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Internacionalització de la
consulta i del procés
G¶DXWRGHWHUPLQDFLyGH
Catalunya
Introducció
2EMHFWLXGHO¶LQIRUPH
/D LQWHUQDFLRQDOLW]DFLy GH OD FRQVXOWD L GHO SURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy TXH KDQ HQGHJDW HOV
ciutadans de Catalunya i les institucions polítiques que els representen té dos objectius:
a) justificar aquest procés davant dels actors internacionals (estats, institucions i
organitzacions internacionals, actors no estatals i mitjans de comunicació estrangers)
b) establir una política de comunicació amb aquells actors tant per explicar el procés polític
G¶DXWRGHWHUPLQDFLy TXH HV GHVHQYROXSD D &DWDOXQ\D FRP SHU SUHSDUDU O¶HVWDGL GH
reconeixement de Catalunya com a Estat independent.

3URFpVG¶DXWRGHWHUPLQDFLy
El pURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy DFWXDO i, per tant, la seva justificació i legitimació, inclou
propostes polítiques molt diverses (per procediment, naturalesa i, G¶DFRUGDPEOHVGDUUHUHV
enquestes ciutadanes, grau de suport públic) que van des de la voluntat de consultar la seva
ciutadania VREUH O¶HVWDWXV IXWXU GHO SDtV sense prejutjar el resultat de la consulta, fins a
O¶HYHQWXDO VHFHVVLy GH &DWDOXQya i la seva constitució com a Estat independent si així ho
volen els seus ciutadans.

Pàg 5

Tot i això, és a dir, tot i que consulta i independència constitueixen dos fets plenament
GLIHUHQFLDWV D O¶KRUD GH IRUPXODU XQ GLVFXUV GH MXVWLILFDFLy L XQD HVWUDWqJLD GH FRPXQLFDFLy
des de Catalunya, cal tenir en compte tres consideracions:
x

Tot i que el Govern de Catalunya ha decidit prioritzar un discurs de justificació de
la consulta, tot mantenint-VH QHXWUDO VREUH O¶HVWDWXV ILQDO GH &DWDOXQ\D L OD
possibilitat de crear un Estat independentODFUHDFLyG¶XQGLVFXUVLG¶XQDHVWUDWqJLD
FRPXQLFDWLYD LQWHUQDFLRQDOV SHU SDUW GHO *RYHUQ GH &DWDOXQ\D KDXUj G¶DQDU
RULHQWDGDWDPEp D H[SOLFDU ODOHJLWLPLWDW G¶XQDHYHQWXDO VHFHVVLy 1L ODUHDOLW]DFLy
G¶XQ UHIHUqQGXP R FRQVXOWD DOPHQ\V DTXHOOD TXH HV GHULYL G¶XQ SDFWH H[SOtFLW R
LPSOtFLWDPEO¶(VWDWHVSDQ\ROQLWDPSRFHOVHXUHVXOWDWHTXLYDOHQDXQDGHFODUDFLy
G¶LQGHSHQGqQFLD QR DIHFWDULHQ LPPHGLDWDPHQW OD FRPXQLWDW LQWHUQDFLRQDO L
podrien, per tant, arribar a mantenir-se com un afer relativament intern. Tanmateix,
considerant que la consulta va dirigida a plantejar la possibilitat de crear un Estat
VRELUj L SHU WDQW G¶HVGHYHQLU XQ QRX PHPEUH GH OD FRPXQLtat internacional, el
Govern català KD G¶HVWDU SUHSDUDW SHU GRQDU H[SOLFDFLRQV VREUH DTuesta darrera
possibilitat. Naturalment, la necessitat de justificar-se a nivell internacional es farà
PpVLQWHQVDVLGHJXWDO¶RSRVLFLyGHO*RYHUQHVSDQ\RODFHOHEUDUXQDFRQVXOWDHO
*RYHUQ FDWDOj GHFLGHL[ FHOHEUDU XQHV HOHFFLRQV GH FDUjFWHU ³SOHELVFLWDUL´ SHU
mesurar el suport dels ciutadans de Catalunya a la independència.

x

/DMXVWLILFDFLyJHQHUDOGHOSURFpVG¶DXWRGHWHUPLQDFLyGDYDQWGHOPyQLQWHUQDFLRQDO
tant si fa referència només a la consulta com si implica una decisió de secessió, té
(i ha de tenLU D O¶KRUD GH GHVHQYROXSDU-la públicament) una certa unitat i
FRKHUqQFLD LQWHUQHV &RP V¶DUJXPHQWD HQ DTXHVW LQIRUPH WRW L TXH DPE DOJXQV
matisos, els mateixos principis, tant jurídics com purament doctrinals, que
justifiquen la celebració de la consulta davant la comunitat internacional legitimen
OD FUHDFLy G¶XQ (VWDW SURSL eV FHUW SHUz TXH OD FRPXQLWDW LQWHUQDFLRQDO pV WDQW
per interessos com per ideals, heterogènia. Per això, és aconsellable que el
Govern de Catalunya moduli el seu discurs de justificació del procés
G¶DXWRGHWHUPLQDFLy HQ IXQFLy GH OHV DXGLqQFLHV D OHV TXH V¶DGUHFL HQ FDGD
moment.

x

El discurs de legitimació internacional ha de tenir correspondència amb
O¶DUJXPHQWDUL LQWHUQ pV D GLU DPE OHV UDRQV TXH IDQ VHUYLU OD FLXWDGDQLD L OHV
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institucions polítiques per justificar una consulta i una eventual secessió de
Catalunya.

(VWUXFWXUDGHO¶LQIRUPH
Aquest informe sobre la internacionalització del procés es divideix en tres parts:
La primera part desenvolupa un argumentari o discurs de justificació del procés actual:
x

E[DPLQD TXLQHV VyQ OHV UDRQV TXH KDQ GXW D LQLFLDU O¶DFWXDO SURFpV
G¶DXWRGHWHUPLQDFLyD&DWDOXQ\D

x

Escateix com encaixen aquestes raons amb la doctrina (legal i filosòfica) que
XWLOLW]D OD FRPXQLWDW LQWHUQDFLRQDO SHU GHWHUPLQDU TXLQV FDVRV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy
són acceptables i quins no;

x

Proposa quins són els arguments més vàlids que cal utilitzar als fòrums
internacionals;

x

Aplica aquests arguments al cas de Catalunya (defensa la coherència interna de
la justificació exterior i la seva correspondència amb el discurs polític intern a
Catalunya).

/D VHJRQD SDUW UHIOH[LRQD VREUH HO WLSXV G¶DFWRUV LQWHUQDFLRQDOV DOV TXL V¶KDXULD G¶DGUHoDU
aquest discurs de legitimació i les seves preocupacions particulars i com poden afectar
aquestes darreres al procés català.
Finalment, la tercera part integra una conclusió operativa que resumeix algunes de les idees
centrals de les dues primeres parts, i alhora, enumera les actuacions i estratègies a fer per
informar els actors internacionals i generar aliats o almenys estats i actors ben predisposats
a acceptar la decisió catalana de crear un Estat propi.
/¶HQFDL[MXUtGLFG¶XQD&DWDOXQ\DLQGHSHndent a la Unió Europea i a la comunitat internacional
V¶H[DPLQDHQLQIRUPHVVHSDUDWVLSHUWDQWQRpVREMHFWHG¶DQjOLVLG¶DTXHVWLQIRUPH
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1. Argumentari de la internacionalització
(O SURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy GH &DWDOXQ\D GHV GH Oa celebració de la consulta fins a
O¶HYHQWXDO FRQVWLWXFLy G¶XQ (stat sobirà), exigeix elaborar un discurs que el justifiqui per tal
de: legitimar-lo, obtenir el reconeixement internacional de Catalunya com a Estat sobirà, i
DVVROLU O¶DFFHSWDFLy L la integració de Catalunya en aquelles organitzacions i institucions
LQWHUQDFLRQDOVTXHVLJXLQGHO¶LQWHUqVGHOVFLXWDGDQVGH&DWDOXQ\D
7DO FRP HV GHVHQYROXSD HQ GHWDOO PpV HQGDYDQW O¶LQIRUPH UHFRPDQD TXH HO *RYHUQ L HO
Parlament de Catalunya expliquin i MXVWLILTXLQ HO SURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy FRPELQDQW WUHV
WLSXV

G¶DUJXPHQWDFLons

basades,

respectivament,

en

els

principis

democràtic,

G¶DXWRGHWHUPLQDFLyQDFLRQDODL[tFRPen el remei o últim recurs davant la manca de solució
TXHWHQHQOHVDVSLUDFLRQVG¶DXWogovern de Catalunya dins del marc espanyol. Mentre que els
WUHV WLSXV G¶DUJXPHQWV VyQ UHOOHYDQWV HQ OD IDVH GH OD FRQVXOWD HO WHUFHU WLSXV UHVXOWD
HVSHFLDOPHQWVLJQLILFDWLXHQODIDVHG¶LQWHUQDFLRQDOLW]DFLySRVWHULRUDODFRQVXOWDDOVFLXWDGDQV
de Catalunya. En aquest sentiWFDOGULDSRVDUO¶qPIDVLHQTXq GHVSUpVG¶KDYHU-se intentat, per
SDUWGHOHVLQVWLWXFLRQVFDWDODQHVFRPSWDELOLW]DUOHVDVSLUDFLRQVG¶XQDXWRJRYHUQHIHFWLXLOD
SHUWLQHQoDDO¶Estat espanyol:
x

