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Una revolta interclassista: 
anàlisi de la relació entre 
renda i independentisme

vista prèvia >
Un dels tòpics amb què s’ha volgut desqualifi car el moviment 
independentista des dels sectors unionistes, ha estat que era un 
projecte de les classes benestants per mantenir privilegis, dirigit a 
tapar problemàtiques socials i erosionar mecanismes de solidaritat. 
Una lectura superfi cial de les enquestes i les dades disponibles pot 
donar certa versemblança a aquesta interpretació; en realitat, però, 
a poc que s’aprofundeix, es constata la naturalesa interclassista 
tant de l’independentisme com de l’unionisme. En aquest article 
s’analitza a fons la qüestió per posar dades sobre la taula, en un 
debat sovint dominat pels mites i la falta de rigor. 

variables

Introducció

És l’independentisme català una 
revolta dels rics? Tot passejant per la 
part alta de Barcelona, aquesta tesi 
pot sonar una mica estranya. Però 
ha fet una certa fortuna en determi-
nats entorns polítics i intel·lectuals 
catalans i, sobretot, espanyols. El 
que és més rellevant, tanmateix, és 
que aquesta tesi gaudeix d’un cert 
predicament, també, en determinats 
cercles fora de les nostres fronte-
res, perquè ofereix una explicació 
fàcilment intel·ligible d’un fenomen, 
el de l’independentisme català, que 
no sempre resulta fàcil d’entendre 
des de fora. Les explicacions econò-
miques són més fàcilment compren-
sibles quan no es té gaire informació 
del context. Catalunya és una regió 
rica, i per tant la motivació princi-
pal de la voluntat d’independència 
seria, segons aquesta interpretació, 
l’egoisme fi scal. I aquesta lògica es 
reproduiria dins de Catalunya, amb 
els sectors més benestants objec-
tivament interessats en la indepen-
dència perquè n’esperarien benefi cis. 
En part perquè es reduirien les 
transferències de renda a les regions 
més pobres de l’Estat espanyol i així 
es podrien estalviar impostos, i en 

part també per l’esperança d’una 
mena de paradís fi scal a la nova 
república.

Expressada així, pot semblar una 
anàlisi una mica matussera de les 
raons del creixement i expansió de 
l’independentisme català. Certament, 
sovint aquesta mena d’arguments 
es plantegen en termes merament 
propagandístics, com a benzina per 
a espanyolistes convençuts. I llavors 
el debat s’afronta amb un esquema-
tisme i una pobresa d’arguments que 
el fan poc estimulant. Tanmateix, hi 
ha raons per entomar amb rigor el 
debat de fons que planteja la tesi de 
«la revolta dels rics». 

Primer, per la difusió que ha tingut 
l’argument, dins i fora de Catalunya. 
Sobretot fora. Un cas paradigmà-
tic és el de l’economista francès 
Thomas Piketty (1971), que en el seu 
darrer llibre Capital i ideologia dedica 
unes quantes pàgines al cas català 
i hi aplica justament aquest esque-
ma d’anàlisi. Arran de la publicació 
del llibre de Piketty, no van faltar 
propagandistes a casa nostra que li 
van donar ressò, aprofi tant —com 
és lògic d’altra banda— una veu 
d’autoritat que confi rmava els seus 

prejudicis. És cert que, després d’una 
visita a Catalunya, el propi Piketty va 
matisar,1 d’alguna manera, la seva vi-
sió i admetia una major complexitat. 
Però el fet que, en primera instància, 
assumís el relat de l’egoisme fi scal 
i de la «revolta dels privilegiats» és 
un indicador important de l’atractiu 
que té aquesta tesi en determinats 
entorns infl uents.

La segona raó que ens incita a 
prendre’ns seriosament el debat té a 
veure amb l’evidència. El fet és que 
Piketty il·lustra el seu argument al 
llibre amb unes dades que indiquen 
un fenomen real: segons totes les 
enquestes que s’han publicat durant 
l’auge del moviment independentis-
ta, hi ha una correlació signifi cativa 
entre la renda i el suport a la inde-
pendència. A grans trets, s’observa 
que els enquestats que declaren 
tenir rendes més altes tenen una 
propensió major a donar suport a la 
independència. Aquesta evidència 
demoscòpica es reforça amb el que 
suggereix la feblesa electoral de 
l’independentisme en alguns dels 
barris de rendes més baixes del 

1 CARRERAS, «Thomas Piketty: Em disculpo 
amb els independentistes d’esquerres».
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És convenient no defugir el debat sobre la relació 
entre renda i independentisme i afrontar-lo de manera honesta, 
partint d’una anàlisi rigorosa de l’evidència disponible

país, i confi gura un escenari en què 
l’argument de la revolta dels rics pot 
tenir una certa credibilitat. Per tant, 
és convenient no defugir el debat 
i afrontar-lo de manera honesta, 
partint d’una anàlisi rigorosa de l’evi-
dència disponible.

És el que miraré de fer en aquest 
article. Això requereix anar una mica 
més enllà del que s’ha fet fi ns ara, 
tant en sentit teòric com empíric. 
Teòricament, cal que ens preguntem 
per què esperem observar aquesta 
correlació. Què és el que motivaria 
una correlació positiva entre renda 
i suport a la independència? Sense 
una teoria robusta al darrere, la 
mera correlació és una evidència 
molt feble, que pot servir per il·lus-
trar, i donar pàtina de cientifi citat a la 
propaganda interessada, però no gai-
re cosa més. I crec que la principal 
teoria que hi ha sobre la taula, la de 
l’egoisme fi scal, no es pot sostenir, 
per diverses raons que desenvolupo 
més avall. Però, sobretot, crec que 
cal una anàlisi empírica més rigoro-
sa de la qüestió, perquè la majoria de 
treballs que han argumentat aquesta 
tesi presenten una seguit de proble-
mes metodològics importants que 
cal superar.

Per això, en aquest article hi pre-
sento una breu discussió de la base 
teòrica, i dos tipus d’anàlisis empí-
riques de la correlació entre renda i 
independentisme. La primera anàlisi 
replica i estén alguns dels planteja-
ments que hem vist fi ns ara, a partir 
de les dades d’enquestes del Centre 
d’Estudis d’Opinió. Després de discu-
tir-ne els resultats, i les limitacions, 
passo a presentar el que és la prin-
cipal contribució empírica d’aquest 
article: l’anàlisi de la qüestió amb 
les dades de les seccions censals 
de Catalunya. Emprant els resultats 
electorals i l’estadística experimental 
recentment publicada per l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE), que ens 
dona informació detallada sobre 
la renda de les seccions censals, 
podem estudiar de manera empírica 
la relació entre renda i indepen-
dentisme. Això ens permet superar 
alguns dels problemes que presenta 
l’evidència basada en enquestes i, si 
més no, complementar-la per oferir 
una imatge més matisada i complexa 
de la relació entre renda i indepen-
dentisme. 

