( ) ( ) 
-Mes en cátala, 
menys en castellá ( ) ( ) ( ) 
-Mes en castellá, 
menys en cátala ( ) ( ) ( ) 
-Ns/Nc ( ) ( ) ( ) 

P. 5. Unlcament per a les persones que no parlen cátala 1 que están fent 
'enquesta en castellá. (P.1). ¿Por qué no habla catalán? 
) No se lo han enseñado. 
) No sabe lo suficiente. 
) No le gusta hablar en catalán. 
) Ns/Nc. 
) Otras. . 

P. 6. Avu1 día parla cátala aproxlmadament un 60X de la poblado. ¿Pensa 
vosté que d'aquf 8 o 10 anys tota la poblado haurla de saber parlar cátala? 

r 

( ) Sf, h1 está d'acord. 

) No, h1 está en desacord. 
) L1 és 1nd1ferent. 
) Depén. 
) Ns/Nc. 
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P.7. El domini de la 1 lengua catalana creu que 

) Facilita la vida social i de treball 

) Perjudica la vida social 1 de treball. 

) N1 la facilita ni la perjudica. 

) No ho sap. 

) Depén. 

) Ns/Nc. 

i • 

P. 8. En un encontré esportiu internacional, ¿a qui donarla un suport mes 

incondicional? 

) A la representado o selecció espanyola. 

) A la representado o selecció catalana. 

) A les dues. 

) A una tercera representació/selecció. 

) Li és indiferent. 

) A cap. 

) Ns/Nc. 

P. 9. A quines festes corresponen les dates següents? 

19 mar? 23 ab 

-Festa Nacional 

d'Espanya/Hi span1dad 

-Diada Nacional de 

Catalunya 

-Dia del Llibre/de la 

Rosa (Sant Jordi) 

-Dia del Pare 

(Sant Josep) 

-Ns/Nc 

-Altres. 

11 11 setem 12 oct. 
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P. 10. ¿Amb quina d'aqüestes dates se sent mes 1dentif1cat? 

( ) 19 mar? 

( ) 23 abril 

( ) 11 setembre 

( ) 12 octubre 

( ) En cap 

P. 11. ¿Té actualment algún tlpus de bandera a casa seva? 

( ) Bandera del seu equlp de fútbol o básquet. 

( ) Bandera espanyola. 

( ) Bandera catalana. 

( ) Bandera de la seva ciutat. 

( ) Altres. 

( ) No té cap bandera. (Passar a P.13) 

P.12. ¿Algún cop ha sortlt vosté al carrer amb aquesta bandera o l'ha posada 

al baleó? 

( ) Mal. 

( ) Algunes vegades. 

( ) Moltes vegades. 

P. 13. En un acte públlc en el qual vosté fos present, ¿quines banderes hi 

preferirla veure? 

( ) La bandera espanyola. 

( ) La bandera catalana. 

( ) La bandera de la seva dutat. 

( ) Cap. 

( ) Altres. . 

( ) Ns/Nc. 
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P. 14. ¿Porta amb vosté habitualment (roba, cotxe, llibres) alguna d'aquestes 

banderes com a adhesiu, escut, etc.? 

( ) Mal. 

( ) Algunes vegades. 

( ) Moltes vegades. 

P. 15. Pensa vosté que l'obtenció de l'autonomia per a Catalunya ha estat 

( ) Molt favorable. 

( ) Favorable. 

( ) Desfavorable. 

( ) Molt desfavorable. 

( ) Ni una cosa ni Taltra. 

( ) Ns/Nc. 

P. 16. Creu vosté que aquesta autonomía obtinguda per a Catalunya és 

( ) Suficient. 

( ) Insuflcient. 

( ) Altres. . 