L¶DXWRQRPLD TXH RIHUHL[ O¶(stat espanyol es troba per sota de les aspiracions
FDWDODQHVDODSUjFWLFDO¶DXWRQRPLDTXHWpOD*HQHUDOLWDWpVXQDDXWRQRPLDSROtWLFD
molt limitada i de caire essencialment administratiu, sense capacitat real per fixar
SROtWLTXHV SUzSLHV G¶DFRUG Dmb els interessos dels catalans. A PpV O¶DXWRQRPLD
DGPLQLVWUDWLYD pV FDGD FRS GH PpV EDL[D TXDOLWDW HQ OD PHVXUD TXH O¶(VWDW
conserva una Administració potent que gestiona els fenòmens socials de major
UHOOHX HFRQzPLF L VRFLDO WRW DOāOHJDQW TXH HV WUDFWD GH UHDOLWDWV G¶DEDVW territorial
VXSHULRU DO G¶XQD FRPXQLWDW DXWzQRPD R DILUPDQW TXH OHV PHVXUHV DIHFWHQ D
O¶RUGHQDFLyJHQHUDOGHO¶HFRQRPLD

x

EO FDUjFWHU GH PLQRULD QDFLRQDO SHUPDQHQW GH &DWDOXQ\D GLQV G¶(VSDQ\D ID
impossible

incrementar

aquesta

autonomia

pels procediments majoritaris

estàndards en una democràcia;
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x

ATXHVWD VLWXDFLy GH PLQRULD LPSOLFD TXH ILQV L WRW O¶DXWRQRPLD DFWXDO QR HVWj
garantida (la majoria pot alterar-la unilateralment sense que hi hagi cap
mecanisme polític o jurídic de protecció efectiva);

x

DH IHW O¶(stat central incompleix sistemàticament els acords de concessió
G¶DXWRQRPLD L LQWHUYp HQ WRWHV OHV FRPSHWqQFLHV H[FOXVLYHs o no, atribuïdes a
O¶DXWRQRPLDFDWDODQD 

x

ATXHVWD IDOWD GH JDUDQWLHV TXHGD UHIOHFWLGD HQWUH G¶DOWUHV jPELWV HQ OD
discriminació fiscal i cultural (manca de simetria en el reconeixement dels béns
lingüístics i culturals propis; intervenció en matèria educativa contra els criteris
G¶XQDPDMRULDVXSHULRUDOGHOVSDUODPHQWDULVFDWDODQV 

$TXHVWD GHIHQVD GHO SURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy FRP D ~OWLP UHFXUV SHU SRVar remei a una
situació injusta, HO TXH HOV WHzULFV DFWXDOV GHILQHL[HQ FRP ³remedial-right - only theory of
secession´ té diversos avantatges:
x

Encaixa bé amb el procés polític que ha dut una gran majoria dels catalans a
H[LJLUVHUFRQVXOWDWVVREUHHOIXWXUGH&DWDOXQ\DKDYHUFRQVWDWDWO¶HVJRWDPHQWGH
la via autonomista com a mecanisme per fer poVVLEOHO¶DFRPRGDFLyD(VSDQ\D

x

eV OD MXVWLILFDFLy WHzULFD GHO SURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy PpV HVWULFWD R H[LJHQW D
nivelO GRFWULQDO GHPDQD FRQGLFLRQV TXH V¶DQDOLW]HQ PpV HQGDYDQW que altres
MXVWLILFDFLRQV SRWHQFLDOV O¶H[HUFLFL GH O¶DXWRGHWHUPLQDFLy FRP D aplicació del
principi de la democràcia i com a dret inherent a ser una nació); i, per tant, és més
sòlida a nivell internacional (en la mesura que també integra les altres
justificacions).

x

És la justificació que probablement planteja menys problemes jurídics: no obliga a
UHWURWUDXUH¶VDXQD&DWDOXQ\DDXWzQRPDRVRELUDQDHQODKLVWzULDVLQyTXHHVSRW
DUWLFXODU DO YROWDQW G¶XQ VXEMHFWH OHJDO UHFRQHJXW D O¶RUGHQDPHQW FRQVWLWXFLRQDO
espanyol però que alhora rep un tracte sistemàticament subsidiari (que, en les
circumstàncies actuals del cas de Catalunya, sembla que no es pot corregir sense
O¶H[HUFLFLGHO¶DXWRGHWHUPLQDFLy 

x

Permet subsumir-hi greuges fonamentals (econòmics, lingüístics i culturals) sense
convertir-ORVHQODSULPHUDMXVWLILFDFLyGHO¶DXWRGHWHUminació.
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x

En general, compta amb la comprensió i empatia de la comunitat internacional per
dues raons: en concret, als països de forta tradició constitucional i democràtica
perquè compleix el requisit de demostrar que la via constitucional existent ha
quedat esgotada; i en general SHUTXqHQLPSRVDUOtPLWVHVWULFWHVHQO¶H[HUFLFLGH
O¶DXWRGHWHUPLQDFLyHQPLQLPLW]DO¶~VLSHUWDQWUHGXHL[HOGHVRUGUHLla inestabilitat
que podrien derivar-VH G¶XQ H[HUFLFL GH O¶DXWRGHWHUPLQDFLyJHQHUDOLW]DW DO VLVWHPD
internacional.

/¶DSHOāODFLy D O¶DXWRGHWHUPLQDFLy FRP D ~OWLP UHFXUV SHU JDUDQWLU O¶DXWRJRYHUQ GH &DWDOXQ\D
es pot integrar amb els altres dos grans arguments de defensa del procés
G¶DXWRGHWHUPLQDFLy HO SULQFLSL GH UDGLFDOLWDW GHPRFUjWLFD L HO SULQFLSL GHO GUHt de totes les
FRPXQLWDWV QDFLRQDOV L &DWDOXQ\D V¶KD DXWRGHILQLW FRP D QDFLy HQ GLYHUVHV GHFODUDFLRQV
SDUODPHQWjULHV L HQ HO PDWHL[ SUHjPEXO GH O¶(VWDWXW DSURYDW O¶DQ\   D GHFLGLU HO VHX
estatus polític. Tanmateix, el primer tipus de justificació és mpV ³UREXVW´ FRP D GLVFXUV
internacional1.
$ PpV GH OHJLWLPDU HO SURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy HO *RYHUQ GH &DWDOXQ\D KD G¶HYLWDU GRV
PDUFV FRQFHSWXDOV SHULOORVRV WDQW ILORVzILFDPHQW FRP D QLYHOO GH ³PjUTXHWLQJ SROtWLF´  HO
primer és el del greuge fiscal; i HOVHJRQpVHOGHO¶KRVWLOLWDWHQYHUVO¶(VWDWHVSDQ\RO.
Tot i que és cert que Catalunya pateix uns desequilibris fiscals gravíssims, aquest cas no té
res a veure amb el de la regió de la Padània i, per tant, qualsevol identificació dels dos casos
seria primer, equivocada, i segon, molt costosa per la causa catalana a nivell internacional.
El dèficit fiscal ha de ser entès (i explicat) com un símptoma de la manca de garanties que
SDWHL[O¶DXWRJRYHUQGH&DWDOXQ\D± i no com el motor GHOSURFpVG¶DXWRGHWHUPLQDFLy'¶DOWUD
banda, mostrar cap hostilitat envers O¶Estat espanyol seria també una equivocació. Ben al
contrari, cal subratllar que el procés és pacífic i democràtic tant perquè parteix de la gent ±
pV³bottom/up´± FRPSHUTXqDVSLUDDUHVROGUHSHUODIRUoDGHOHVXUQHVO¶DW]XFDFSROtWLFHQ
què es troba &DWDOXQ\D (Q DTXHVW VHQWLW O¶,QIRUPH Q~P  G¶DTXHVW &RQVHOO $VVHVVRU
desenvolupa un conjunt de propostes per establir un marc de cooperació entre Catalunya i
O¶Estat espanyol.

1

Bona part dels arguments justificatoris de la consulta desenvolupats a l¶,nforme núm. 1 del CATN ³/DFRQVXOWD
VREUH HO IXWXU SROtWLF GH &DWDOXQ\D´ poden ser utilitzats de manera complementària als enunciats en aquest
informe.
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3HU WDO G¶HODERUDU XQ DUJXPHQWDUL R GLVFXUV GH MXVWLILFDFLy GDYDQW GH OD FRPXQLWDW
LQWHUQDFLRQDODTXHVWDSDUWGHO¶LQIRUPHV¶HVWUXFWXUDde la següent manera:
x

3ULPHU V¶H[DPLQHQ els paràmetres internacionals (dret internacional i doctrina
jXULVSUXGHQFLDO  TXH GHILQHL[HQ HO GUHW D O¶DXWRGHWHUPLQDFLy GHVFULX EUHXPHQW HOV
FDVRVG¶DXWRGHWHUPLQDFLyH[SOtFLWDPHQWUHJXODWVDOGUHWLQWHUQDFLRQDOLGLVFXWHL[OD
SHUPLVVLELOLWDW QRUHJXODGD G¶H[HUFLUO¶DXWRGHWHUPLQDFLyG¶XQDPDQHUDXQLODWHUDO

x

En sHJRQ OORF L D OD OOXP GH O¶DQjOLVL IHW HQ HO SXQW DQWHULRU HV SODQWHJHQ les
SRVVLEOHV MXVWLILFDFLRQV GHO GUHW G¶DXWRGHWHUPLQDFLy HVSHFLDOPHQW HQ FDVRV GH
secessió unilateral), es recomana una estratègia de justificació (vàlida per a tot el
SURFpVG¶DXWRdeterminació, des de la consulta a la independència) i s¶DSOLFDDOFDV
de Catalunya.

x

)LQDOPHQWV¶alerta sobre els marcs conceptuals que cal evitar internacionalment.

