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Pròleg

Les raons d’una revolta  
democràtica

El text de Guinjoan, Rodon i Sanjaume és una proposta 
original, rigorosa i molt oportuna. És original perquè pro-
posa una lectura històrica, retrospectiva i acumulativa de 
les diverses i nombroses aproximacions demoscòpiques fe-
tes els darrers anys que ajuden a objectivar la interpretació 
del canvi de paradigma que s’ha produït en la societat cata-
lana en la darrera dècada. És rigorosa, entre altres raons, 
perquè fa una lectura crítica de les enquestes que es veu en-
riquida per una documentada reflexió teòrica al voltant del 
concepte del dret a decidir. I també és oportuna perquè 
ajuda a entendre les bases reals de la disjuntiva històrica a la 
qual avui s’enfronta la societat catalana.

El treball coral que el lector té a les seves mans mostra de 
forma convincent que la la revolta democràtica al voltant 
de la qual gira la política catalana dels nostres dies no és 
una moda ni un soufflé. Es tracta, més aviat, d’un procés de 
llarg recorregut que s’intensifica i s’accelera a partir de la 
sentència contra l’Estatut del 2010. I, en segon lloc, també 
fa evident que es tracta d’un moviment que va de baix a 
dalt i no al contrari. No és un moviment inspirat per les 
elits. És un moviment contra o al marge de les elits. Totes 
dues constatacions són cabdals per entendre un moment 
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tan complex i singular com l’actual. Vegem-ho amb una 
mica més deteniment.

Un procés de llarg recorregut

El Pacte del Majestic de l’any 1996 va endarrerir tres o 
quatre anys la percepció generalitzada del que començava a 
ser una evidència: que l’esquema autonomista estava esgo-
tat i que en cap cas podia satisfer les necessitats d’auto-
govern de Catalunya. De fet, a finals del segle passat ja 
s’havien acumulat els indicis que permetien afirmar que en 
l’actual fase de mundialització del capitalisme —que ha 
significat una ampliació de la globalització de l’economia i 
de la cultura i les comunicacions— Catalunya necessita 
augmentar de manera molt significativa el seu poder polí-
tic, econòmic i cultural. A partir de la primavera de l’any 
2000, i reforçat per la majoria absoluta, Aznar va poder 
desplegar íntegrament el seu programa en la seva segona le-
gislatura. El pensament de la FAES va prendre cos contun-
dent en forma de programa de govern. En l’arrencada 
d’aquest segon mandat, l’afer de les «xapes» va deixar clars 
tres fets: va esvair qualsevol dubte sobre l’estil i el contingut 
de l’acció de govern de la nova etapa, va mostrar clarament 
que el PP ja havia aconseguit l’hegemonia del nacionalisme 
espanyol i, finalment, també va fer visible la caducitat de la 
política del «peix al cove». La resposta de la societat catala-
na va ser el primer tripartit. 

Què és el que donava sentit a la primera experiència d’un 
Govern d’esquerres a Catalunya des dels anys trenta del se-
gle passat? Bàsicament, obrir tres moviments que han mar-
cat la política catalana de forma irreversible:

—Implicar en l’acció de govern de la Generalitat grups 
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socials que s’havien vist parcialment o totalment exclosos 
durant dècades. Aquest fet ha tingut més importància del 
que habitualment es reconeix. Complementàriament, nor-
malitzar l’esquema de l’alternança democràtica. 

—Reforçar les polítiques públiques de contingut social 
en un moment en el qual, amb la darrera onada migratòria, 
la societat catalana estava experimentant la transformació 
demogràfica més important des dels anys seixanta.

—Elaborar un nou Estatut que garantís el reconeixement 
nacional de Catalunya i que blindés les competències bàsi-
ques de l’autogovern català en els àmbits institucional, eco-
nòmic i financer, així com en el cultural i comunicatiu.