A grans trets, els resultats de la nos-
tra anàlisi indiquen que la correlació 
entre renda i independentisme és 

signifi cativa, però: 1) més feble del 
que se sol argumentar, 2) és en bona 
mesura espúria a variables de confu-
sió, com la llengua i l’origen, 3) no és 
lineal, ja que en les rendes més altes 
baixa el suport a la independència, 
4) és territorialment heterogènia 
i 5) és diferent entre formacions 
independentistes d’esquerres i de 
centre-dreta. 

Teoria: La revolta dels rics?

Qualsevol que vulgui plantejar de 
manera mínimament seriosa una 
tesi com la de «la revolta dels rics», 
ha de desenvolupar els mecanismes 
que explicarien la relació. És a dir, 
una mera correlació sense una teoria 
al darrere és insufi cient i, de fet, 
solen ser correlacions espúries —és 
a dir, correlacions aparents que en 
realitat estan explicades per altres 
variables, i que s’esvaeixen quan les 
controlem per aquests altres factors.
En el cas de la tesi de «la revolta 
dels rics», l’argument més elaborat, 
com dèiem, és el de l’egoisme fi scal. 
És el que desenvolupa Piketty al lli-
bre Capital i ideologia. Tot i reconèixer 
el pes dels factors culturals, polítics 
i històrics, que són els que la recerca 

coincideix a identifi car com als més 
determinants, l’economista francès 
subratlla els factors econòmics i 
fi scals com a elements clau per ex-
plicar l’ascens de l’independentisme. 
Suggereix que els contribuents més 
rics estarien especialment exaspe-
rats per les transferències fi scals 
interregionals, mentre que els de 
rendes mitjanes i baixes entendrien 
millor els mecanismes de solidaritat 
fi scal. En aquest context, diu Piketty, 
la temptació de les elits catalanes 
seria evident: constituir un paradís 
fi scal a la luxemburguesa.

És una teoria, a priori, internament 
coherent. El problema és que els 
mecanismes que explicarien, segons 
aquesta tesi, la relació entre renda i 
independentisme no estan demos-
trats. Piketty només els suggereix, i 
fi ns al moment ningú no els ha de-
mostrat. De fet, hi ha indicis que van 
en la direcció oposada. D’entrada, 
sembla que en l’extrem més alt de la 
distribució de renda, de fet, el suport 
a la independència és més baix i no 
més alt que en les rendes mitjanes. 
D’altra banda, les dades de les ma-
teixes enquestes que utilitza Piketty 
al seu llibre —les del Centre d’Estu-
dis d’Opinió— indiquen que, en contra 

del que suggereix la tesi que defensa 
l’economista francès, els partidaris 
de la independència són precisament 
més contraris a abaixar els impostos 
que no els unionistes. De fet, en el 
darrer Baròmetre del CEO, del 2020, 
hi ha un 18% d’independentistes 
per un 24% de contraris a la inde-
pendència que defensen que «cal 
abaixar els impostos, encara que 
això impliqui reduir serveis i pres-
tacions públiques». Aquest resultat 
és consistent amb el que s’observa 
en altres enquestes: en general, per 
diverses raons, els partidaris de la 
independència tendeixen a situar-se 
lleugerament a l’esquerra dels que 
en són contraris en la dimensió soci-
oeconòmica —i força a l’esquerra en 
la dimensió cultural i de valors. No hi 
ha, doncs, indicis en les preferències 
fi scals que donin suport a la tesi de 
Piketty. Més enllà de les preferències 
dels votants, hi ha una qüestió més 
objectiva, que són les estratègies 
fi scals que han seguit els diversos 
governs autonòmics fent ús del 
marge d’autonomia que tenen des 
de 2007. Mentre que, per exemple, 
la Comunitat de Madrid, governada 
durant aquest període per partits 
nacionalistes espanyols de dretes ha 
seguit una política fi scal agressiva de 

rebaixes d’impostos, especialment a 
les rendes més altes, Catalunya ha 
seguit el camí contrari. Per exemple, 
actualment, el tipus marginal màxim 
de l’IRPF a Madrid és del 21% i a 
Catalunya del 25,5%. La bonifi cació 
total de l’impost al patrimoni o les 
bonifi cacions en l’impost de succes-
sions van en la mateixa línia. La polí-
tica fi scal desenvolupada pel govern 
—independentista— català, doncs, va 
en la línia contrària a la que sugge-
reix la hipòtesi que l’independen-
tisme busca crear a Catalunya una 
mena de paradís fi scal a la luxem-
burguesa. El dumping fi scal, en tot 
cas, cal anar-lo a buscar a Madrid.
Si no és per l’egoisme fi scal, doncs, 
per què hauríem d’observar, la rela-
ció entre renda i independentisme 
dins de Catalunya que s’observa a 
les dades? Hi ha dues opcions: po-
dria haver-hi altres mecanismes de 
caràcter econòmic que ho expliques-
sin, o podria ser senzillament una 
relació espúria provocada per altres 
variables de naturalesa no-econòmi-
ca, com la llengua o l’origen. Aquesta 
segona possibilitat l’explorarem a 
fons en la nostra anàlisi empírica.
Pel que fa a la primera possibilitat, el 
treball recentment publicat per Maria 
José Hierro i Dídac Queralt, de la Yale 

Els partidaris de la independència són precisament 
més contraris a abaixar els impostos que no els unionistes
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tisme busca crear a Catalunya una 
mena de paradís fi scal a la luxem-
burguesa. El dumping fi scal, en tot 
cas, cal anar-lo a buscar a Madrid.
Si no és per l’egoisme fi scal, doncs, 
per què hauríem d’observar, la rela-
ció entre renda i independentisme 
dins de Catalunya que s’observa a 
les dades? Hi ha dues opcions: po-
dria haver-hi altres mecanismes de 
caràcter econòmic que ho expliques-
sin, o podria ser senzillament una 
relació espúria provocada per altres 
variables de naturalesa no-econòmi-
ca, com la llengua o l’origen. Aquesta 
segona possibilitat l’explorarem a 
fons en la nostra anàlisi empírica.
Pel que fa a la primera possibilitat, el 
treball recentment publicat per Maria 
José Hierro i Dídac Queralt, de la Yale 