1.1. Permissibilitat del dret a
O¶DXWRGHWHUPLQDFLyHQHODret i la
jurisprudència internacionals
/¶DXWRGHWHUPLQDFLyFRPDSULQFLSLFHQWUDOHQO¶jPELWLQWHUQDFLRQDOMDHVWLSXODWDOHVDFDEDOOHV
de la Primera Guerra Mundial pel president nord-americà Wilson, va ser reconegut
IRUPDOPHQW DPE OD IXQGDFLy GH OHV 1DFLRQV 8QLGHV O¶DQ\  /¶DUWLFOH 1(2) de la Carta
IXQGDFLRQDO YD LQFORXUH HQWUH HOV VHXV SULQFLSLV PHVWUHV HO GH ³GHVHQYROXSDU UHODFLRQV
G¶DPLVWDW HQWUH OHV QDFLRQV EDVDGHV HQ HO UHVSHFWH GH OD LJXDOWDW GH GUHWV L GH
O¶DXWRGHWHUPLQDFLyGHOVSREOHV « ´$TXHVWGDUUHUSULQFLSLWRUQDYDDVHUFRQILUPDWDO¶DUWLFOH
55. I al capítol XII sobre territoris no autònoms de la mateixa Carta, O¶DUWLFOH(b) va establir
ODSRVVLELOLWDWG¶XQ³GHVHQYROXSDPHQWJUDGXDO>GHOVWHUULWRULVVRWDDGPLQLVWUDFLyILGXFLjULD@FDS
D O¶DXWRJRYHUQ R OD LQGHSHQGqQFLa, sempre considerant les circumstàncies particulars de
cada territori i els seus pobles i els desitjos lliurement expressats dels pobles interessats
« ´
&RPDGUHW DPEFDSDFLWDWSHUFUHDUREOLJDFLRQVDWHUFHUV O¶DXWRGHWHUPLQDFLyKDUHEXWSHU
contra, XQWUDFWDPHQWPpVOLPLWDW3HUH[DPLQDUHOGUHWG¶DXWRGHWHUPLQDFLyFDOGLVWLQJLUHQWUH
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secessions pactades i secessions unilaterals.
El dret internacional no prohibeix les secessions pactades. Una secessió pactada entre la
regió que vol autodeterminar-sH L O¶EVWDW FHQWUDO V¶HQWpQ FRP XQ DIHU SUzSLDPHQW LQWHUQ
3UREDEOHPHQW O¶~QLFD UHVWULFFLy pV HO SULQFLSL utis possideti de respecte a les fronteres
HVWDWDOV H[LVWHQW DEDQV GHO SURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy 2. La doctrina formal més elaborada
sobre secessions pDFWDGHVpVGHGXHVPHQHV'¶XQDEDQGDHOGUHWGHVHFHVVLyHVUHFRQHL[
LUHJXODHQDOJXQV SRFV WH[WRVFRQVWLWXFLRQDOVFRPODFRQVWLWXFLyG¶(WLzSLD'¶DOWUDEDQGDKL
KD O¶DFFHSWDFLy SHU SDUWGHO 7ULEXQDO 6XSUHP GHO &DQDGjGH ODSRVVLELOLWDW GH QHJRFLDU una
reforma constitucional per permetre la secessió del Quebec en OD VHYD FRQHJXGD ³2SLQLy´
(dictamen) de 1998,3 FRPSOHWDGD SHU OD UHJXODFLy G¶DTXHOO SURFpV a la Clarity Act aprovada
pel pDUODPHQWFDQDGHQFO¶DQ\HQUHVSRVWDDO¶RSLQLyGHO76&.4 /¶DFRUGHQWUHHOVJRYHUQV
EULWjQLF L HVFRFqV GH  G¶RFWXEUH GH  pV O¶DOWUH H[HPSOH GH UHJXODFLy GH OD VHFHVVLy
pactada ± HVSHFLDOPHQWHOSXQWGHOPHPRUjQGXPTXHDFRPSDQ\DO¶DFRUG
El dret de secessió unilateral només està regulat explícitament pel dret internacional en
casos de descolonització. La Declaració sobre OD &RQFHVVLy G¶,QGHSHQGqQFLD DOV Països i
3REOHV &RORQLDOV DSURYDGD SHU O¶$VVHPEOHD *HQHUDO GH 1DFLRQV 8QLGHV HO GHVHPEUH GH
 5HVROXFLy  GH O¶$VVHPEOHD *HQHUDO  DILUPjTXH ³WRWs els pobles tenen el dret a
O¶DXWRGHWHUPLQDFLy´LTXH³HQYLUWXWG¶DTXHVWGUHWGHWHUPLQHQOOLXUHPHQWHOVHXHVWDWXVSROtWLFL
SHUVHJXHL[HQ OOLXUHPHQW HO VHX GHVHQYROXSDPHQW HFRQzPLF VRFLDO L FXOWXUDO´ SURYLVLy
RSHUDWLYDQ~P /¶DUWLFOHGHOVGRV3DFtes Internacionals, el de Drets econòmics, socials i
culturals i el de Drets civils i polítics, de 1966, DILUPDUHQHOGUHWGHWRWVHOVSREOHVDOD³VHYD
OOLXUH GHWHUPLQDFLy´ GH PDQHUD TXH ³HQ YLUWXW G¶DTXHVW GUHW GHWHUPLQHQ OOLXUHPHQW OD VHYD
condició poltWLFD´ 8QD QRYD 'HFODUDFLy GH OHV 1DFLRQV 8QLGHV VREUH HOV 3ULQFLSLV GH 'UHW
Internacional Relatius a les Relacions i Cooperació Amistoses entre Estats de 1970
5HVROXFLy   YD SUHFLVDU TXH HO GUHW G¶DXWRGHWHUPLQDFLy UHFRQHJXW SHU OHV 1DFLRQV
2

'¶DFRUG amb el principi G¶uti possideti HO SURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy G¶XQ WHUULWRUL GLQV G¶XQ Estat) no pot
THVWLRQDU OHV IURQWHUHV HVWDWDOV H[LVWHQWV D O¶KRUD G¶LQLFLDU-se HO SURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy Sentència del
Tribunal Internacional de Justícia sobre la disputa fronterera entre Mali i Burkina Fasso (1986 ICJ 554 (desembre
22). El principi uti possideti V¶KDDSOLFDWWDPEp,en el cas iugoslau, DOHVIURQWHUHVLQWHUQHVG¶XQDIHGHUDFLy
3

Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217.

4

Clarity Act S.C. 2000, c.26(OSDUODPHQWGH4XHEHFTXHQRUHFRQHL[ODYDOLGHVDG¶DTXHVWDOOHLKDDSURYDWOD
VHYDSUzSLDOOHLUHJXODQWO¶H[HUFLFLGHOGUHWG¶DXWRGHWHUPLQDFLy /RLVXUO¶H[HUFLFHGHVGURLWVIRQGDPentaux et des
SUpURJDWLYHVGXSHXSOHTXpEpFRLVHWGHO¶eWDWGX4XHEHF5/54F(-20,2 (2001).
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Unides es UHIHULDDVLWXDFLRQVFRORQLDOVpVDGLUDDTXHOOV³HVWDWVTXH>QR@HVUHJLHQSHUXQ
govern representatiu de tot el poble pertanyent al territori sense distincions de raça, religió o
FRORU´5.
Permissibilitat del dret de secessió unilateral. El reconeixement del dret de secessió
unilateral per a casos de descolonització no equival, però, a la seva prohibició en altres
supòsits.
A la seva ³Opinió´ consultiva sobre la independència de Kosovo de 28 de juny de 2010, el
Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) indica que les Nacions Unides han reconegut
GLUHFWDPHQW O¶H[LVWqQFLD G¶XQ GUHW D O¶DXWRGHWHUPLQDFLy HQWUH HOV SREOHV ³VRWPHVRV D OD
VXEMXJDFLyDODGRPLQDFLyRDO¶H[SORWDFLyHVWUDQJHUHV´3HUzDOKRUDFRQVWDWDTXH³>WDPEp@
KDVXFFHwWTXHG¶DOWUHVGHFODUDFLRQVG¶LQGHSHQGqQFLDKDQHVWDWSUHVHVIRUDG¶DTXHVWFRQWH[W´
(§79), és a dir, sense acollir-se necessàriament a les Declaracions de Nacions Unides de
LFRPHQHOFDVGHODLQGHSHQGqQFLDGH%DQJODGHVKUHVSHFWHGHO3DNLVWDQO¶DQ\
1974 o en el de la divisió de Iugoslàvia i el reconeixement dels seus estats successors per
part de la comunitat internacional.
$O¶³Opinió´ de 2010, el TIJ recorda:
a) QXHOHVIRQWVGHOGUHWG¶DXWRGHWHUPLQDFLyVyQP~OWLSOHVHQSDUWUHJXODGHVGLUHFWDPHQWSHU
les Nacions Unides (i clarificades per la pròpia jurisprudència del Tribunal) i en part fruit de la
pràctica quotidiana i flexible de la comunitat dels estats;
b) Que al Tribunal no li pertoca ni produir noves normes de dret internacional ni, a la llum de
les normes ja existents, delimitar els processos i condicions sota els que els pobles poden
exercir el seXGUHWDO¶DXWRGHWHUPLQDFLy
c) Que, en el cas examinat sobre la secessió de Kosovo, al Tribunal no se li va demanar en
FDSFDV³VLHOGUHWLQWHUQDFLRQDO conferia a Kosovo un dret positiu de declarar unilateralment
la seva independència ni (...) si el dret internacional confereix en general a entitats situades
DO¶LQWHULRUG¶XQHstat existent el dret de separar-VH¶QXQLODWHUDOPHQW´  
5

