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L'enquesta, feta després de la sentència del Constitucional i la 

manifestació del dissabte 10 de juliol, permet treure tres conclusions. 

Primera, els catalans estan irritats amb l'Espanya que rebutja l'Estatut. 

Segona, són molt catalanistes, encara que no de forma exclusiva. 

Tercera, la desafecció no porta ni a una racionalitat independentista 

majoritària ni al divorci sentimental amb Espanya. 

 

IRRITATS. El 52,8% dels enquestats, contra el 42%, se senten partícips 

de la manifestació. El suport a la marxa és bastant rotund i la majoria (el 

42,6% pel 31,4%) fins i tot creu que va ser més un suport a la 

independència que una protesta per la sentència. El rebuig a l'Espanya 

que raspalla diverses vegades l'Estatut no fa escarafalls a l'opció 

independentista. Es tracta d'una situació sobre la qual han de 

reflexionar els que asseguren, a Madrid, que les manifestacions passen. 

Com la primavera. La indignació és forta i afecta persones de totes les 

edats (curiosament, una mica menys els joves). I és més forta entre els 

electors d'esquerra o de centre-esquerra. 

 

SENTIMENT DUAL. El gran corrent de fons –la convivència entre 

catalanitat i espanyolitat– no s'ha alterat. El 37,7% dels sondejats es 

diuen només catalans o més catalans que espanyols, però el 40,6% se 

senten igual de catalans que espanyols, i el 15,3%, més espanyols. Amb 

tot, el sentiment catalanista és molt viu, perquè el 40,3% s'identifica 

més amb la bandera catalana que amb l'espanyola (26,3%). Encara que 

el 22,7% ho fan amb totes dues. 



 

L'ESPANYA FEDERAL. Però la irritació i el catalanisme no condueixen, de 

moment, a un desig racional de ruptura amb Espanya. Quan s'inquireix el 

que més convé avui a Catalunya, la gran majoria (47%) aposta per més 

autogovern en una Espanya federal, mentre que el 28,7% prefereix la 

situació actual i només el 16,2% dóna suport a la independència, un 

percentatge que es mou en la banda baixa de les enquestes del Centre 

d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat. I el vincle sentimental amb 

Espanya, almenys la que triomfa, no s'ha trencat perquè el 84,7% es va 

alegrar de la victòria de la selecció de futbol en el recent Mundial de Sud-

àfrica. I contra el tòpic fàcil, si bé és cert que els menors de 29 anys són 

més independentistes (21,5%) que la mitjana (16,2%), també són els 

més satisfets amb l'Estat autonòmic (32,7%). I l'independentisme és 

més gran en els electors d'esquerra (18,9%) i de centre-esquerra 

(17,3%) que en els de centre (11%), centre-dreta (13%) i dreta (9,2%). 

Els polítics sobiranistes també han de pensar. 

 