Els partidaris de la independència són precisament 
més contraris a abaixar els impostos que no els unionistes

desembre 2020 | eines 39 |  77



University, explora de manera rigo-
rosa alguns potencials mecanismes 
relacionats amb la «nova» teoria del 
comerç internacional.2 L’obertura 
econòmica de Catalunya al mercat 
internacional afavoriria l’indepen-
dentisme, de la mateixa manera que 
tradicionalment la dependència del 
mercat espanyol havia estat un fre a 
les aspiracions sobiranistes. Els seus 
resultats indiquen que els treballa-
dors d’empreses amb forts vincles 
—per la via de l’exportació— amb el 
mercat espanyol són clarament més 
reticents a la secessió, però per con-
tra no identifi quen un efecte positiu 
de l’exposició als mercats internaci-
onals. D’altra banda, els autors iden-
tifi quen —com Piketty— un efecte 
positiu de l’educació en les preferèn-
cies per la independència, que podria 
explicar l’associació entre renda i 
independentisme. No sembla que 
els més educats siguin més o menys 
optimistes que els que tenen nivells 
d’educació més baixos sobre els 
benefi cis, individuals o col·lectius, de 
la independència. En canvi, segons 
Hierro i Queralt, l’efecte de l’educació 

2 HIERRO; QUERALT, «The divide over indepen-
dence: Explaining preferences for secession in an 
advanced open economy».

Els qui tenen un coneixement fi scal més elevat 
són més propensos a donar suport a la independència, 
i a ser escèptics davant la possibilitat de reformes a l’Estat espanyol

està mediat pel coneixement objectiu 
de com funciona el sistema fi scal es-
panyol: els qui tenen un coneixement 
fi scal més elevat són més propensos 
a donar suport a la independència, i 
a ser escèptics davant la possibilitat 
de reformes a l’Estat. En aquest cas, 
doncs, l’efecte dels factors socio-
econòmics més aviat funciona per 
canals estrictament polítics.
En resum: no hi ha evidència que 
sustenti els mecanismes plantejats 
per la hipòtesi de l’egoisme fi scal. 
Per contra, hi ha dues explicacions 
alternatives possibles per a la relació 
aparent entre renda i independentis-
me: d’una banda, podria haver-hi fac-
tors culturals que confonguessin la 
relació, i per una altra, hi ha factors 
polítics que estan vinculats al conei-
xement objectiu del funcionament 
de l’Estat espanyol i les limitades 
probabilitats de reforma.

Anàlisi empírica: 
els reptes a resoldre

Bona part de l’evidència que s’ha 
presentat sobre la relació entre 
renda i independentisme s’ha basat 
en versions una mica variables del 
mateix tipus d’anàlisi: correlacions 

entre les dues variables —renda 
declarada i suport a la independèn-
cia— mesurades a partir de pregun-
tes d’enquesta. Aquestes correlaci-
ons indiquen, efectivament, que els 
enquestats que declaren rendes més 
elevades tenen una major propensió 
a donar suport a la independència. 
És una informació rellevant, que no 
hem de menystenir. Però és incom-
pleta. I les interpretacions que se’n 
fan, en el sentit de «la revolta dels 
rics», a banda de les febleses teòri-
ques que hem discutit abans, tenen 
alguns problemes empírics que cal 
afrontar.

En primer lloc, la correlació entre 
dues variables sempre pot ser espú-
ria. És a dir, que pot estar causada 
per altres factors no observats. Així, 
si els individus de més renda i els de 
menys renda són diferents en altres 
dimensions, aquestes altres dimen-
sions que no considerem en l’anàlisi 
poden ser les que expliquen les 
diferències en el suport a la indepen-
dència. En el cas que ens ocupa, a 
Catalunya és ben sabut que hi ha una 
correlació entre la renda, l’origen i la 
llengua. Les persones amb origen a 
la resta de l’Estat, arribades majo-
ritàriament a les dècades de 1950, 

comportaments i actituds individuals 
com el suport a la independència, ja 
que ens permeten observar directa-
ment als individus. Ara bé, això no vol 
dir que estiguin lliures de problemes. 
Una problemàtica usual referent 
a les dades de renda provinents 
d’enquestes és que la dels ingressos 
és una de les preguntes més compli-
cades de fer als enquestats, perquè 
genera fortes reticències a respon-
dre. De fet, en les dades del CEO hi 
trobem fi ns a un 26% de rebuig a 
respondre a aquesta pregunta. Això 
vol dir que qualsevol anàlisi que fem 
amb aquestes dades deixarà fora un 
25% dels enquestats. Això és impor-
tant, sobretot perquè les persones 
que no responen solen ser siste-
màticament diferents als que sí que 
ho fan, i això inevitablement genera 
biaixos en les estimacions. 

De fet, aquest no és un problema 
circumscrit exclusivament a aques-
ta pregunta: en els intents de fer 
enquestes és molt habitual trobar 
problemes per obtenir respos-
tes, perquè molta gent rebutja ser 
enquestada. És el problema de la 
no-resposta al conjunt de l’enquesta. 
Sabem que aquests problemes solen 
aguditzar-se en els dos extrems de 

El fet que una correlació sigui espúria no vol dir que no existeixi. 
Tanmateix, és important escatir les causes de la correlació 

per tal d’encertar-ne la interpretació

1960 i 1970, i els seus descendents 
tenen rendes mitjanes inferiors a 
les dels nascuts a Catalunya i els 
seus fi lls i fi lles. Aquesta correlació, 
que s’expressa també en la llengua, 
és una candidata evident a explicar 
l’associació observada entre renda 
i independentisme. Cal, per tant, 
tenir-la en compte.

Hom pot pensar que, tot i que la 
correlació sigui espúria, segueix 
sent rellevant. És a dir, que encara 
que la causa de les diferències en 
el suport a la independència entre 
grups de renda més alta i més baixa 
sigui de índole cultural més que no 
pas econòmica, la pròpia existència 
d’aquestes diferències segueix sent 
important. Certament, el fet que una 
correlació sigui espúria no vol dir 
que no existeixi. Tanmateix, és im-
portant escatir les causes de la cor-
relació per tal d’encertar-ne la inter-
pretació. Si la correlació entre renda 
i independentisme estigués expli-
cada per les diferències culturals, 
llavors la interpretació economicista 
d’aquestes diferències, en termes de 
«revolta dels rics» i d’egoisme fi scal 
deixaria de ser pertinent. Per això, 
en aquest article compararem la 
correlació observada entre les dues 

variables amb les que obtenim un 
cop tenim en compte altres factors, 
com l’origen o la llengua, l’edat i la 
mida dels municipis.

Un altre problema d’aquestes anà-
lisis de la correlació entre renda i 
independentisme és que no tenen en 
compte potencials relacions no line-
als. I si coneixem una mica el context 
català és raonable pensar, en l’anàli-
si que ens ocupa, que ens trobem en 
una relació d’aquest tipus. De fet, si 
ens fi xem en la ciutat de Barcelona, 
per exemple, observem com l’inde-
pendentisme és relativament feble 
tant als barris de menys renda de la 
ciutat com als de renda més elevada. 
Per tant, podria ser que aquesta re-
lació aparentment lineal que alguns 
autors identifi quen estigués ocultant 
una relació més complexa, segons 
la qual l’independentisme penetra 
especialment a les classes mitjanes 
i és més feble als dos extrems de 
la distribució. Per detectar aquests 
patrons cal adaptar l’anàlisi.