/D 'HFODUDFLy GH  YD HVWDEOLU TXH HO GUHW G¶DXWRGHWHUPLQDFLyQR SRGLD THVWLRQDU HO SULQFLSL LQWHUQDFLRQDO
G¶LQWHJULWDWWHUULWRULDO/DVHYDSURYLVLyHVWDEOHL[TXH³TXDOVHYROLQWHQWGHWUHQFDUSDUFLDOPHQWRWRWDOPHQWODXQLWDW
QDFLRQDOLODLQWHJULWDWWHUULWRULDOG¶XQSDtVpVLQFRPSDWLEOHDPEHOVSURSzVLWVLSULQFLSLVGHOD&DUWDGHOHV1DFLRQV
8QLGHV´ SURYLVLyQ~P 
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Fetes aquestes FRQVLGHUDFLRQVHO7,-UHFRQHL[TXHQRHVSRWFRQILUPDUO¶H[LVWqQFLDG¶XQGUHW
DO¶DXWRGHWHUPLQDFLy PpV HQOOj GHOTXHMD KD UHJXODW ODFRPXQLWDW Lnternacional, a través de
les institucions que la representen. Però, alhora, també afirma que no hi ha cap regla
LQWHUQDFLRQDOTXHSURKLEHL[LO¶H[HUFLFLGHO¶DXWRGHWHUPLQDFLy  LTXHSHUWDQWODGHFODUDFLy
G¶DXWRGHWHUPLQDFLy GH .RVRYR QR YXOQHUDFDS QRUPDMXUtGLFDLQWHUQDFLRQDO (QGHILQLWLYD HO
7ULEXQDO HQWpQ TXH O¶H[HUFLFL GHO GUHW G¶DXWRGHWHUPLQDFLy QR FUHD O¶REOLJDFLy GH
reconeixement per part dels estats existents però que és certament permissible 6.
$TXHVWDSHUPLVVLELOLWDWQRPpVGHVDSDUHL[VLODGHFODUDFLyG¶DXWRGHWHUPLQDFLyXQLODWHUDOHVID
DPE ³XQ UHFXUV LOāOtFLW de OD IRUoD R D G¶DOWUHV YLRODFLRQV JUeus de normes de dret
LQWHUQDFLRQDO´  
Considerant la flexibilitat del dret internacional, és a dir, la manca de prohibicions al dret
G¶DXWRGHWHUPLQDFLy HO GHEDW SROtWLF YLQGUj GHWHUPLQDW SHU OD FDSDFLWDW GH MXVWLILFDU HO VHX
exercici per part dels ciutadans de Catalunya i facilitar el seu posterior reconeixement ± i de
fer-KRJXLDWSHOGHEDWQRUPDWLXTXHV¶KDJHQHUDWVRbre aquesta qüestió. En els propers punts
GHO¶LQIRUPHV¶examina aquest debat i V¶DUWLFXODTXLQDpVO¶HVWUXFWXUDGHGLVFXUVH[WHULRU que
SRWWHQLUPpVFDSDFLWDWGHFRQYHQFLPHQWLG¶q[LWIRUDGH&DWDOXQ\D

/HJLWLPDFLyGHOSURFpVG¶DXWRGHWHUPLQDFLy
8QDGHIHQVDGHOSURFpVG¶DXWRGHWHUPLQDFLyKDG¶LQWHJUDUOHVUDRQVTXHKDQGXW, la ciutadania
i el Govern de Catalunya, a triar aquest camí amb un conjunt de principis sòlids que siguin
acceptables per part dels diversos agents de la comunitat internacional (diplomàtics,
governs, institucions i organitzacions internacionals) i que comptin, com a mínim, amb la
comprensió i O¶empatia dels mitjans i GHO¶opinió pública dels altres països.
/D GHIHQVD G¶DTXHVW SURFpV HV IRQDPHQWD HQ WUHV JUDQ SULQFLSLV O¶DXWRGHWHUPLQDFLy FRP D

6

Aquest decisió del TIJ és clarament liberal en un sentit ampli perquè arriba a subordinar el principi general
G¶LQWHJULWDWWHUULWRULDOUHFRQHJXWH[SOtFLWDPHQWDOVDFRUGVGH5DPERXLOOHW VLJQDWVHQHOVHXPRPHQWSHUUHVROGUHHl
conflicte amb Sèrbia) i a la Resolució 1244 (sobre la intervenció de Nacions Unides a Kosovo), que incloïen el
FRPSURPtVJHQqULFGHUHVSHFWDUODLQWHJULWDWGHOD5HS~EOLFDIHGHUDOGH,XJRVOjYLDDOGUHWG¶DXWRGHWHUPLQDFLyGH
Kosovo (§95 i §§ 114-118).
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H[HUFLFL GHO GUHW D GHFLGLU GHPRFUjWLFDPHQW GHOV SREOHV O¶DXWRGHWHUPLQDFLy FRP D GUHW
inherent a la naturalesa de CatalXQ\D FRP D QDFLy L O¶DXWRGHWHUPLQDFLy FRP D ~OWLP UHFXUV
per posar remei a una situació sistemàticament injusta.
Aquests tres principis són vàlids (pel cas de Catalunya) i poden ser utilitzats alhora ± amb
DOJXQDYDULDFLyHQO¶qPIDVLGHO¶H[SOLFDFLyVHJRQVO¶DXGLqQFLDLQWHUQDFLRQDO FRPV¶H[DPLQDD
ODVHJRQDSDUWGHO¶LQIRUPH En tot cas, el darrer argument és, per les raons examinades a
continuació, més estricte i, per això mateix, més sòlid davant dels actors més reticents de la
comunitat internacional.

$$XWRGHWHUPLQDFLySHUDSOLFDFLyG¶XQSULQFLSLGHPRFUjWLF
Especialment en societats liberal-GHPRFUjWLTXHV O¶DXWRGHWHUPLQDFLy HV MXVWLILFD G¶XQD
manera gairebé intuïtiva, ja què respon al principi democràtic basat en:
1) LDOHJLWLPLWDWGHO¶DXWRULWDWpolítica basada en el consens dels governats, considerats com
a unitat de decisió col·lectiva (demos) ±LQFORHQW OD FDSDFLWDW G¶XQD SREODFLy GH GHFLGLU
constituir-se com a tal unitat; i
2) L¶DXWRQRPLD PRUDO GHOV LQGLYLGXV '¶DTXHVWD PDQHUD HO GUHW D FRQVWituir un Estat
LQGHSHQGHQW HV FRQVLGHUD XQ GUHW SULPDUL GHOV LQGLYLGXV G¶XQD FROāOHFWLYLWDW WHUULWRULDOLW]DGD
sempre i quan es compleixin determinades condicions contextuals, tals com la facticitat del
nou estat (econòmica, política, etc), la facticitat dH O¶HVWDW DQWHULRU TXH HV JDUDQWHL[LQ HOV
drets de les minories, i que no es generi una significativa inestabilitat internacional.

B. $XWRGHWHUPLQDFLyFRPDGUHWLQDOLHQDEOHG¶XQDFRPXQLWDW
nacional
(O GUHW G¶DXWRGHWHUPLQDFLy es recolza aquí en un dret a la sobirania que es deriva
GLUHFWDPHQWGHOFDUjFWHUGHFRPXQLWDWQDFLRQDOG¶XQGHWHUPLQDWFROāOHFWLX
Atesa la força de la democràcia com a principi de legitimació política, avui en dia els dos
principis (A i B) tendeixen a combinar-se per justificar un SURFpVG¶DXWRGHWHUPLQDFLyHQGXHV
passes seqüencials: (1) una comunitat nacional és dipositària última, per la seva condició de
³QDFLy´GHODVHYDVRELUDQLD  DTXHVWDFRPXQLWDWWpHQDSOLFDFLyG¶XQSULQFLSLGHPRFUjWLF
el dret a exercir aquesta sobirania (de forma pacífica, entre altres).
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$TXHVWDUJXPHQW³GHPRFUjWLF´WpGLYHUVRVDYDQWDWJHV
x

Té molta acceptació a Catalunya a nivell ciutadà i ha estat utilitzat, amb èxit, pel
Govern, pel parlament i pels partidaris de celebrar la consulta.

x

Lliga bé amb el consens liberal i democràtic que preval a bona part del món.

x

Es recolza en una doctrina important que es troba sobretot al dictamen del TS
canadenc.

x

Es pot fonamentar en les declaracions, repetides, del Parlament de Catalunya de
reservar-VHHOGUHWG¶DXWRGHWHUPLQDFLy