P. 17. ¿Qu1 creu vosté que ha de prendre a Catalunya les decisions sobre els 

següents temes? 
El govern 

-Obres publiques ( ) 

-Sanitat 
-Exérdt 
-Jocs 01 imples 
-Creado llocs 
de treball 
-Reladó amb 

-Impostos 
-Policía 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

d'altres paisos ( ) 

( ) 

( ) 

-Esco1es/Un1 vers1. ( ) 
-Aeroports/Ferroc. ( ) 

-Justicia ( ) 

El govern 
cátala sol espanyol sol 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Ambdós governs No ho 

juntament 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

sap 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

P. 18. ¿Com 11 agradarla mes que se'l consideres? 
( ) Com un cátala que v1u a Catalunya. 

( ) Com un cátala que v1u a Espanya. 
( ) Com un espanyol que v1u a Catalunya. 

( ) Com un espanyol que v1u a Espanya. 
( ) Li és 1nd1ferent. 

( ) Com cap d'aquestes consideradons. 

( ) Ns/Nc. 

P. 19. Des de l'any 1980 vosté pensa que Catalunya 

( ) Ha mlllorat. 
( ) Ha empltjorat. 

( ) Segueix Igual. 

( ) No ho sap. 
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P. 20. ¿Creu vosté que el Govern central a Madrid 

Molt Suficient Poc Gens Ns/Nc 

-S'esforga per solu

cionar els problemes 

de Catalunya ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

-S'interessa peí 

progrés económic 

de Catalunya ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

-És just en el retorn 

deis diners recaptats 

a Catalunya ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

P. 21. ¿Ha pensat mai en la independencia de Catalunya? 

( ) Sí. 

( ) No. 

( ) Ns/Nc. 

P.22. ¿En qué consisteix per vosté la independencia de Catalunya? 

P. 23. ¿Creu que és desitjable o no? 

( ) Sí, és desitjable. 

¿En quants anys? 

( ) Entre 1 i 3 anys. 

( ) Entre 3 i 6 anys. 

( ) Entre 6 1 10 anys. 

( ) Mes de 10 anys. 

( ) Ns/Nc. 

( ) No, no és desitjable. 

( ) L1 és indiferent. 

( ) Ns/Nc. 
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P. 24. ¿Creu que ós posslble o no? 
( ) Sí, és posslble. 
( ) No, no és posslble. (Passar a P.26.). 
( ) Depén. 
( ) Ns/Nc. (Passar a P.26.) 

P. 25. ¿Quan? 
( ) Entre 1 1 5 anys. 
( ) Entre 5 1 10 anys. 
( ) Entre 10 1 15 anys. 
( ) Entre 15 1 20 anys. 
( ) Mes de 20 anys. 

P. 26. Creu que si Catalunya fos Independent 

Mllloraria Seguirla Igual Emp1tjorar1a 

-La rlquesa 
del país ( ) ( ) ( ) 
-El nivel1 
cultural ( ) ( ) ( ) 

-El benestar 

social ( ) ( ) ( ) 

P. 27. S1 ara es convoques un referéndum per Iniciar de forma gradual un 

procés cap a la Independencia de Catalunya, ¿vosté qué votarla? 
( ) Votarla que "sí". (Passar a P.28.) 
( ) Votarla que "no". (Passar a P.29.) 

( ) Ns/Nc. 

( ) No votarla. 
( ) Votarla en blanc. 

P. 28. ¿Per quina rao votarla "sí"? 

. (Passar a P.30). 
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P. 29. ¿Per quina rao votarla "no"? 

P. 30. ¿Qué pensa sobre 1'existencia de partits que defensin la independencia 

de Catalunya? 

( ) Li sembla molt positiu. 

( ) Li sembla positiu. 

( ) Li sembla negatiu. 

( ) L1 sembla molt negatiu. 

( ) Li és indlferent. 

( ) Ns/Nc. 

P. 31. ¿Amb qui creu que haurfem de teñir unes relacions mes estretes 1 

cordials?: 

( ) Amb Europa. 

( ) Amb Hispanoamérica. 

( ) Ns/Nc. 
r 

P. 32. ¿Coneix algún grup o partit que defensi la independencia de Catalunya? 

( ) Sí 

( ) No. (Passar a P.33.) 