En tercer lloc, també hi ha proble-
mes que deriven del fet d’analitzar 
aquesta qüestió només amb dades 
d’enquesta. A priori les enquestes 
són el millor instrument per estudiar 
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a donar suport a la independència, i 
a ser escèptics davant la possibilitat 
de reformes a l’Estat. En aquest cas, 
doncs, l’efecte dels factors socio-
econòmics més aviat funciona per 
canals estrictament polítics.
En resum: no hi ha evidència que 
sustenti els mecanismes plantejats 
per la hipòtesi de l’egoisme fi scal. 
Per contra, hi ha dues explicacions 
alternatives possibles per a la relació 
aparent entre renda i independentis-
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tors culturals que confonguessin la 
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presentat sobre la relació entre 
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en versions una mica variables del 
mateix tipus d’anàlisi: correlacions 
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tes d’enquesta. Aquestes correlaci-
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enquestats que declaren rendes més 
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Una problemàtica usual referent 
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cades de fer als enquestats, perquè 
genera fortes reticències a respon-
dre. De fet, en les dades del CEO hi 
trobem fi ns a un 26% de rebuig a 
respondre a aquesta pregunta. Això 
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amb aquestes dades deixarà fora un 
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tant, sobretot perquè les persones 
que no responen solen ser siste-
màticament diferents als que sí que 
ho fan, i això inevitablement genera 
biaixos en les estimacions. 

De fet, aquest no és un problema 
circumscrit exclusivament a aques-
ta pregunta: en els intents de fer 
enquestes és molt habitual trobar 
problemes per obtenir respos-
tes, perquè molta gent rebutja ser 
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no-resposta al conjunt de l’enquesta. 
Sabem que aquests problemes solen 
aguditzar-se en els dos extrems de 
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que s’expressa també en la llengua, 
és una candidata evident a explicar 
l’associació observada entre renda 
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Hom pot pensar que, tot i que la 
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sent rellevant. És a dir, que encara 
que la causa de les diferències en 
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grups de renda més alta i més baixa 
sigui de índole cultural més que no 
pas econòmica, la pròpia existència 
d’aquestes diferències segueix sent 
important. Certament, el fet que una 
correlació sigui espúria no vol dir 
que no existeixi. Tanmateix, és im-
portant escatir les causes de la cor-
relació per tal d’encertar-ne la inter-
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cada per les diferències culturals, 
llavors la interpretació economicista 
d’aquestes diferències, en termes de 
«revolta dels rics» i d’egoisme fi scal 
deixaria de ser pertinent. Per això, 
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correlació observada entre les dues 

variables amb les que obtenim un 
cop tenim en compte altres factors, 
com l’origen o la llengua, l’edat i la 
mida dels municipis.

Un altre problema d’aquestes anà-
lisis de la correlació entre renda i 
independentisme és que no tenen en 
compte potencials relacions no line-
als. I si coneixem una mica el context 
català és raonable pensar, en l’anàli-
si que ens ocupa, que ens trobem en 
una relació d’aquest tipus. De fet, si 
ens fi xem en la ciutat de Barcelona, 
per exemple, observem com l’inde-
pendentisme és relativament feble 
tant als barris de menys renda de la 
ciutat com als de renda més elevada. 
Per tant, podria ser que aquesta re-
lació aparentment lineal que alguns 
autors identifi quen estigués ocultant 
una relació més complexa, segons 
la qual l’independentisme penetra 
especialment a les classes mitjanes 
i és més feble als dos extrems de 
la distribució. Per detectar aquests 
patrons cal adaptar l’anàlisi.

En tercer lloc, també hi ha proble-
mes que deriven del fet d’analitzar 
aquesta qüestió només amb dades 
d’enquesta. A priori les enquestes 
són el millor instrument per estudiar 
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la distribució de renda: tant en els 
barris de renda més baixa com en 
les zones més benestants, costa 
molt més accedir als enquestats. Es-
pecialment en el cas de les enques-
tes presencials domiciliàries, com 
les que realitza el Centre d’Estudis 
d’Opinió.

Finalment, una altra de les limitacions 
de les anàlisis realitzades fi ns ara 
sobre la qüestió és l’assumpció d’ho-
mogeneïtat territorial. Si partim d’un 
coneixement una mica aprofundit de 
la realitat catalana, és fàcil convenir 
que no necessàriament hem d’es-
perar el mateix patró al conjunt del 
territori. Les realitats territorials del 
país són molt diverses, i l’anàlisi de 
conjunt pot amagar uns patrons d’he-
terogeneïtat rellevants per entendre 
els mecanismes de la relació entre 
renda i independentisme.

Contribucions d’aquest article

Tenim, per tant, alguns reptes em-
pírics a resoldre. En les anàlisis que 
presentem en aquest article inten-
tarem afrontar-los. D’una banda, 
explorarem les potencials variables 
que confonen la relació entre renda 

i suport a la independència, per 
entendre quin paper juguen en les 
estimacions de la relació entre renda 
i suport a la independència i fi ns a 
quin punt les correlacions identifi -
cades fi ns ara són o no correlacions 
espúries. També incorporarem la 
qüestió de les potencials relacions 
no lineals, d’una manera gràfi ca per 
fer-los entenedors.

Però la principal contribució d’aquest 
article a la recerca que s’ha fet fi ns 
ara és la incorporació de l’anàlisi fet 
a partir de dades de secció censal, 
com a complement a la recer-
ca basada en dades d’enquestes. 
Emprarem les dades publicades al 
2019 per l’INE en el marc de l’esta-
dística experimental, centrada en 
el creuament d’informació de l’INE 
amb dades tributàries procedents de 
l’Agència Tributària. Aquestes dades, 
juntament amb dades censals i els 
resultats electorals, ens permeten 
explorar la correlació entre renda 
i independentisme d’una manera 
més comprensiva. Amb aquestes 
dades podem superar alguns dels 
problemes que plantegen les dades 
d’enquestes, perquè no «perdem» 
informació, sinó que treballem amb 
tot l’univers de l’electorat català. A 

més, l’error de mesura de les prefe-
rències polítiques desapareix, ja que 
les registrem a partir dels com-
portaments. En el cas de la renda 
també obtenim mesures molt més 
fi ables, ja que provenen d’informació 
tributària. Queda fora, evidentment, 
l’economia submergida però en tot 
cas els mapes de renda que es deri-
ven d’aquestes dades són molt més 
acurats que la informació que podem 
extreure del fet de preguntar a les 
enquestes.