Tinc el convenciment que la crònica històrica serà més 
justa que la crònica periodística amb el septenni dels dos 
tripartits. En qualsevol cas, els dos primers objectius signi-
ficaven la voluntat de consolidar, renovar i ampliar les polí-
tiques de cohesió social que havien caracteritzat el pu-
jolisme. El tercer, en canvi, sí que representava un clar 
trencament amb el pujolisme. El mateix president Pujol es 
va mostrar crític i va arribar a afirmar que, amb el procés 
de renovació de l’Estatut, Catalunya s’estava fent «un auto-
gol». I, efectivament, el procés estatutari va ser penós i va 
tenir un final que no havien imaginat ni els més pessimis-
tes. El punt d’arribada ha estat pitjor que el punt de sorti-
da. Amb una òptica estrictament autonomista, el president 
Pujol tenia tota la raó. Amb una òptica sobiranista no. El 
2003 ja era inajornable escatir si Espanya estava disposada 
a redefinir-se acceptant el caràcter compost de l’Estat i re-
coneixent la seva diversitat lingüística i nacional. Aquest 
fou el repte que se’ls plantejà a les elits polítiques, econòmi-
ques i mediàtiques espanyoles: acceptar l’arquitectura bàsi-
ca de l’esquema de cosobirania contingut a la proposta ca-
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talana àmpliament votada pel Parlament de Catalunya la 
tardor del 2005. De fet, era l’última oportunitat per reno-
var el pacte constitucional donant cabuda a Catalunya. La 
resposta va ser un sonor cop de porta. Des del ribot d’Al-
fonso Guerra a la sentència del Tribunal Constitucional 
fins a les campanyes de recollida de signatures contra el 
nou Estatut promogudes pel PP. La sentència del TC marca 
un abans i un després en la política catalana i en la política 
espanyola. Pel que fa a la política catalana, va accelerar el 
procés de presa de consciència sobre la caducitat de l’auto-
nomisme, i va certificar l’esgotament d’un model de govern 
basat en el pacte d’esquerres que ja estava molt tocat pels 
efectes de la crisi. També va posar al descobert que, amb el 
fracàs de la reforma de l’Estatut, el PSC s’havia quedat sen-
se projecte nacional per a Catalunya. Això és el que invo-
luntàriament va expressar el president Montilla quan va 
afirmar que l’horitzó nacional del PSC per a Catalunya era 
l’Estatut que el TC havia desactivat de forma metòdica.

Avui ja queda poca cosa de l’ambició del projecte auto-
nomista reprès amb el retorn del president Tarradellas. Hi 
ha una gran distància entre l’imaginari original de l’auto-
nomia catalana i la capacitat efectiva d’autogovern trenta-
cinc anys després. Cal dir, però, que no ha estat un fet 
sobtat. Com tampoc fou del tot sorprenent el tancament 
radical d’Espanya a la proposta catalana. En realitat, el 
procés de «castració química» de l’autonomia té un llarg 
recorregut que s’ha precipitat en els darrers anys. La llavor 
va germinar de bon començament. Dos anys després de la 
històrica manifestació de l’11 de setembre del 1977, el 
poble català podia votar en referèndum un text que emu-
lava l’autonomia conquerida el 1931 i arrabassada el 
1939. Però a aquell autogovern estrenat el 1980 se li va 

CAT un pas endavant_tripa.indd   14 23/07/13   12:28



15

negar l’oportunitat d’evolucionar i actualitzar-se. Sense 
perdre temps, es va posar en marxa el «café para todos». En 
paral·lel, l’ensurt del cop del 23 de febrer i la Ley Orgáni-
ca de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) 
pactada per UCD i PSOE varen ser un clar avís per a na-
vegants. El fracàs relatiu de la LOAPA no va impedir l’ús 
recurrent de la legislació bàsica d’Estat per tal de laminar 
competències autonòmiques. També cal recordar la man-
ca d’un model de finançament propi efectivament autò-
nom, el sorprenent relativisme semàntic d’expressions 
com ara «competència exclusiva» o la lentitud desesperant 
del procés de transferència de competències. Com ja he 
comentat, la pràctica del peix al cove o els pactes de CiU 
amb el PSOE i el PP dels anys noranta van dissimular o 
temperar la dinàmica d’estancament de l’autogovern cata-
là. Però no van evitar les campanyes cada cop més viru-
lentes contra la immersió lingüística i el fràgil procés de 
normalització de la llengua catalana, demagògicament 
presentat com una pràctica autoritària i impositiva.

La sentència del TC no fou un fet extemporani. Més aviat, 
culminava un procés, fixant un punt de no retorn. Era el 
reflex d’un sòlid estat d’opinió majoritari a Espanya sedi-
mentat durant anys, o responia a un error de càlcul polític 
basat en una percepció desenfocada de la realitat catalana? 
Amb tota probabilitat, totes dues coses. Però, sigui com si-
gui, aquesta desautorització «constitucional» no va aturar la 
deriva antiautonomista de l’Estat. Al contrari, la va accele-
rar. El progressiu agreujament de la crisi econòmica dels 
darrers dos o tres anys ha brindat noves oportunitats per 
aplanar l’autonomia. Bàsicament, de tres maneres: fent una 
política de recentralització sistemàtica, obligant a assumir 
la part més dura i sensible de les retallades pressupostàries, i 
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reduint casi a zero els marges de l’autonomia financera 
d’una Generalitat ja en mans de la voluntat política del 
Govern central. 