$OKRUDSHUzWpGLYHUVRVSXQWVIHEOHV(OSULPHUpVFRQFHSWXDO(OVHJRQG¶RUGUHHVWUDWqJLF
VHPEOD VREUHWRW LPSRUWDQW SHU D O¶HWDSD que es dibuixa després de la consulta o per un
procés en què la consulta no hagi estat possible:
El primer obstacle és que el principi democràtic exigeix, per a la seva aplicació, la definició
del subjecte sobirà. Aquest subjecte, però, no és formalment sobirà (aquesta és la raó
G¶HQFHWDU HO SURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy  L SHU WDQW HOV FRQWUDULV D OD FRQVXOWD D &DWDOXQ\D
sovint li neguen el caràcter de comunitat nacional ± i oscil.len entre afirmar Espanya com a
única nació i entre DFFHSWDU VRODPHQW O¶DXWRGHterminació a nivell de cada individu per
separat. Aquest entrebanc és menor per a Catalunya: com ja hem indicat abans, el
Parlament ha fet repetides declaracions de sobirania o de conservació del dret
G¶DXWRGHWHUPLQDFLy L FRPSWD DPE XQD OODUJD VqULH G¶HQTuestes que mostren amplíssimes
majories a favor de fer la consulta a Catalunya i, per tant, si més no implícitament, de
reconeixement de Catalunya com a subjecte polític diferenciat. Tanmateix, per reforçar la
justificació de perquè la consulta es fa ara i no abans (p.e., el 1978), és aconsellable afegir
O¶DUJXPHQWGHODVHFHVVLyFRPD~OWLPUHFXUV
/DVHJRQDIHEOHVDpVGHFDLUHHVWUDWqJLF/¶DSOLFDFLyGHOSULQFLSLGHPRFUjWLFHVSHFLDOPHQWVL
QRKLKDJXpVDFRUGDPEO¶(VWDWHVSDQ\ROFUHD RUHIRUoD XQprecedent a nivell internacional
important. Com que legitima les separacions sense exigir-ne un esforç de justificació, redueix
el cost de secessió i, per tant, augmenta la possibilitat que hi hagi més secessions al món.
En un context internacional volàtil VL PpV QR HQ DOJXQHV UHJLRQV GHO PyQ O¶DSHOāODFLy D OD
democràcia podria despertar preocupació o hostilitat entre els estats ja reconeguts.
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&/¶DXWRGHWHUPLQDFLyFRPD~OWLPUHFXUVSHUSRVDUUHPHLDXQD
situació injusta
'¶DFRUG DPE DTXHVW SULQFLSL R OtQLD DUJXPHQWDO O¶DXWRGHWHUPLQDFLy HV GHIHQVD FRP D ~OWLP
UHFXUVSHUSRVDUUHPHLDLQMXVWtFLHVJUHXVLSHUVLVWHQWVTXHQRV¶KDQSRJXWVROXFLRQDUGLQVGHO
marc polític existent. Tot i que no hi ha acord complet sobre quines situacions poden ser
qualificades com a injustícies greus, aquestes són (per ordre de més a menys acord
doctrinal):
1. Violacions massives de drets humans.
2. Annexions i ocupacions militars injustes ± particularment aquelles que es van
produir després de la prohibició expressa de guerres de conquesta territorial
O¶DQ\
3. 9LRODFLRQV SHU SDUW GH O¶HVWDW FHQWUDO GH OHV DVSLUDFLRQV G¶DXWRJRYHUQ L GHOV
DFRUGV G¶DXWRQRPLD WHUULWRULDO LQWHUQD DTXHVWHV YLRODFLRQV LQFORXHQ 3.1) la
LPSRVVLELOLWDW GH FRQFLOLDU GHPDQGHV UDRQDEOHV  G¶DXWRQRPLD UHJLRQal amb
O¶HVWUXFWXUD GH O¶HVWDW L 3.2) la intervenció i qüestionament (sistemàtic) de
O¶DXWRQRPLD WHUULWRULDO SHU SDUW GH O¶HVWDW FHQWUDO PDOJUDW HOV SDFWHV IRUPDOV
existents.
4. La minoria nacional o territorial com a minoria permanent en un estat
democràtic. Pel seu estatus de minoria permanent, un grup nacional no pot
tenir mai garanties que els acords autonòmics es compliran per part de la
majoria. (Aquesta situació es relaciona amb ± i pot ser complementària a ± les
clàusules (3.1) i (3.2)). /¶~QLF UHPHL possible a aquesta situació és la
modificació de les relacions entre la majoria i la minoria territorials fins a
posar-OHVHQXQSODG¶HVWULFWDLJXDOWDWFRQFHGLQWO¶HVWDWXVGHSOHQDVRELUDQLDD
la minoria nacional.
&RPMDV¶KDLQGLFDWDEDQVODFRPXQLWDWinternacional no demana (ni exigeix) cap justificació
concreta per autodeterminar-VH O¶~QLF TXH FDO pV FRPSOLU DPE HOV UHTXLVLWV SURFHGLPHQWDOV
UHFROOLWV HQWUH DOWUHV OORFV D O¶RSLQLy GHO 7,- GH  de juny de 2010 (procés democràtic i
pacífic). Tanmateix, sembla raonable explicar i justificar la consulta i el procés polític de
&DWDOXQ\D(QDTXHVWVHQWLWXWLOLW]DUHOSULQFLSLG¶DXWRGHWHUPLQDFLyFRPD~OWLPUHFXUVRUHPHL
³remedial-right-only secession´ LPSOLFDDXWRimposar-VHXQQLYHOOG¶H[LJqQcia més alt que els
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principis de democràcia i de dret nacional. Per altra banda, aquesta defensa del procés
G¶DXWRGHWHUPLQDFLyWpDYDQWDWJHVLPSRUWDQWVHVFRUUHVSRQDO¶H[SHULqQFLD històrica i política
catalana G¶HVJRWDPHQW GH WRWHV OHV DOWUHV YLHV G¶HQFDix amb O¶(VWDW HVSDQ\RO i els motius
expressats entre els ciutadans de Catalunya; emfatitza la voluntat de Catalunya de contribuir
a reforçar el dUHW LQWHUQDFLRQDO L DFRPSDWLELOLW]DU HO VHX SURFpV OHJtWLP G¶DXWRGHWHUPLQDFLy
DPE HO PDQWHQLPHQW G¶XQ VLVWHma internacional estable i governat per normes predibles;
V¶DIHJHL[ R VXPD OHV DOWUHV GXHV MXVWLILFDFLRQV GH VHFHVVLy OD GHPRFUjWLFD L OD GH FDUjFWHU
nacional inalienable de secessió.
Tanmateix, com és el cas de les dues primeres justificacions (A i B), l¶DUJXPHQW G¶~OWLP
UHFXUV WDPEp Wp SXQWV IHEOHV (Q SULPHU OORF L FRP MD V¶KD HVPHQWDW DEDQV QR KL KD XQ
FRQVHQVFRPSOHWVREUHTXLQHVVyQOHVFDXVHVTXHOHJLWLPHQO¶DXWRGHWHUPLQDFLyFRPD~OWLP
UHFXUV(QVHJRQOORFDODSDUWTXHO¶XWLOLW]DOLFRUUHVSRQprovar (és a dir, té la càrrega de la
SURYDGH O¶H[LVWqQFLDGHOWUDFWDPHQWLQMXVWTXHMXVWLILFDO¶DXWRGHWHUPLQDFLy

Aplicació a Catalunya
'¶DFRUG DPE OD GLVFXVVLy DQWHULRU HO GLVFXUV G¶LQWHUQDFLRQDOLW]DFLy GH &DWDOXQ\D V¶KDXULD
G¶HVWUXFWXUDUG¶DFRUGDOa següent lògica que combina els tres principis examinats abans en
XQDFDGHQDDUJXPHQWDOTXHHPIDWLW]DO¶DXWRGHWHUPLQDFLyFRPD~OWLPUHFXUVSHUzTXHHQFDS
cas abandona els principis democràtic i de comunitat nacional:7
a) 'HVSUpV G¶KDYHU LQWHQWDW VLVWHPjWLFament i sense èxit conciliar la seva personalitat
QDFLRQDO SUzSLD DPE OD SHUWLQHQoD D O¶(VWDW HVSDQ\RO &DWDOXQ\D H[HUFHL[ HO GUHW D
O¶DXWRGHWHUPLQDFLyFRPD~OWLPUHFXUVRVROXFLySHUDVVROLUHQSULPHUOORFHOVHXSOH
reconeixement nacional i el nivell G¶DXWRJRYHUQDOTXHDVSLUHQHOVVHXVFLXWDGDQVLHQ
segon terme, per acabar amb una situació de discriminació fiscal sistemàtica i de
desprotecció lingüística i cultural.
b) /¶DXWRGHWHUPLQDFLy GLULJLGD D HVWDEOLU XQD &DWDOXQ\D VRELUDQD KD GH SHUPHWUH
garantir uns drets polítics i jurídics que el sistema polític espanyol no garanteix (i que
no ha garantit de manera continuada, fins i tot després de la transició a la
7