Tanmateix, com és sabut, l’ús de 
dades agregades per inferir-ne 
comportaments individuals pot re-
sultar problemàtic. El problema que 
planteja és conegut com la fal·làcia 
ecològica: si nosaltres volem treure 
conclusions sobre els comporta-
ments de la ciutadania a partir de 
l’observació de dades agregades, 
correm els risc d’equivocar-nos. 
Si observem, per exemple, que als 
municipis amb renda més alta hi ha 
més —o menys— vot independen-
tista, això podria deure’s al fet que, 
efectivament, les persones de renda 
més alta voten més —o menys— a 
partits independentistes, o per 
contra podria ser que fossin les 
persones de renda mitjana i baixa 

En els intents de fer enquestes és molt habitual trobar problemes 
per obtenir respostes, perquè molta gent rebutja ser enquestada

d’aquests municipis els que fossin 
més o menys independentistes. El 
de la fal·làcia ecològica és un pro-
blema clàssic de l’anàlisi de dades i 
no té una solució fàcil ni plenament 
satisfactòria. En tot cas, cal dir 
que com més petites i homogènies 
siguin les unitats d’observació, més 
limitat és el risc de fal·làcia. Per 
això, aquesta és una qüestió que no 
podem afrontar amb dades munici-
pals, ja que els municipis són molt 
heterogenis internament. Però el fet 
de treballar amb seccions censals, 
que són molt petites i homogènies, 
facilita molt les coses i minimitza el 
risc de la fal·làcia ecològica.

En tot cas, les dades agregades i les 
individuals són peces complemen-
tàries d’evidència que, conjuntament 
amb el coneixement del context, ens 
han de permetre obtenir una visió 
més completa. Per això, comencem 
amb una anàlisi de les dades que 
han emprat la majoria d’estudis fi ns 
ara: la sèrie d’enquestes que ens 
ofereixen els baròmetres d’opinió 
política del Centre d’Estudis d’Opinió. 
Són enquestes quadrimestrals de 
qualitat, que ens ofereixen una pers-
pectiva dinàmica de l’opinió pública 
catalana.

Anàlisi d’enquestes

Per analitzar la relació entre renda 
i suport a la independència empra-
rem les preguntes sobre renda de 
la llar i acord amb la independència. 
Per posar-los en relació, construïm 
un seguit de models de regressió a 
partir de les dades acumulades del 
baròmetre del CEO. Per simplicitat, 
no presentarem els resultats com-
plets dels models —disponibles— 
sinó que només n’extraurem els 
elements més importants, en format 
de gràfi ca.

Hem estimat dos models de regres-
sió, un en què es posa en relació la 
renda i el suport a la independència, 
sense condicionar per cap altre 
factor,3 i un altre en què s’hi incorpo-
ren un seguit de variables de control: 
origen familiar, llengua pròpia, edat; 
i mida de municipi i província de re-
sidència. També s’hi inclouen efectes 
fi xos d’enquesta, per tal de tenir en 
compte l’evolució al llarg del temps, 
tant de les rendes com de l’indepen-
dentisme.

3 Només s’hi inclou el nombre de persones de la 
llar, ja que la pregunta fa referència als ingressos 
totals de la llar.

La primera cosa que cal dir és que 
el nivell d e renda, per ell mateix, 
és poc explicatiu del suport a la 
independència. Tot i que s’observen 
diferències signifi catives entre els di-
ferents grups de renda, aquestes no 
expliquen més del 3% de la variació 
en el suport a la independència. Per 
això les diferències que s’observen 
són, en tot cas, un factor molt menor 
per entendre l’independentisme. Per 
contra, les variables que incloem en 
el segon model, amb controls, fan 
que el model expliqui fi ns al 25% de 
la variació, una xifra que, tractant-se 
de dades d’enquesta, és molt més 
rellevant.

Al gràfi c 1 hi mostrem els resultats: 
s’hi mostra la probabilitat predita 
de donar suport a la independèn-
cia per a diferents nivells de renda, 
segons els dos models que hem 
descrit abans. Podem veure com la 
línia fosca, que correspon al model 
sense cap variable de control, té una 
pendent més acusada que la línia 
clara. Si no hi incorporem variables 
de control, estimem una diferència 
en la probabilitat de donar suport a 
la independència entre els individus 
que no tenen cap ingrés i els que 
tenen ingressos familiars superiors 

El nivell de renda, per ell mateix, 
és poc explicatiu del suport a la independència
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d’aquests municipis els que fossin 
més o menys independentistes. El 
de la fal·làcia ecològica és un pro-
blema clàssic de l’anàlisi de dades i 
no té una solució fàcil ni plenament 
satisfactòria. En tot cas, cal dir 
que com més petites i homogènies 
siguin les unitats d’observació, més 
limitat és el risc de fal·làcia. Per 
això, aquesta és una qüestió que no 
podem afrontar amb dades munici-
pals, ja que els municipis són molt 
heterogenis internament. Però el fet 
de treballar amb seccions censals, 
que són molt petites i homogènies, 
facilita molt les coses i minimitza el 
risc de la fal·làcia ecològica.

En tot cas, les dades agregades i les 
individuals són peces complemen-
tàries d’evidència que, conjuntament 
amb el coneixement del context, ens 
han de permetre obtenir una visió 
més completa. Per això, comencem 
amb una anàlisi de les dades que 
han emprat la majoria d’estudis fi ns 
ara: la sèrie d’enquestes que ens 
ofereixen els baròmetres d’opinió 
política del Centre d’Estudis d’Opinió. 
Són enquestes quadrimestrals de 
qualitat, que ens ofereixen una pers-
pectiva dinàmica de l’opinió pública 
catalana.

Anàlisi d’enquestes

Per analitzar la relació entre renda 
i suport a la independència empra-
rem les preguntes sobre renda de 
la llar i acord amb la independència. 
Per posar-los en relació, construïm 
un seguit de models de regressió a 
partir de les dades acumulades del 
baròmetre del CEO. Per simplicitat, 
no presentarem els resultats com-
plets dels models —disponibles— 
sinó que només n’extraurem els 
elements més importants, en format 
de gràfi ca.

Hem estimat dos models de regres-
sió, un en què es posa en relació la 
renda i el suport a la independència, 
sense condicionar per cap altre 
factor,3 i un altre en què s’hi incorpo-
ren un seguit de variables de control: 
origen familiar, llengua pròpia, edat; 
i mida de municipi i província de re-
sidència. També s’hi inclouen efectes 
fi xos d’enquesta, per tal de tenir en 
compte l’evolució al llarg del temps, 
tant de les rendes com de l’indepen-
dentisme.

3 Només s’hi inclou el nombre de persones de la 
llar, ja que la pregunta fa referència als ingressos 
totals de la llar.