( ) Ns/Nc. (Passar a P.33.) 

P.33. ¿Quin? ¿Quins? 



5.1. Sexe 

( ) Home 

( ) Dona 

5.2. Edat 

5.3. Estat dv11. 

( ) Solter 

( ) Casat 

( ) V1du 

( ) Altres 

5.4. Parentesc de Tentrevistat amb el cap de familia 

( ) Cap de familia 

( ) Cónjuge 

( ) Pare/Mare 

( ) Germá/Germana 

( ) Fill/F1lla 

( ) Altres 

5.5. Lloc de nalxement de 

L1entrevistat 

-Barcelona ( ) 

-Tarragona ( ) 

-Llelda ( ) 

-Glrona ( ) 

-Resta Estat 

espanyol ( ) 

-Estranger ( ) 

La seva 

mare 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

El seu 

pare 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

El seu 

marit/esposa 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 



5.6. Nivel 1 de formació/estudls de Ventrevistat. 

( ) Sense estudis 

( ) Estudis Pr1mar1s 

( ) EGB / Batxiller Elemental 

( ) BUP / Batxiller Superior / COÜ 

( ) Formado Professlonal 

( ) Formado Universitaria Mltjana 

( ) Formado Universitaria Superior 

( ) Altres 

5.7. Nivell de formació/estudls del cap de familia. 

( ) Sense estudis 

( ) Estudis PrimaMs 

( ) EGB / Batxiller Elemental 

( ) BUP / Batxiller Superior / COU 

( ) Formado Profesional 

( ) Formado Universitaria Mltjana 

( ) Formado Universitaria Superior 

( ) Altres. , 

5.8. ¿Quina és la seva situado laboral actual? 

( ) Estudlant 

( ) Mestressa de casa 

( ) JubUat/Rendista 

( ) A l'atur 

( ) Amb feina flxa 

C ) Amb feina eventual 
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5.9. ¿Quina és la situado laboral actual del cap de familia? 

( ) Estudlant 

( ) Mestressa de casa 

( ) Jub11at/Rend1sta 

( ) A Vatur 

( ) Amb felna flxa 

( ) Amb felna eventual 

5.10. S1 vosté veu la TV amb certa freqüéncia, ¿quin canal veu mes? 

( ) TV1 

( ) TV2 

( ) TV3 

( ) TV1 1 TV2 

( ) TV1 1 TV3 

( ) TV2 1 TV3 

( ) Els tres cañáis 

( ) Depén del programa 

( ) No veu la TV amb freqüéncia 



S.11. Ocupado de l'entrevistat 

S.12. Ocupado del cap de familia 

5.13. ¿Qué pensa vosté respecte al servei militar? 

( ) Ha de ser obligatori 

( ) Haurla de ser professional / voluntari 

( ) Haurla de ser substitutiu / servéis socials 

( ) No h1 haurla d'haver servei militar 

5.14. ¿Quin partlt ha votat vosté a les darreres elecdons al Parlament (maig 

88)? 

( ) AP 

( ) CIU 

( ) PSC / PSOE 

( ) PC (PSUC) 

( ) CDS 

( ) ERC 

( ) Altres 

( ) No vota 

( ) No ho sap / Nc 
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S.15. ¿I en les darreres elecdons munldpals (Juny 87)? 

AP 

CIU 

PSC / PSOE 

PC (PSUC) 

CDS 

ERC 

Altres 

No vota 

No ho sap / Nc 

S.16. ¿A qu1 va votar en les passades eleccions legislativos (Juny 86)? 

AP 

CIU 

PSC / PSOE 

PC (PSUC) 

COS 

ERC 

Altres 

No vota 

No ho sap / Nc 
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S.18. ¿Va comprar ahir algún dlari? ¿Quin? 