La justificació de Catalunya utilitzaria les clàusules 3 i 4 de la llista desenvolupada abans. Les clàusules 1 i 2
VHPEOHQGHGLItFLODSOLFDFLy9HJL¶VWDQPDWHL[ODUHIHUqQFLDDSRVVLEOHVYLRODFLRQVGHGUHWVKXPDQVPpVDYDOO
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democràciD  $TXHVWD VRELUDQLD QR H[FORX OD SRVVLELOLWDW G¶HVWDEOLU PHFDQLVPHV
confederals amb Espanya ± DL[zVtHQHVWULFWHVWHUPHVG¶LJXDOWDW
c) Històricament, i quan les circumstàncies polítiques espanyoles ho han permès,
Catalunya ha mostrat una voluntat constanWG¶RUJDQLW]DU-se com a comunitat política
diferenciada i de recuperar les seves institucions polítiques i fiscals abolides diverses
vegades (anys 1714, 1923 i 1939).
d) 7DPEp KLVWzULFDPHQW &DWDOXQ\D KD LQWHQWDW FRPELQDU DTXHVWD YROXQWDW G¶DXWRQRPLD
amb la seva integració a O¶(VWDWHVSDQ\RO. El tipus de solució utilitzada, federalista o
autonomista, que ha variat en funció del període històric i de les forces polítiques que
O¶KDQ SURSRVDW HV FRUUHVSRQ DPE OHV VROXFLRQV KDELWXDOV IHWHV VHUYLU HQ GLYHUVRV
païsoVSOXULQDFLRQDOVDOPyQFRPDUDHO&DQDGj%qOJLFDHO5HJQH8QLWRO¶ËQGLD,HV
remunta coP D PtQLP D PLWMDQV VHJOH ;,; í amb els esquemes federatius de la I
República espanyola impulsats per polítics catalans.
e) A la darrera transició democràtica a O¶(VWat espanyol, la Constitució Espanyola (CE)
de 1978 va establir mecanismes per concedir una certa autonomia política a
Catalunya (i D G¶DOWUHV WHUULWRULV L UHJLRQV GH O¶(VWDW HVSDQ\RO  7DQPDWHL[ FRP D
UHVXOWDWGHO¶HVWUDWqJLDGHFUHDUXQDPSOLFRQVHQVSHU fer possible la transició política i
per evitar la confrontació amb aquells sectors socials, polítics i militars que havien
col·laborat amb la dictadura i que comptaven amb suports polítics i coactius
considerables per amenaçar tot el procés polític del moment, la Constitució es va
UHGDFWDU HQ WHUPHV GHOLEHUDGDPHQW DPELJXV SHO TXH IHLD UHIHUqQFLD D O¶RUJDQLW]DFLy
WHUULWRULDOG¶(VSDQ\D3HUH[HPSOHO¶DUWLFOHCE YDIHUVHUYLUHOVWHUPHV³QDFLRQDOLWDWV
LUHJLRQV´SHUUHIHULU-se a les possibles comunitats nDFLRQDOVGHOµ(VWDWHVSDQ\ROTXH
YROJXHVVLQDFFHGLUDXQDFHUWDDXWRQRPLDSROtWLFDLYDUHVHUYDUHOWHUPH³QDFLy´SHUD
Espanya. Els constituents no van enumerar les comunitats autònomes i en cap cas
YDQ HVSHFLILFDU TXLQHV WHQLHQ QDWXUDOHVD GH ³QDFLRQDOLWDW´ 'H OD PDWHL[D PDQHUD
llistava un conjunt de competències mínimes per als governs autonòmics i alhora
establia procediments oberts per procedir a la delegació de competències per part del
JRYHUQ FHQWUDO (O WH[W FRQVWLWXFLRQDO QR YD IL[DU O¶HVWUXFWXUD del sistema de
finançament territorial.
f)

El caràcter obert de la Constitució española o, en altres paraules, la seva naturalesa
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GH ³FRQWUDFWH LQFRPSOHW´ VHPSUH KD IHW GHSHQGUH OD VHYD FRQFUHFLy L
desenvolupament de qui controla les institucions fonamentals GH O¶(VWDW HVSDQ\RO
(Corts, Executiu i Tribunal Constitucional)
g) En compliment de les possibilitats obertes per la CRQVWLWXFLy O¶DQ\  HV YD
aprovar un EVWDWXW G¶AXWRQRPLD TXH FRQFHGLD XQD FHUWD GRVL G¶DXWRJRYHUQ D
Catalunya. Tanmateix, el desplegament GHO¶(statut va ser lent i incomplet, en bona
PHVXUDGHSHQHQWGHODFRUUHODFLyGHIRUFHVDOHV&RUWVHVSDQ\ROHVLQRGHO¶DSOLFDFLy
HVWULFWDGHOVDFRUGVMXUtGLFVFRQWLQJXWVDO¶(VWDWXWPDWHL[
h) &RPH[DPLQDHQGHWDOOO¶³,QIRUPHVREUHOHVGXSOLFLWDWVIXQFLRQals i organitzatives entre
O¶HVWDW L OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D´ HPqV SHU O¶,QVWLWXW G¶(VWXGLV $XWRQzPLFV 8 ,
O¶DGPLQLVWUDFLy FHQWUDO KD FRQWLQXDW LQWHUYHQLQW HQ WRWHV OHV PDWqULHV L SRGHUV GH OD
*HQHUDOLWDW ILQV L WRW DTXHOOHV TXH WHQHQ OD QDWXUDOHVD G¶Hxclusives. Com indica
DTXHVWLQIRUPH³OHVGXSOLFLWDWVQRUPDWLYHV>SHUSDUWGHOHJLVODGRUHVWDWDOLDXWRQzPLF@
es produeixen indistintament i amb la mateixa extensió i intensitat tant en els àmbits
en els quals la Generalitat té competències exclusives com en aquells en què les té
FRPSDUWLGHV´ FRQFOXVLy FLQTXHQD S   $TXHVWHV ³GXSOLFLWDWV QRUPDWLYHV
generalitzades i normalment intenses, sumades a la prevalença que el Tribunal
&RQVWLWXFLRQDOGyQDDOVWtWROVFRPSHWHQFLDOVGHO¶(VWDWLDOVDFWHVG¶H[HUFLFLG¶DTXHVWV
títols (...) reforcen la preeminència del legislador estatal sobre els autonòmics i,
VREUHWRW FRQVROLGHQ OD WHQGqQFLD D DWULEXLU D O¶(VWDW OD IL[DFLy GH OHV SROtWLTXHV
públiques generals i sectorials que tenen una capacitat efectiva dH WUDQVIRUPDFLy´
VLWXHQ HOV OHJLVODGRUV DXWRQzPLFV HQ XQD ³SRVLFLy   G¶H[WUDRUGLQjULD IHEOHVD´ L
FRQYHUWHL[HQOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DHQ³XQDDXWRQRPLDGHEDL[DTXDOLWDWPpV
propera a una simple autonomia administrativa que no pas a una autonomia
YHULWDEOHPHQWSROtWLFD´ FRQFOXVLyGRW]HQDS-314)
i)

3HU WDO GH SRVDU UHPHLD DTXHVWDVLWXDFLyG¶LQYDVLyFRPSHWHQFLDO i de discriminació
fiscal), el Govern de la Generalitat, amb el suport de gairebé el 90 per cent dels
diputats del Parlament de Catalunya, va aprovar un projecte de reforma estatutària
O¶DQ\(OQRX(VWDWXWYDWHQLUSHUREMHFWLXDPSOLDULVREUHWRWLQWHQWDUHYLWDUILQV
8

³,QIRUPH VREUH OHV GXSOLFLWDWV IXQFLRQDOV L RUJDQLW]DWLYHV HQWUH O¶(VWDW L OD *HQHUDOLWDW Ge Catalunya; problemes
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on fos jurídicament possible, la invasió de les competències de la Generalitat, fent
VHUYLUXQWH[WG¶XQDJUDQSUROL[LWDWLGHWDOOLUHVROGUHXQJUHXJHILVFDOVLVWHPjWLF$TXHOO
text, però, va ser esmenat considerablement per les Corts espanyoles i, un cop
refrendat pels ciutadans de Catalunya, novament rebaixat pel Tribunal Constitucional
HVSDQ\ROO¶DQ\/DVHQWqQFLDGHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOQRnomés va desactivar
SHU FRPSOHUW OHV PLOORUHV TXH LQWURGXwD O¶(VWDWXW SHO TXH ID DO UHFRQHL[HPHQW GH OD
identitat nacional de Catalunya i a la llengua, a les competències ±és a dir al poder
polític² i al finançament, sinó que a més, tot rebaixant la funció constitucional que
havien tingut fins aquell moment els Estatuts, va concloure que les seves
disposicions, especialment les relatives a les competències i al finançament, no
vinculen jurídicament al legislador estatal, són simples pactes polítics que no limiten
OD OOLEHUWDW GHO OHJLVODGRU GH O¶(VWDW D O¶KRUD GH GHOLPLWDU O¶DEDVW GH OHV VHYHV
competències o de fixar leV VHYHV SUHIHUqQFLHV HQ O¶jPELW GHO ILQDQoDPHQW (Q
GHILQLWLYD GHVSUqV G¶DTXHVWD VHQWqQFLD HO FRQWURO MXULVGLFFLRQDO ±per part dels
tribunals i especialment del TC² GHO¶DFWXDFLyHVWDWDOHVGHYpMXUtGLFDPHQWLQFHUWQR
existeixen paràmetres jurídics clars TXH DVVHJXULQ OD SRVVLELOLWDW G¶H[HUFLU XQ FRQWURO
MXUtGLFPtQLPDPHQWVHJXULSUHYLVLEOHGHO¶DFWXDFLyGHO¶(VWDW
j)

El procés de reforma estatutària i la sentència del Tribunal Constitucional són la
prova més fefaent que Catalunya ha fracassat en el seu iQWHQW G¶REWHQLU XQ
UHFRQHL[HPHQWLXQDOWJUDXG¶DXWRJRYHUQHQXQEstat autènticament plurinacional. A
més a més, demostren que els ciutadans de Catalunya, com a col·lectiu amb
aspiracions territorials pròpies, tenen un caràcter permanent de minoria a Espanya i
que no poden esperar obtenir garanties polítiques i jurídiques adequades dins de
O¶Estat espanyol. Utilitzant mecanismes efectivament democràtics (en el sentit estricte
de votacions al si dels diYHUVRV SRGHUV GH O¶(stat), la majoria pot en qualsevol
moment modificar i reduir les competències de la Generalitat fins a fer-les trivials.