La primera cosa que cal dir és que 
el nivell d e renda, per ell mateix, 
és poc explicatiu del suport a la 
independència. Tot i que s’observen 
diferències signifi catives entre els di-
ferents grups de renda, aquestes no 
expliquen més del 3% de la variació 
en el suport a la independència. Per 
això les diferències que s’observen 
són, en tot cas, un factor molt menor 
per entendre l’independentisme. Per 
contra, les variables que incloem en 
el segon model, amb controls, fan 
que el model expliqui fi ns al 25% de 
la variació, una xifra que, tractant-se 
de dades d’enquesta, és molt més 
rellevant.

Al gràfi c 1 hi mostrem els resultats: 
s’hi mostra la probabilitat predita 
de donar suport a la independèn-
cia per a diferents nivells de renda, 
segons els dos models que hem 
descrit abans. Podem veure com la 
línia fosca, que correspon al model 
sense cap variable de control, té una 
pendent més acusada que la línia 
clara. Si no hi incorporem variables 
de control, estimem una diferència 
en la probabilitat de donar suport a 
la independència entre els individus 
que no tenen cap ingrés i els que 
tenen ingressos familiars superiors 

El nivell de renda, per ell mateix, 
és poc explicatiu del suport a la independència
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als 6.000 euros d’uns 43 punts per-
centuals, passant del 17 al 65% de 
probabilitat estimada. 

Per contra, quan fem un model més 
complet i hi incloem les variables de 
llengua i origen, edat i hàbitat, obser-
vem com la línia perd molta pendent 
i les diferències es redueixen signi-

fi cativament. En aquest segon cas, 
l’estimació es mou entre el 34% per 
al segment d’ingressos més baixos i 
el 48% per als d’ingressos més alts. 
Cal tenir en compte que l’estimació 
del model complet és una mesura 
més neta de la relació entre renda i 
independentisme, ja que estem aï-
llant els efectes de confusió derivats 

de les altres variables que incloem 
al model. Tanmateix, sempre podria 
ser que hi hagués altres factors que 
no estem tenint en consideració. En 
aquest cas, hem volgut ser conser-
vadors, i incloure en el model només 
variables estructurals, perquè si hi 
incloem variables com la ideologia, 
potencialment més endògenes, la 
línia encara es faria més plana.
En tot cas, aquest exercici només 
adreça un dels problemes que hem 
mencionat abans, que és el de les 
variables omeses i la relació potenci-
alment espúria. Hem vist com, de fet, 
la inclusió d’unes poques variables al 
model ens fa revisar molt a la baixa 
l’estimació de la relació entre renda i 
vot. Tanmateix, tot i amb els controls 
que hi hem inclòs, seguim veient un 
efecte clar i estadísticament sig-
nifi catiu de la renda: el suport a la 
independència és més fort entre els 
segments de més renda.

Un altre dels problemes que hem 
plantejat inicialment és el de les po-
tencials relacions no lineals. Podria ser 
que les línies rectes del gràfi c 1 fossin 
merament un artefacte estadístic, 
derivat del fet d’haver mirat de forçar 
una relació lineal. Per això en el gràfi c 
2 repetim el mateix exercici però sense 

La inclusió d’unes poques variables al model ens fa revisar 
molt a la baixa l’estimació de la relació entre renda i vot
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Gràfic 1 
Variació del suport a la independència. 
Comparació entre la variable de la renda de la llar (€/mes) 
i les variables de control

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CEO.

imposar la linealitat a l’estimació. 
Com que tenim una mostra molt gran 
d’individus, conseqüència del fet de 
treballar amb molts baròmetres junts, 
podem estimar la probabilitat predita 
de donar suport a la independència 
per a cada tram de la distribució de 
renda per separat. Tot i que perdrem 
precisió estadística, el resultat és una 
estimació més fl exible —menys para-

metritzada— i més fi del als patrons 
que s’observen a les dades. 

En fer aquest exercici, el que ob-
servem és que en el model sense 
controls el que hi ha és dos grups 
de renda amb actituds clarament 
diferenciades entre elles, més que no 
pas un creixement continu com sug-
geria el model lineal. Així, hi ha per 

una banda el grup que va des de cap 
ingrés fi ns als 1.200 euros de renda 
familiar al mes, que se situa al voltant 
del 30% de suport a la independència 
i, a grans trets, l’altre grup que ingres-
sa a la llar a partir de 3.000 euros, 
que es situa ja per sobre del 50%. 
Tanmateix, en el model amb controls, 
que és el que ens dona una estimació 
més ajustada del que volem analitzar 
s’hi observen unes diferències més 
modestes, que es mouen en un rang 
de 10 punts percentuals: entre el 35 i 
el 34% de suport estimat a la inde-
pendència entre els grups.
 
En conclusió, amb les dades d’en-
questa observem, efectivament, una 
relació positiva i estadísticament 
signifi cativa entre la renda familiar 
i el suport a la independència. Els 
sectors de rendes més altes són els 
que tenen, segons les enquestes, uns 
nivells més elevats de suport. Ara bé, 
el poder explicatiu de la renda, per 
ella mateixa, és molt feble —entre el 
3 i el 4%. A més, aquesta relació es 
matisa molt quan incorporem unes 
quantes variables de control clau a 
les anàlisis, i també quan relaxem 
l’assumpció de linealitat. En tot 
cas, res de tot això no soluciona els 
problemes de no-resposta i d’error 

El poder explicatiu de la renda, 
per ella mateixa, és molt feble
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Gràfic 2 
Variació del suport a la independència. 
Comparació no lineal entre la variable de la renda de la llar (€/mes) 
i les variables de control 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CEO.
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imposar la linealitat a l’estimació. 
Com que tenim una mostra molt gran 
d’individus, conseqüència del fet de 
treballar amb molts baròmetres junts, 
podem estimar la probabilitat predita 
de donar suport a la independència 
per a cada tram de la distribució de 
renda per separat. Tot i que perdrem 
precisió estadística, el resultat és una 
estimació més fl exible —menys para-

metritzada— i més fi del als patrons 
que s’observen a les dades. 

En fer aquest exercici, el que ob-
servem és que en el model sense 
controls el que hi ha és dos grups 
de renda amb actituds clarament 
diferenciades entre elles, més que no 
pas un creixement continu com sug-
geria el model lineal. Així, hi ha per 

una banda el grup que va des de cap 
ingrés fi ns als 1.200 euros de renda 
familiar al mes, que se situa al voltant 
del 30% de suport a la independència 
i, a grans trets, l’altre grup que ingres-
sa a la llar a partir de 3.000 euros, 
que es situa ja per sobre del 50%. 
Tanmateix, en el model amb controls, 
que és el que ens dona una estimació 
més ajustada del que volem analitzar 
s’hi observen unes diferències més 
modestes, que es mouen en un rang 
de 10 punts percentuals: entre el 35 i 
el 34% de suport estimat a la inde-
pendència entre els grups.
 