Deconstruïdes jurídicament una part significativa de les 
bases polítiques, culturals i simbòliques de l’Estatut, el bui-
dat econòmic ha estat el cop de gràcia a l’autogovern català. 
Sense autonomia financera real no és possible cap auto-
govern efectiu. Per això l’autonomia ja és com un cos des-
ossat. Subsistema o gestió tècnica subordinada. El fràgil au-
togovern dels darrers trenta-cinc anys ha estat jibaritzat a 
consciència. Afortunadament, però, els aspectes vigents de 
l’Estatut són una projecció de sobirania popular que poden 
funcionar com a marc legitimador de l’expressió democrà-
tica dels ciutadans de Catalunya. En aquest estret marge 
d’espai polític s’està lluitant per fer possible la cohesió so-
cial i donar impuls a les llibertats nacionals.

Però tornem a la pertinença de la proposta catalana del 
2005, concretada en l’Estatut de Miravet, pactada amb 
Carod-Rovira i impulsada sota la presidència de Pasqual 
Maragall. El fracàs d’aquella proposta ha posat la ciutada-
nia de Catalunya davant el repte real. La societat catalana 
va entrar en un nou escenari polític que ha acabat posant 
en qüestió de forma radical el model de relacions entre 
Catalunya i Espanya configurat en els anys de la transició. 
Amb la força d’un moviment tectònic, la centralitat polí-
tica s’ha desplaçat cap al sobiranisme econòmic, polític i 
cultural. Un sector àmpliament majoritari del catalanisme 
polític ja identifica la continuïtat de la identitat nacional 
amb l’estat propi. Ha estat la resposta a tres constatacions 
complementàries. En primer lloc, el fet ja apuntat que en 
el nou context de mundialització de l’economia i de la 
cultura, cap comunitat nacional té garantida la seva conti-
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nuïtat recreada sense el grau d’autogovern propi d’un es-
tat. En segon lloc, que l’Estat espanyol ha demostrat de 
forma inequívoca la seva incapacitat per assumir la singu-
laritat nacional catalana. Ni vol ni pot cobrir les funcions 
d’estatalitat que la societat catalana requereix amb urgèn-
cia. I, en tercer lloc, la convicció que la sortida raonable 
del túnel de la crisi econòmica exigeix poder definir sense 
subordinacions un model econòmic i social propi i poder 
gestionar sense interferències la totalitat dels recursos ge-
nerats per la societat catalana. En conseqüència, la políti-
ca catalana ha trencat amb l’imaginari de l’autonomisme 
i, per primera vegada des dels anys trenta del segle passat, 
el mateix president de la Generalitat ha plantejat oberta-
ment un horitzó polític col·lectiu basat en el dret a deci-
dir dels ciutadans de Catalunya. Procés, eines i mètode: 
transició nacional, estructures d’Estat i dret a decidir són 
els tres conceptes sobre els quals s’articula el cicle polític 
obert amb la manifestació massiva de l’11 de setembre del 
2012. Aquesta és la lectura que correctament va fer el pre-
sident Mas aquells dies.

Tot l’apuntat no nega que el procés polític que viu la so-
cietat catalana estigui empedrat d’incerteses i contradic-
cions. En part, per l’esperada actitud tancada i bel·ligerant 
del Govern de l’Estat i de les forces centrals de la política i 
l’economia espanyoles. I, en part, també per la mateixa ac-
celeració del procés, la severitat de la crisi econòmica i la 
crisi del sistema institucional i de partits, així com la paràli-
si i les insuficiències del projecte de la Unió Europea. I, fi-
nalment, perquè no hi ha evidències concloents sobre l’evo-
lució de la relació de forces entre la pulsió conservadora del 
nacionalisme espanyol i la voluntat de transformació de la 
societat catalana. 
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Capítol 1