k) Són exemples concrets de la falta de garanties polítiques del sistema actual: el dèficit
fiscal amb Espanya 9  HO YROXP EDL[ GH OHV LQYHUVLRQV S~EOLTXHV GH O¶HVWDW L

9

El dèficit fiscal gira al voltant del 8% del PIB català segons estimacions del propi Govern espanyRO O¶DQ\ 

basades en el criteri del flux monetari coincidint amb diversos estudis acadèmics i el de la pròpia Generalitat de
CataOXQ\DHODERUDWSHUODFRQVHOOHULDG¶(FRQRPLDL)LQDQFHV.
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O¶LQFRPSOLPHQW VLVWHPjWLF HQ O¶H[HFXFLy GHOV SODQV DSURYDWV 10 el fet que, com a
conseqüència del sistema de finançament i GH O¶DFFLy SUHVVXSRVWjULD GH O¶(stat
espanyol HV WUHQTXL HO SULQFLSL G¶RUGLQDOLWDW &DWDOXQ\D SDVVD HQ HO UjQquing
autonòmic de renda per FjSLWDGHODDSRVLFLyDEDQVG¶LPSRVWRVDODDGHVSUpVGH
transferències, ajustades les xifres per la paritat de poder adquisitiu),11 i les decisions
dirigides a convertir el català en una llengua progressivament marginal.
l)

8QD UHIRUPD IHGHUDO TXH HVWHQJXpV O¶DXWRJRYHUQ GH PDQHUD LGqQWLFD D WRWV HOV
WHUULWRULV L QRpVIDFWLEOHSHUTXqQRKLKDGHPDQGDHQWUHO¶HOHFWRUDWHVSDQ\ROSHUIHUho (les enquestes actuals mostren, al contrari, una onada creixent contra el sistema
autRQzPLF DFWXDO  L LL  QR JDUDQWLULD O¶DXWRQRPLD D &DWDOXQ\D SHUTXq DTXHVWD
continuaria tenint un estatus minoritari (fins i tot en un suposat senat federal).

m) 'DYDQW G¶DTXHVWD UHDOLWDW O¶~QLFD VROXFLy SRVVLEOH VHULD concedir a Catalunya poder
per vetar aquelles normes o intervencions espanyoles que perjudiquessin els
interessos catalans. Aquest poder de vet és precisament el que es dóna entre estats
sobirans. És precisament per assolir-lo que Catalunya ha decidit iniciar, un cop més
com a últim recurs per SRVDU UHPHL D XQD VLWXDFLy tQWULQVLFDPHQW LQMXVWD O¶DFWXDO
SURFpVG¶DXWRGHWHUPLQDFLy
n) $TXHVW SURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy es UHFRO]D HQ GDUUHU WHUPH HQ OD YROXQWDW G¶XQD
FRPXQLWDW QDFLRQDO G¶H[HUFLU HO SULQFLSL G¶DXWRGHWHUPLQDFLy UHFRQHJXW HQ HO GUHW
internacional (com la Carta de Nacions Unides i els Pactes aprovats per aquella
organització i esmentats abans) de manera democràtica i pacífica.

Algunes consideracions addicionals
&RPV¶KDLQGLFDWDEDQVODOOLVWDGHFRQGLFLRQVTXHSHUPHWH[HUFLUHOGUHWGHVHcessió com a
~OWLP UHFXUV R ³remedial right´ QR HV WURED SOHQDPHQW FRQVHQVXDGD HQWUH HOV PDWHL[RV
SDUWLGDULVG¶DTXHVWDMXVWLILFDFLyGHO¶DXWRGHWHUPLQDFLy(QOHVLQWHUSUHWDFLRQVPpVHVWULFWHVHO

10

/¶DQ\ODUjWLRGHOFDSLWDOS~EOLFHQUHODFLyDPEHO3,%GH&DWDOXQ\DVHVLWXDva en un 47,2%, mentre que a
Espanya aquesta ràtio era del 67,2%. Vid. Paula Salinas, ³/¶HVWRF GH FDSLWDO S~EOLF D &DWDOXQ\D´, Papers de
WUHEDOO'HSDUWDPHQWG¶(FRQRPLD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
11

Dades tretes del ³Balance Económico Regional de Autonomías y Provincias de los axRV  D ´
(FUNCAS).
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dret de secessió sembla justificar-se si hi ha:
1) una violació sistemàtica de drets humans,
2) una ocupació militar injusta
3) i OD YLRODFLy GHOV DFRUGV GH FRQFHVVLy G¶DXWRQRPLD SHU SDUW GH O¶HVWDW FHQWUDO L OD
LPSRVVLELOLWDWG¶DUWLFXODUXQVLVWHPDDOWHUQDWLXIHGHUDWLXRGHVRELUDQLHVFRPSDUWLGHV
El raonament articulat als punts a)-n) anteriors es dirigeix a explicar davant la comunitat
internacional que el requisit 3) es compleix a Catalunya i que aquesta ha intentat repetides
YHJDGHV HQFDL[DU GLQV G¶(VSDQ\D VHQVH q[LW &DO HVPHQWDU SHUz TXH WRW i que el requisit
³G¶XQDYLRODFLyVLVWHPiWLFDGHGUHWVKXPDQV´ V¶HQWpQQRUPDOPHQWFRPDYLRODFLRQVGHGUHWV
humans estrictament individuals (per ex. persecució o discriminació per raons ètniques o
religioses), hi ha precedents internacionals que estenen el concepte de drets individuals a la
SUzSLDFXOWXUDILQVDOSXQWG¶LQFORXUHHOGUHWGHODFRPXQLWDWSUzSLDDFRQWURODUODVHYDWHUUDL
recursos naturals.12
(QODGRFWULQDVREUHVHFHVVLRQVO¶DXWRGHWHUPLQDFLyH[HUFLGDFRPD~OWLPUHFXUVFRQVWLWXHL[
la justificació més eVWULFWD SHU OHJLWLPDU HO GUHW G¶DXWRGHWHUPLQDFLy '¶DFRUG DPE DTXHVWD
SRVLFLyQRQ¶KLKDSURXDPEGHPRVWUDUXQDYROXQWDWG¶DXWRGHWHUPLQDFLySHUTXqODFRPXQLWDW
LQWHUQDFLRQDO DFFHSWL HO SURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy VHPSUH TXH HV IDFL SDFtILFDPHQW L
democràticament) i la possible secessió. Cal, un cop més, que existeixi una situació injusta
TXH QRPpV SRW VHU UHGUHoDGD PLWMDQoDQW O¶H[HUFLFL GHO GUHW G¶DXWRGHWHUPLQDFLy (Q WRW FDV
però, cal fer diverses puntualitzacions:
x

En primer lloc, la utilització del conceSWHGH³UHFXUV~OWLP´QRYROGLUTXHQRKLKDJL
KDJXW FDVRV GH VHFHVVLy EDVDWV HQ O¶DSOLFDFLy GHO SULQFLSL GHPRFUjWLF L DFFHSWDWV
per la comunitat internacional.

x

(OSURSzVLWG¶DTXHVWLQIRUPHLHQSDUWLFXODUG¶DTXHVWDVHFFLy, és argumentar que la
decisió GHGHIHQVDUHOSURFpVGHVHFHVVLyFRPD³UHFXUV~OWLP´LPSOLFDDGRSWDUOD
justificació més estricta o exigent de la doctrina internacional i, per tant, construir
12

Aquest és el cas de Lubicon Lake Band v. Canada. Communication Núm. 167/1984 (1990), UN Doc. Sup.
Núm. 40 (A/45/40) ± LHQSDUWLFXODUOHVUHPLVVLRQVTXHHVIDQDOSXQWG¶DTXHVWDFRPXQLFDFLy
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una defensa particularment sòlida i atractiva del nostre cas davant de la comunitat
internacional.
x

La comunitat internacional adopta o bé una posició neutral (normalment entre els
països de més tradició democràtica) o contrària (entre dictadures o països amb
minories

nacionals

especialment

conflictives)

davant

dels

processos

G¶DXWRGHWHUPLQDFLy (Q JHQHUDO O¶RSLQLy S~EOLFD L HOV VHXV UHSUHVHQWDQts només
V¶LPSOLTXHQ DFWLYDPHQW L QR VHPSUH HQ SURFHVVRV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy TXH
responen a violacions massives de drets humans. Per tant, cal reforçar el nostre
discurs internacional i subratllar que CataluQ\D HV WURED GDYDQW G¶XQ FXO GH VDF
polític: tant pel seu estatus permanent de minoria com pel fracàs dels múltiples
LQWHQWVTXHV¶KDQIHWDPEERQDYROXQWDW ³good will´ SHUVXSHUDUDTXHVWDFRQGLFLy
sense separar-VHG¶(VSDQ\D
x

De fet, aquest lògica argumeQWDOV¶DGLXDPEO¶HVWUXFWXUDLQWHUQDGHOSULPHULQIRUPH
del CATN sobre la consulta: la Generalitat de Catalunya està interessada, en el
mateix procés, a seguir la legalitat i a demostrar que vol esgotar totes les vies
possibles de negociació abans de contemplar altres possibilitats perquè el poble
de Catalunya pugui exercir el GUHWG¶DXWRGHWHUPLQDFLy6LO¶(VWDWHVSDQ\ROHVQHJD
per raons estrictament polítiques, a permetre la consulta, demostrarà novament (i
GHILQLWLYDPHQW  TXH O¶DXWRGHWHUPLQDFLy pV O¶~QLFD VROXFLy SHU SRVDU UHPHi a una
VLWXDFLyLQMXVWD6LO¶(stat espanyol finalment acceptés fer una consulta, aleshores
HO SURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy HQWUDULD GH SOH GLQV GHO FRQFHSWH GH Vecessions
pactades i es produiria, fins a la declaració final de separació, com a afer
estrictament intern.

