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Si Catalunya fos independent,
¿quina nacionalitat voldria tenir: 
catalana, espanyola o doble nacionalitat?
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¿Creu que Catalunya acabarà
sent independent d’Espanya?

¿En quant temps creu que Catalunya pot aconseguir 
la independència respecte d’Espanya?
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(aquesta pregunta només s’ha formulat als que creuen que acabarà sent independent)
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EL PERIÓDICOFont: GESOP

Més per indignació
que per convicció

¿C
atalunya votaria 
a favor de la inde-
pendència si avui 
hi hagués un refe-

rèndum? L’estimació de vot efec-
tuada per GESOP a partir de les da-
des de l’enquesta dibuixa uns re-
sultats molt ajustats a favor de la 
independència de Catalunya en 
cas de referèndum. Ara bé, ens cal 
ser curosos a l’hora d’interpretar 
les dades.
 Per una bona anàlisi, és relle-
vant tenir molt present el context 
en què es pregunta per aquest te-
ma. Ara mateix no 
estem interrogant 
sobre una convoca-
tòria real, amb una 
data concreta, si-
nó que estem fent 
una simulació del 
que passaria si el 
referèndum es fes 
avui, sabent que, si 
s’acaba plantejant, 
el context real serà 
totalment diferent 
de l’actual. Ara ma-
teix, els que es mos-
tren partidaris de 
la independència 
estan molt  més 
mobilitzats o cohe-
sionats al voltant 
d’aquesta idea que 
no pas aquells que 
no en són partida-
ris o els que en són 
obertament con-
traris.
 Quan es pregun-
ta als catalans pel 
model d’estat pre-
ferit, la indepen-
dència apareix en 
primer lloc, però representa poc 
més d’una tercera part del con-
junt de persones amb dret a vot. 
Per tant, hi ha gairebé dues terce-
res parts que no refusen la relació 
amb Espanya. De fet, aquest fet no 
és tan estrany si tenim present que 
les persones que es defineixen com 
a únicament catalanes sumen al 
voltant del 25%. És a dir, al voltant 
de tres quartes parts dels ciuta-
dans amb dret a vot a Catalunya 
senten, en major o menor mesu-
ra, algun tipus de vincle amb Espa-
nya.
 Malgrat aquesta vinculació 
«sentimental», quan es pregunta 
per la disjuntiva entre indepen-
dència o no, fent referència  a un 
hipotètic referèndum, els favora-
bles doblen els contraris, per bé 
que aquesta proporció es redueix 
quan s’especifica quin comporta-
ment tindria si el referèndum fos 

Anàlisi 

demà mateix. És a dir, en un esce-
nari més concret («demà mateix») 
s’incrementen els que diuen que 
votarien que no.
 El que es posa de manifest una 
vegada més en aquesta enquesta 
és que els partidaris de la indepen-
dència a Catalunya han anat crei-
xent en els últims anys. Tant o més 
important que això és el fet que el 
rebuig que genera aquesta idea és 
cada vegada menor; per a una part 
de la població, la independència 
pot no ser la seva opció preferida, 
però no se’n declara contrari. Però 

també és cert que només un 28,6% 
creu que Catalunya arribarà a ser 
independent. No es pot oblidar 
que, segons les enquestes del CEO, 
una bona part dels partidaris de la 
independència addueixen moti-
vacions de tipus econòmic, potser 
unes raons poc sòlides, pel fet de 
ser excessivament conjunturals, 
tenint en compte el marc econò-
mic actual. És a dir, ho són més per 
«indignació» que no pas per «con-
vicció».

Àngels Pont Domènech
DIRECTORA DEL GESOP

33 Senyeres en balcons de Barcelona, ahir.

ALBERT BERTRAN

Ara mateix, els que 
es mostren partidaris 
de la independència 
estan més mobilitzats 
i cohesionats que 
aquells que no ho són

J Tècnica d’investigació: 
Entrevistes telefòniques 
assistides per ordinador. 

J Àmbit geogràfic: Catalunya. 

J Univers: Població de 16 anys i 
més residents en cases amb 
telèfon i que fa més d’un any que 
viuen a Catalunya. 

J Nombre d’entrevistes: 1.600, 
de les quals 1.313 són persones 
amb dret a vot. 

J Error de la mostra: 2,49% per a 
un nivell de confiança del 95% i 
p=q=0,5. 

J Tipus de mostreig: Assignació 
no proporcional a raó de 400 
entrevistes segons els següents 
àmbits geogràfics: Barcelona, 
resta de l’àrea metropolitana, 
resta de la regió metropolitana i 
resta de Catalunya. Estratificada 
per dimensió de municipi, 
selecció aleatòria de les cases i 
quotes creuades de sexe i 
edat. 

J Treball de camp: del 10 al 18 de 
juliol del 2012.

EMPRESA RESPONSABLE

GESOP

fitxa tècnica

són més els que s’inclinen per que-
dar-se a Espanya, entre els que de-
fensen l’statu quo autonòmic (27%) 
i els que advoquen perquè Cata-
lunya sigui un Estat en una Espa-
nya federal (26,1%).
 Els últims estudis del CEO de-
mostren que, si bé la crisi i el dèfi-
cit de finançament impel·leixen a 
abraçar la independència com a so-
lució, els llaços amb Espanya cons-
titueixen el principal fre perquè el 
secessionisme avanci a nivell so-
ciològic. Per això, a preguntes del 
GESOP, el 44,8% de catalans asse-
guren que sol·licitarien la doble na-
cionalitat en el cas que Catalunya 
s’independitzés. Però un percen-
tatge similar, el 41,1%, voldria te-
nir únicament la nacionalitat ca-
talana. I amb prou feines un 9% es 
quedaria només amb la nacionali-
tat espanyola.

VOLER O CREURE / Els desitjos, en oca-
sions, topen amb la realitat. Gaire-
bé un 60% dels catalans creuen 
que Catalunya no acabarà sent in-
dependent, enfront d’un 31,3% 
que sí que hi confia. D’aquest úl-
tim terç dels entrevistats, l’opti-
misme desborda un 6%, que entre-
veu la ruptura amb Espanya en un 
termini màxim de cinc anys. Un 
9% prefereix fixar aquest horitzó 
bastant més lluny, a no menys de 
20 anys vista. El fort caràcter volà-
til de l’independentisme obliga a 
la prudència. Tot pot canviar amb 
una manifestació. O amb un pacte 
fiscal. H
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