En conclusió, amb les dades d’en-
questa observem, efectivament, una 
relació positiva i estadísticament 
signifi cativa entre la renda familiar 
i el suport a la independència. Els 
sectors de rendes més altes són els 
que tenen, segons les enquestes, uns 
nivells més elevats de suport. Ara bé, 
el poder explicatiu de la renda, per 
ella mateixa, és molt feble —entre el 
3 i el 4%. A més, aquesta relació es 
matisa molt quan incorporem unes 
quantes variables de control clau a 
les anàlisis, i també quan relaxem 
l’assumpció de linealitat. En tot 
cas, res de tot això no soluciona els 
problemes de no-resposta i d’error 

El poder explicatiu de la renda, 
per ella mateixa, és molt feble
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Gràfic 2 
Variació del suport a la independència. 
Comparació no lineal entre la variable de la renda de la llar (€/mes) 
i les variables de control 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CEO.
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de mesura que explicàvem anterior-
ment. Per això hem de complemen-
tar aquesta anàlisi amb una anàlisi a 
nivell de secció censal. 

Més enllà de les enquestes: 
anàlisi de seccions censals

Per fer l’anàlisi a nivell de seccions 
censals, com dèiem, hem recollit 
dades de diverses fonts. En primer 
lloc, per mesurar l’independentisme, 
emprem els resultats electorals de 
les eleccions al Parlament de Cata-
lunya de desembre de 2017. És una 
mesura imperfecta, perquè hi poden 
haver partidaris de la independència 
que votin a partits que no ho són 
expressament, i també hi pot haver 
contraris a la independència que 
votin formacions independentistes. 
Però atès el context excepcional en 
què es van celebrar aquelles elec-
cions, és fi ns a cert punt raonable 
pensar que en aquell moment la 
preferència sobre la independència 
va estructurar molt el vot i per tant 
el comportament electoral revela 
adequadament les preferències 
ciutadanes sobre la qüestió. Fins 
i tot hi ha raons per pensar que 
aquestes preferències revelades pel 

comportament són més ajustades 
que les preferències declarades a 
les enquestes. Per mesurar la renda 
recorrem a l’anomenada «estadística 
experimental» publicada per l’INE 
espanyol el passat 2019. Es tracta de 
dades construïdes a partir d’infor-
mació tributària a nivell de secció 
censal, i per tant són dades objecti-
ves i altament fi ables de la renda de 
les llars i de les persones que viuen 
en cada secció censal. El principal 
problema de mesura que poden tenir 
aquestes dades és el frau fi scal. Tan-
mateix, són dades de renda molt més 
fi ables que les que s’extreuen de les 
enquestes. A banda de la renda i el 
suport a la independència, introduïm 
una sèrie de variables de control en 
les nostres anàlisis, com l’estructura 
d’edat de la població, l’origen o la 
llengua. Per fer-ho, recorrem a infor-
mació provinent del cens de pobla-
ció i habitatges de 2011 —el darrer 
disponible. Finalment, incorporem 
algunes variables a nivell municipal 
provinents de l’Idescat.

En primera instància, fem una explo-
ració de les dades. El gràfi c 3 mostra 
la relació entre el vot als partits inde-
pendentistes i la renda mitjana per-
sonal de les seccions censals. Cada 

punt del gràfi c és una secció censal, 
i la línia prové d’una regressió local 
—lowess— que ajusta la tendència. 
El resultat d’aquesta exploració és 
bastant clar: hi ha una relació no 
lineal entre renda i independentisme. 
El vot independentista és mínim en 
l’extrem inferior de la distribució: a 
les seccions censals més pobres de 
Catalunya les forces independentis-
tes hi són especialment febles. En 
canvi, el suport a la independència va 
creixent a mesura que les seccions 
tenen rendes més elevades, fi ns al 
voltant dels 15.000€ per persona, 
quan la relació s’estabilitza i s’inver-
teix. En les rendes mitjanes hi ha una 
gran variabilitat, i de fet s’observen 
dos clústers de seccions amb nivells 
de renda propers a la mitjana en què 
l’independentisme hi és molt fort i 
molt feble, respectivament. Això és 
un indici que hi ha altres factors que 
no estem tenint en compte. En les 
seccions més riques, el suport als 
partits independentistes torna a bai-
xar i per això la pendent de la línia és 
negativa a la part dreta de la gràfi ca.

Explorem també la potencial he-
terogeneïtat territorial en aquesta 
relació. És sabut que la realitat soci-
oeconòmica de Catalunya és inter-

El vot independentista és mínim en l’extrem inferior de la 
distribució: a les seccions censals més pobres de Catalunya les 
forces independentistes hi són especialment febles

nament molt diversa. Hi ha territoris 
amb rendes mitjanes molt elevades 
i molta desigualtat interna, i d’altres 
més igualitaris i amb rendes més 
baixes. Per això, les anàlisis en què 
es tracta tot Catalunya com una 
unitat homogènia són necessària-
ment limitades. Analitzem, doncs, la 
mateixa relació però per cadascun 

dels àmbits territorials a Catalunya, 
les vegueries. En el gràfi c 4 obser-
vem com la relació entre renda i 
independentisme desapareix a l’Alt 
Pirineu i les Terres de l’Ebre, i en 
bona mesura també a la Catalunya 
Central. A Girona, Camp de Tarra-
gona i Penedès la relació és més 
semblant a la de Barcelona i a la 

del conjunt del país, tot i que amb 
matisos. La baixada de l’indepen-
dentisme en les rendes més altes és 
més evident a Barcelona, el Penedès 
i Lleida, mentre que a Girona i Tar-
ragona les seccions més riques són 
essencialment indistingibles de les 
de renda mitjana. A Lleida, la relació 
s’explica només per un grapat de 
seccions especialment pobres i amb 
poc vot independentista, però per la 
majoria de la distribució, no hi ha un 
patró gens clar. 