( ) No va comprar cap diarl 

( ) AVUI 

( ) DIARI DE BARCELONA 

( ) EL PAÍS 

( ) EL PERIÓDICO 

( ) PUNT DIARI 

( ) REGIÓ 7 

( ) SPORT 

( ) MUNDO DEPORTIVO 

( ) DIARI DE TERRASSA 

( ) DIARI D'IGUALADA 

( ) DIARI DE SABADELL 

( ) PUNT DIARI 

( ) NOU-NOU 

( ) Altres 

( ) No llegeix dlaris 



9. ¿Qu1n diarl o qulns diaris llegeix habltualment? 

AVUI 

DIARI DE BARCELONA 

EL PAÍS 

EL PERIÓDICO 

PUNT DIARI 

REGIÓ 7 

SPORT 

MUNDO DEPORTIVO 

DIARI DE TERRASSA 

DIARI D1IGUALADA 

DIARI DE SABADELL 

PUNT DIARI 

NOU-NOU 

Altres 

No llegeix diaris 



FITXA TÉCNICA 

El present estudi és el resultat de l'enquesta feta a Catalunya durant els 

mesos de setembre 1 octubre del 1988 1 realitzada per ICOPSA, Instltut 

d'Investlgació Comercial i 0p1n1ó Pública, S.A., amb seu a la Travessera de 

Gracia, núm. 96, 1r, Barcelona, 08006. 

1. Métode 1 realització 

Qüestionari semiestructurat amb preguntes tancades i pre-codif1cades 1 

preguntes obertes, codificados d'acord amb el manual de codificado elaborat 

a partir de la lectura de les respostes obertes d'un 25% del total deis 

qüestionaris. 

El treball de camp s'ha realitzat entre el 20 de setembre 1 el 14 de novembre 

del 1988, amb entrevistes personáis a la llar deis entrevlstats. 

2. Unlvers i mostra 

L'univers objecte d'estudi i base de la mostra fou la població de Catalunya 

formada per tots els habltants majors de 18 anys, segons les dades del cens 

del 1987. 

L'elecció de la mostra es va fer tenint en compte la dlstribudó de la 

població segons la mida deis municipis, el comportament electoral, el sexe 

1 l'edat. Les dades electorals contemplades foren les del pen'ode compres 

entre 1977 i 1984 (1). L'objectiu era obtenlr resultats altament fiables, 

tant per al conjunt de la població com per ais dlstints segments considerats. 

El volum de la mostra queda fixat en 2.100 entrevistes (N=2.100), 

distribuidos en 77 municipis:(2) 
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municipis entrevistes 

Barcelona 601 

Área metropolitana 418 

Municipis amb 

+ de 50.000.hab. 362 

Municipis entre 

10.000 1 50.000 hab. 321 

Municipis amb 

menys 10.000 hab. 398 

Total 2.100 

(1) S'han considerat les aportacions de 1'Equlp de Sociología Electoral, en 

particular, Cañáis, R., Virós, R. "Evolució del comportament electoral a 

Catalunya, 1977-1984" Estudis Electorals núm. 8. Barcelona, Ed. La Magrana, 

Fundado Jaume Bof 111, 1986 

(2) Vegeu llista completa de municipis, p. ??? 

La selecció deis municipis s'ha realitzat mltjangant un procés aleatori, a 

partir de la totalitat de municipis de Catalunya, estratiflcats per 

grandáries 1 d'acord amb el comportament electoral repetídament observat. 

Peí que fa a la mida, es va triar en primer 11oc Barcelona, després els 15 

municipis restants amb más de 50.000 habitants, els munldpls entre 10.000 

1 50.000 habitants 1 els municipis «mb menys de 10.000 habitants. 

Cada munldpl es va dividir per un nombre determlnat de rutes o punts de 

mostrelg, amb quotes prévles de sexe 1 edat, flxades en fundó de 

1'estructura de la poblado catalana de 1'any 1987. Cadascuna de les rutes 

IncloYa 10 1ndiv1dus, de manera que es van sortejar 210 punts de Catalunya 

per 1n1dar el recorregut. 
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Aquest procés de selecdó deis entrevlstats es realltza perqué la mostra 

slgui totalment aleatoria. 