Introducció

   Tenim temps d’acabar la partida.
Sir Francis Drake

El 1588, més de trenta mil persones, aplegades en setanta-
cinc vaixells de guerra, van formar una espectacular expedi-
ció cap a la costa anglesa. Tot i que la moral es trobava pels 
núvols i hi havia una actitud plenament favorable per pre-
sentar batalla —o això diuen les cròniques—, set milles 
després de salpar uns forts vents van aturar la marxa. Un 
petit imprevist, però un gran presagi del que havia de venir. 
A l’altra banda, la flota anglesa els esperava amb cent qua-
ranta vaixells i ànims de presentar resistència. Una topada 
cara a cara entre dues potències que no era únicament un 
simple intercanvi de cops. De fons, una llarga batalla, reli-
giosa i política, entre Felip II, rei del vast Imperi espanyol, i 
Elisabet I, la rebel monarca anglesa. Tota una confrontació 
destinada a passar als anals de la història. 

La història (i el mite) d’aquesta gran empresa és ben co-
neguda: l’Armada Invencible, una de les flotes més grans 
organitzades mai —sempre segons les cròniques, és clar— 
havia d’enfrontar-se i derrotar la «minoria menyspreable» 
anglesa que s’atrevia a revoltar-se contra el món catòlic. 
La monarquia hispànica pensava que ho tenia tot previst. 
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El resultat: una clara derrota de la flota espanyola coman-
dada pel duc de Medina-Sidònia a mans del vicealmirall 
Francis Drake, dramàticament immortalitzada amb l’epi-
sodi dels vaixells espanyols fugint tot rodejant Escòcia 
per, al final, ser engolits per la tempesta i les onades.

Més enllà de les vicissituds de l’Armada Invencible i del 
seu tràgic destí, els historiadors i experts acostumen a as-
senyalar les enormes implicacions d’aquests esdeveni-
ments sobre la política europea i, en particular, sobre el 
domini espanyol del món conegut: entre d’altres, la pèr-
dua del domini espanyol del mar, el principi de la domi-
nació anglesa del comerç «internacional» o fins i tot l’inici 
de l’aïllament d’Anglaterra del continent europeu. És cert 
que tot això, en un moment o altre, s’acabaria produint. 
Però, en el millor dels casos, caldria esperar uns anys per-
què fos així. De fet, no seria fins a la Guerra dels Trenta 
Anys (1618-1648) que la decadència de l’Imperi espanyol 
es faria notòria. Moltes de les conseqüències que s’acostu-
men a atribuir a la derrota de l’Armada Invencible no es 
van produir del tot: ni la monarquia espanyola va perdre 
el domini sobre el mar ni Anglaterra va passar a controlar 
el comerç naval (els holandesos els varen passar per da-
vant). Ni molt menys fou l’únic esdeveniment que va fer 
emergir el seu euroescepticisme.

En tot cas, més enllà d’aquestes conseqüències singulars 
(exagerades o no), tot sovint se n’obvia una altra, qui sap si 
de més profunditat: els efectes que la derrota de l’Armada 
Invencible (o la victòria dels anglesos) va tenir sobre el sis-
tema polític i econòmic de la mateixa Gran Bretanya. A di-
ferència de l’exèrcit espanyol, format i pagat amb l’or que 
arribava de les Amèriques, la monarquia anglesa no dispo-
sava d’aquests immensos recursos. Per tal de pagar la flota, 

CAT un pas endavant_tripa.indd   26 23/07/13   12:28



27

l’alternativa va consistir a recollir fons dels comerciants i 
burgesos anglesos, la major part dels quals eren incipients 
adinerats que volien fer fortuna al nou món. Molts d’ells 
van ajudar a finançar l’empresa i, previ pacte amb la reiale-
sa, li van donar un suport actiu a canvi de favors.

Aconseguida la victòria, la posició d’aquests implicats ac-
tors es va enfortir, la qual cosa acabaria tenint un impacte 
significatiu en les revolucions polítiques posteriors (Revolu-
ció Gloriosa del 1688) i, en darrera instància, en el fet que 
Anglaterra fos el primer país industrialitzat del planeta i 
una de les democràcies més antigues d’Europa (Acemoglu i 
Robinson, 2012).