Aquestes anàlisis eviten els proble-
mes derivats de treballar amb dades 
d’enquesta, i ens permeten explorar 
relacions no lineals i la heteroge-
neïtat territorial interna. En canvi, 
encara hi ha dues qüestions addicio-
nals a resoldre: la potencial natura-
lesa espúria de la relació —que hem 
vist, parcialment, en l’anàlisi de les 
enquestes— i les diferències entre 
opcions independentistes. Per afron-
tar la possibilitat que la relació sigui 
espúria, en el gràfi c 5 hi presentem 
el suport a l’independentisme predit 
per dos models diferents per als 
deu trams —decils— de renda. Tal 
com hem fet abans, el primer model 
només té en compte la renda, i el se-
gon inclou un seguit de variables de 

En les seccions més riques, el suport als 
partits independentistes baixa

Gràfic 3 
Relació entre el vot als partits independentistes 
i la renda mitjana personal (€/any) de les seccions censals (2017)

Font: Elaboració pròpia.
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nament molt diversa. Hi ha territoris 
amb rendes mitjanes molt elevades 
i molta desigualtat interna, i d’altres 
més igualitaris i amb rendes més 
baixes. Per això, les anàlisis en què 
es tracta tot Catalunya com una 
unitat homogènia són necessària-
ment limitades. Analitzem, doncs, la 
mateixa relació però per cadascun 

dels àmbits territorials a Catalunya, 
les vegueries. En el gràfi c 4 obser-
vem com la relació entre renda i 
independentisme desapareix a l’Alt 
Pirineu i les Terres de l’Ebre, i en 
bona mesura també a la Catalunya 
Central. A Girona, Camp de Tarra-
gona i Penedès la relació és més 
semblant a la de Barcelona i a la 

del conjunt del país, tot i que amb 
matisos. La baixada de l’indepen-
dentisme en les rendes més altes és 
més evident a Barcelona, el Penedès 
i Lleida, mentre que a Girona i Tar-
ragona les seccions més riques són 
essencialment indistingibles de les 
de renda mitjana. A Lleida, la relació 
s’explica només per un grapat de 
seccions especialment pobres i amb 
poc vot independentista, però per la 
majoria de la distribució, no hi ha un 
patró gens clar. 

Aquestes anàlisis eviten els proble-
mes derivats de treballar amb dades 
d’enquesta, i ens permeten explorar 
relacions no lineals i la heteroge-
neïtat territorial interna. En canvi, 
encara hi ha dues qüestions addicio-
nals a resoldre: la potencial natura-
lesa espúria de la relació —que hem 
vist, parcialment, en l’anàlisi de les 
enquestes— i les diferències entre 
opcions independentistes. Per afron-
tar la possibilitat que la relació sigui 
espúria, en el gràfi c 5 hi presentem 
el suport a l’independentisme predit 
per dos models diferents per als 
deu trams —decils— de renda. Tal 
com hem fet abans, el primer model 
només té en compte la renda, i el se-
gon inclou un seguit de variables de 

En les seccions més riques, el suport als 
partits independentistes baixa

Gràfic 3 
Relació entre el vot als partits independentistes 
i la renda mitjana personal (€/any) de les seccions censals (2017)

Font: Elaboració pròpia.
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La baixada de l’independentisme en les rendes més altes 
és més evident a Barcelona, el Penedès i Lleida

control. En aquest cas, els controls són 
el percentatge de població nascuda a 
la resta de l’Estat espanyol, el percen-

tatge de gent que parla català, la pro-
porció de majors de 65 anys, la mida 
del municipi i la vegueria. Com mostra 

el gràfi c, si no es tenen en compte 
les variables de control la relació és 
clarament positiva, per bé que s’esta-

Gràfic 4
Relació entre el vot als partits independentistes 
i la renda mitjana personal (€/any) de les seccions censals (2017), per vegueria (%)

Font: Elaboració pròpia.
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bilitza i s’arriba a girar en la part alta 
de la distribució. Per contra, quan s’hi 
incorporen aquests controls bàsics, la 
relació s’afebleix molt: les diferències 
en els nivells predits de suport a la 
independència baixen dels 20 punts 
percentuals a menys de deu i, de fet, la 
diferència entre els trams centrals de 
renda deixa de ser signifi cativa.

Finalment, la darrera anàlisi té a 
veure amb les diferències entre 
partits independentistes. Com és 
sabut, tant en l’independentisme 
com en el no-independentisme hi 
conviuen formacions d’esquerres i 
de dreta o centre-dreta. És plausible 
pensar que els patrons de relació 
entre renda i independentisme siguin 

diferents per a uns i altres partits. 
Per això, en la gràfi ca 6 hi repliquem 
l’anàlisi del gràfi c 5, però fi xant-nos 
només en el vot als partits indepen-
dentistes d’esquerres —ERC i la CUP. 
Com s’hi pot observar, els resultats 
són diferents. D’una banda, les dife-
rències són molt menys marcades, 
i entre el segon i el novè decil de 
renda no hi ha diferències signifi ca-
tives. D’una altra banda, la caiguda 
en el suport en el decil superior és 
especialment acusada, i de fet és en 
aquest grup de seccions en què el 
model prediu un suport més baix a 
l’esquerra independentista. Aquesta 
darrera anàlisi, doncs, dona indica-
cions de la important heterogeneïtat 
interna en el patró d’associació entre 
renda i independentisme.

Conclusions

La tesi segons la qual l’independen-
tisme català és una mena de «revol-
ta dels rics» motivada per l’egoisme 
fi scal ha fet una certa fortuna. En 
aquest article hem revisat aques-
ta tesi, tant des del punt de vista 
teòric com empíric. A nivell teòric, 
hem mostrat com els mecanismes 
que sovint es proposen dins el cos 

Ni la ciutadania ni els governs independentistes 
són proclius a una lògica de competència fi scal a la baixa

Gràfic 5 
Relació del vot a partits independentistes i la renda en seccions censals 
i comparació amb les variables de control 

Font: Elaboració pròpia.
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Les anàlisis mostren com la correlació que s’ha identifi cat entre renda 
i independentisme és, en bona mesura, espúria a factors no econòmics

argumental d’aquesta tesi —egoisme 
fi scal i aspiració de construir a Cata-
lunya una mena de paradís fi scal— 
no es corresponen amb l’evidència 
disponible: ni la ciutadania ni els go-
verns independentistes són proclius 
a una lògica de competència fi scal a 
la baixa. Hem discutit algunes pos-

sibles explicacions alternatives, com 
els factors de confusió culturals, o el 
mecanisme més polític que proposen 
Maria José Hierro i Dídac Queralt en 
el seu estudi.

A nivell empíric, hem complementat 
les anàlisis presentades fi ns ara, 

utilitzant models estadístics que ens 
permeten estimar la relació entre 
renda i independentisme de mane-
ra més precisa, i amb dades de les 
seccions censals, que ens ajuden a 
superar alguns dels problemes de 
les dades d’enquesta. Les anàlisis 
mostren com la correlació que s’ha 
identifi cat entre renda i independen-
tisme és, en bona mesura, espúria a 
factors no econòmics. Un cop contro-
lats els factors no econòmics, la rela-
ció que queda és més feble i no és 
lineal —l’independentisme s’afebleix 
als extrems més ric i més pobre de 
la distribució—, ni homogènia territo-
rialment ni entre partits. L’indepen-
dentisme és, fonamentalment, una 
«revolta» interclassista. p

Gràfic 6 
Relació del vot a partits independentistes d’esquerres 
i la renda en seccions censals
i comparació amb les variables de control

Font: Elaboració pròpia.
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