La flábilitat estadística de la mostra permet un nivel1 de confianca del 

95.5% i un marge d'error de +-2.1% en el cas mes desfavorable de p=q=50. 

A fi de conéixer la precisió de les d1verses estimacions que es puguln fer 

en diferents segments de la poblado s'inclou una petita taula, on es donen 

els errors máxims(e) que es poden cometre, amb una flabilitat del 95.5%, 

segons el volum del segment de la poblado considerat (n). Els cálculs están 

fets per a p=q=50, que és el cas mes desfavorable. 
^ 

p=q=50 

n e 

2100 0.021 
1000 0.031 
500 0.044 
400 0.049 
300 0.057 
200 0.069 
100 0.098 

La mostra ha estat seleccionada peí Dr. Joan Del Castillo, del Departament 

de Matemátiques de la Universitat Autónoma de Barcelona. La reaiitzacló de 

les entrevistes ha anat a carree d'un equip de 22 entrevistadors/es i un 

supervisor. 

Cap de camp: Mireia Piella 

Procés de dades: ODEC 
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LLISTA DE MUNICIPIS 

1 Albesa 

2 L'Alelxar 

3 Alp 

4 L'Armen te ra 

5 Arenys de Mar 

6 Avinyonet del Penedés 

7 Badalona 

8 Balagüer 

9 Barcelona 

10 Bascara 

11 Begues 

12 Caldes de Montbui 

13 Cánoves 

14 Cardedeu 

15 Cardona 

16 Castelldefels 

17 Castellgalf 

18 Cerdanyola del Valles 

19 Corblns 

20 Cornelia de Liobregat 

21 Dosrius 

22 Espiugues de Liobregat 

23 Figueres 

24 Gandesa 

25 Ginestar 

26 Glrona 

27 Glronella 

28 Granollers 

29 L'HospItaiet de Liobregat 

30 La Bisbal del Penedés 

31 La Llacuna 

32 La Llagosta 

33 La Seu d'Urgell 



34 Les Franqueses 

35 Llardeeans 

36 Lleida 

37 Manresa 

38 Martorell 

39 El Masnou 

40 Mataró 

41 Mollns de Reí 

42 Mollet del Valles 

43 Monteada 1 Reixac 

44 Mora d'Ebre 

45 01ot 

46 Pira 

47 Les Planes d'Hostoles 

46 Pollnyá 

49 El Prat de Llobregat 

50 Premia de Mar 

51 Pulgpelat 

52 Reus 

53 Rlpoll 

54 Sabadell 

55 Sant Adrlá de Besos 

56 Sant Boi de Llobregat 

57 Sant Bol de Lluganés 

58 Sant Cugat del Valles 

59 Sant Fellu de Guíxols 

60 Sant Gregorl 

61 Sant Hilarl Sacalm 

62 Sant Joan de les Abadesses 

63 Sant Joan les Fonts 

64 Sant Martf de Centelles 

65 Sant Martí Sarroca 

66 Sant V1cen$ deis Horts 

67 Santa Coioma de Gramenet 



68 Sitges 

69 Tarragona 

70 Tárrega 

71 Terrassa 

72 Tortosa 

73 Ullastret 

74 Valls 

75 Vic 

76 Vilafranea del Penedés 

77 Vllalba deis Ares 
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ais quals ens hem referit explícitament o Implícitament en el text, o que, 

en tot cas, han inspirat la nostra perspectiva. Aquest recull podría ser molt 
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Gráfic núm. 21. Si Catalunya fos independent... Pare i/o mare Immigrats. 
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Gráflc núm. 23. ¿Qué votaria en un referéndum? Pares nats a Catalunya. 
« 

Gráfic núm. 24. ¿Qué votaria en un referéndum? Pare i/o mare immigrats. 

Gráflc núm. 25. Raons per a la independencia. Total de persones que han votat 

afirmativament. 

Gráfic núm. 26. Raons per a la independencia. Pares nats a Catalunya. 

Gráfic núm. 27. Raons per a la independencia. Pare i/o mare immigrats. 
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