Es tracta, doncs, d’una cadena d’esdeveniments llarga, 
simple i esquemàtica. No tenim cap pretensió a assenyalar 
que un fet en va provocar un altre, si bé sembla plausible 
afirmar que difícilment la història d’Anglaterra seria la ma-
teixa si no s’hagués derrotat l’Armada Invencible amb una 
combinació d’estratègia, sort i errades dels rivals. De fet, si 
la victòria anglesa no hagués existit, el poder d’un grup de-
terminat i crucial per al futur del país —la nova classe bur-
gesa emergent— no hauria augmentat i, consegüentment, 
la revolució industrial i la democràcia no haurien arribat o 
ho haurien fet d’una manera molt diferent. Guanyar una 
batalla representa una petita contingència en el gran curs 
de la història. Ara bé, per a Anglaterra aquesta batalla va re-
presentar una autèntica cruïlla crítica.

La interacció entre uns esdeveniments singulars (ocorre-
guts més o menys aleatòriament) i un esdeveniment crític 
(com una derrota naval amb l’ajuda del mal temps) és quel-
com que ens ajuda a explicar l’evolució de les coses. Una 
manera d’interpretar els esdeveniments que, de fet, ens cau 
molt a prop. Catalunya ha viscut uns últims anys vertigino-
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sos: la terrible crisi econòmica, el procés estatutari, canvis 
de govern i de lideratge... Des que es van iniciar els tràmits, 
l’any 2004, per aprovar un nou Estatut, hem anat obser-
vant com els vells esquemes queien i, sobretot a partir del 
2008, es trencava un paradigma i se’n començava a imple-
mentar un de nou: la voluntat dels catalans de convertir el 
seu país en un nou Estat d’Europa.

En la interpretació del procés català (com en el de l’Ar-
mada), mite i ficció es barregen i es proposen, a la lleugera, 
causes o conseqüències diverses. Però què ha passat? Més 
concretament, per què ha passat? Com és possible que el 
suport a la secessió hagi pujat tan ràpidament en aquest pe-
ríode recent?

Existeixen poques investigacions analítiques sobre el pre-
sent més immediat del nostre país. Per aquest motiu, el lli-
bre que teniu a les mans té precisament l’objectiu de con-
tribuir a estudiar els canvis més recents viscuts a casa nostra 
i fer-ho des d’una perspectiva concreta: analitzar per què 
Catalunya se situa en una cruïlla i quins són els motius 
que, en els darrers anys, ens han portat fins aquí. Amb una 
pretensió analítica, volem desgranar el que ha succeït amb 
l’objectiu de destriar allò anecdòtic d’allò singular, de tro-
bar aquells factors que ens permetin saber el què, el com i, 
en la mesura del possible, el perquè del que ha passat. 

Mentre vagi passant les pàgines següents, el lector notarà 
que Catalunya viu un moment singular. Els esdeveniments 
polítics i el canvi de discurs legitimador viscut a partir del 
2008 han fet reviscolar unes preferències latents que fins al 
moment es manifestaven d’una forma molt diferent de la 
que es fa avui dia. Curiosament, molts dels fenòmens que 
s’han succeït en els darrers anys ja s’havien viscut anterior-
ment, però la interacció entre ells, així com la interacció 
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amb el context, han fet que les conseqüències fossin dife-
rents de les tradicionals. Dit d’una altra manera: una part 
important de catalans han deixat de pensar dins l’esquema 
autonòmic per començar a plantejar la vida fora d’un mo-
del territorial considerat caduc en molts aspectes, i ho han 
fet a causa d’uns fenòmens singulars que estant tenint con-
seqüències enormes.

Així, al llarg de les pàgines següents, expliquem què ha 
passat en el present més immediat i de quina manera s’ha 
manifestat allò que hem viscut. Per fer-ho, primer descri-
vim amb detall els esdeveniments polítics i socials de la 
darrera dècada en relació amb l’independentisme (capítol 
2). Tot seguit, relatem com ha evolucionat l’opinió pública, 
és a dir, de quina manera s’ha manifestat aquest canvi mit-
jançant dades electorals i d’enquesta (capítol 3). Finalment, 
reflexionem sobre les conseqüències que ha tingut el canvi 
sobre el discurs legitimador del procés secessionista català a 
través de les teories de la secessió. Un discurs plural i molt 
potent per a capes i sectors diversos que ha superat l’auto-
nomisme amb l’emergència del dret a decidir (capítol 4). 
Comptat i debatut, volem justificar que el país es troba, ac-
tualment, en una cruïlla: hem deixat enrere el paradigma 
de l’esquema autonòmic i n’hem encetat un de nou que 
desconeixem on ens durà, però que sabem del cert que 
compta amb el suport i la complicitat d’una part important 
de la societat catalana i que menarà a un estadi final de ben 
segur diferent del que hem viscut fins ara. 
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