'RVSHULOOVHOJUHXJHILVFDOLO¶KRVWLOLWDW
cap a O¶Estat espanyol
1.3.1. Greuge econòmic
(O JUHXJH HFRQzPLF GqILFLW ILVFDO EDL[ QLYHOO G¶LQfraestructures, regulador favorable a les
grans empreses estatals...) és un fet innegable: no solament per la seva magnitud absoluta
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sinó també relativa (en relació a altres regions europees). Ha estat un component important
de la mobilització popular dels GDUUHUV DQ\V , pV XQ VtPSWRPD GH O¶HVWDWXV PLQRULWDUL GH
&DWDOXQ\D TXH HQV KD DERFDW DO SURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy 1R HV SRW GHL[DU GH IHU VHUYLU
FRPXQGHOVLQGLFDGRUVSHUH[SOLFDUSHUTXqV¶KDDUULEDWDDTXHVWDVLWXDFLy7DQPDWHL[HOFDV
dels catalans QRHVOLPLWDDTHVWLRQVILVFDOVLGHIHWQRpVO¶HL[GHODMXVWLILFDFLyLQWHUQDFLRQDO
(ni tampoc interna) del procés endegat.
La bandera del greuge econòmic, si es fa servir sola, té un component que faria apropar-nos
DO FDV G¶XQD DOWUD 3DGjQLD ILQV D LGHQWLILFDU HO SDWULRWLVPH L OD YROXQWDW GH VHU GHOV FDWDODQV
DPEXQDIRUPDFROāOHFWLYDLH[DFHUEDGDG¶HJRLVPHHFRQzPLF'HIHWDixò és el que desitgen
HOV FRQWUDULV DO SURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy En un context europeu de tensions distributives
LPSRUWDQWV&DWDOXQ\DQRSRWDSDUqL[HUFRPXQDJHQW³LQVROLGDUL´ VREUHWRWTXDQDTXHVWQRKD
estat mai el cas). Això plantejaria una hostilitDWFRQVLGHUDEOHHQXQDPSOLHVSHFWUHGHO¶RSLQLy
pública HXURSHDO¶HVTXHUUDHQJHQHUDOLels països de renda per càpita més baixa.13

1.3.2. Hostilitat envers O¶(VWDWHVSDQ\RO
El nacionalisme, entès com a afirmació excloent cap als altres, té mala premsa a Europa des
de la Segona Guerra Mundial. El catalanisme no ha estat mai excloent i el moviment actual
simplement demana llibertat sense cap hostilitat envers O¶(VWDW HVSDQ\RO (llevat, potser, de
minories marginals).
Cal ser pro-actius en aquest sentit. En primer lloc, cal explicar el carácter pacífic i
essencialment democràtic del procés ± subratllant que en els darrers anys ha estat un
DXWqQWLFSURFpVSRSXODU ³bottom-up´ LTXHHOVSROtWLFVactuen com a fiduciaris del país més
que mai. En segon lloc, cal evitar qualsevol acte o paraula hostil envers O¶(VWDWHVSDQ\RO. En
tercer lloc, cal considerar si Catalunya vol/pot oferir mecanismes SHU ³FRPSHQVDU
WUDQVLWzULDPHQW´O¶Estat espanyol ± és a dir, si vol pactar una reducció progressiva del dèficit
fiscal per a esmorteir el xoc de la separació. Aquest procés no pot estructurar-se com un joc

13

Com a botó de mostra sobre OHV PRWLYDFLRQV GH O¶RSLQLy S~EOLFD YHJL¶V SHU H[HPSOH OD GDUUHUD HQTXHVWD GH
O¶³2E6(5YDWRULRGH0\:RUGSDUDOD&DGHQD6(5´GHVHWHPEUHGHTXHLQGLFDTXHHOJUHXJHILVFDOQRpVOD
raó fonamental darrera de la majoria favorable a la independència de Catalunya. En un vot sense qualificacions
de cap mena, el 52% dels enquestats votarien sí i el 24% votaria no (la resta no sap, no contesta o no votaria). Si
Catalunya obtingués un concert econòmic com el basc, el 46,8% votaria sí (una caiguda de 5 punts) i el 27% no.
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de suma zero entre Catalunya i Espanya. Finalment, en la línia GHO¶,QIRUPHQ~PG¶DTXHVW
&RQVHOO XQ HYHQWXDO (VWDW FDWDOj KDXULD G¶RIHULU D O¶(VWDW espanyol un marc de relacions
cooperatives estretes i constructives.

2. Algunes consideracions sobre la
GLYHUVLWDWG¶DXGLqQFLHVLQWHUQDFLRQDOV
Tot i que el Govern de Catalunya ha de plantejar un discurs internacional internament
coherent i basat en principis sòlids ± SUHIHUHQWPHQW G¶DFRUG DPE OHV OtQLHV SUHVHQWDGHV al
SXQWGHO¶LQIRUPH± cal recordar que la comunitat internacional és heterogènia, tant en els
seus interessos com en les seves idees. Això fa recomanable modular el discurs
internacional en funció dHO¶LQWHUORFXWRUHVSHFtILFGHO*overn català en cada moment. Aquest
H[HUFLFL GH PRGXODFLy GHO GLVFXUV QR pV FRQWUDGLFWRUL DPE O¶HVWUDWqJLD JHQHUDO H[SRsada al
punt 1 GH O¶LQIRUPH ± i de fet reforça algunes de les recomanacions ja recollides en aquell
apartat. En aquest sentit, aquest segon punt UHFXOO XQ FRQMXQW G¶RULHQWDFLRQV TXH SHO VHX
caràcter general i sintètic no tenen altra pretensió que contribuir a orientar la política de
comunicació del Govern de Catalunya.
Per adaptar el discurs internacional a situacions concretes, sembla convenient dividir els
possibles LQWHUORFXWRUV LQWHUQDFLRQDOV HQ GLYHUVRV EORFV SROtWLFV R ³FXOWXUDOV´ LGHQWLILFDU OD
seva posició JHQHUDOVREUHHOGUHWDO¶DXWRGHWHUPLQDFLyLIHUGLYHUVHVUHFRPDQDFLRQVGHFDLUH
estratègic per minimitzar les seves reticències i incrementar la seva neutralitat i/o empatia
cap al procés.
Els àmbits anglo-americà, escandinau i bàltico-eslau són relativament oberts al
UHFRQHL[HPHQWGHOGUHWG¶DXWRGHWHUPLQDFLyVREUHWRWSHUTXqWRWVHOOVKDQYLVFXWLRDFFHSWDW
processos G¶DXWRGHWHUPLQDFLy
Al món anglo-americà i en particular, als Estats Units, hi ha una llarga tradició liberal en
SROtWLFD LQWHUQDFLRQDO 7RW L TXH DTXHVW FRUUHQW V¶LQVSLUD HQ OD GRFWULQD ZLOVRQLDQD GH 
una part important del món conservador americà ha passat a vincular la difusió de la
democracia (L SHU WDQW GH O¶DXWRGHWHUminació de manera implícita) amb la pacificació
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definitiva del sistema internacional (doctrina Bush-Rice). Certament, aquesta tradició liberal
conviu als Estats Units amb altres doctrines ± GH FDLUH UHDOLVWD RQ VH VXEUDWOOD O¶LQWHUqV
nacional) o aïllacionLVWD /D UHOOHYjQFLD SROtWLFD G¶DTXHVWHV SRVLFLRQV YDULD DPE FDGD
administració presidencial i amb la conjuntura internacional. La presidència Obama combina
una posició liberal i multilateralista (i, per simpatia amb els principis del dret internacional,
oberta a processos SDFtILFV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy  DPE XQ FHUW FRPSRQHQW DwOODFLRQLVWD R GH
reducció estratègica GHOV FRPSURPLVRV GH O¶DGPLQLVWUDFLy DQWHULRU 'LQV G¶DTXHVW PDUF
JHQHUDO O¶H[HUFLFL GH O¶DXWRGHWHUPLQDFLy QR GHL[D G¶HQWHQGUH¶V FRP XQ SURFpV LQKHrentment
desestabilitzador ± sobretot si es produeix de manera unilateral. Àfrica i el Pròxim Orient
estan dividits en estats creats per les potències occidentals, sovint amb fronteres arbitràries.
/DPDMRULDG¶DTXHVWVSDwVRVLQFORXHQXQDPXOWLSOLFLWDWG¶qtnies i grups religiosos ± PROWVG¶HOOV
infrarrepresentats al govern o directament exclosos. Un reconeixement lax del dret
G¶DXWRGHWHUPLQDFLypodria servir de detonant a situacions de per si explosives i incrementaria
OHV REOLJDFLRQV LQWHUQDFLRQDOV G¶XQV (stats Units cada cop menys interessats a intervenir
internacionalment.
Al Regne Unit KLSUHYDOVREUHWRWGHVSUpVGHODVHSDUDFLyG¶,UODQGDXQDIRUWDWUDGLFLyOLEHUDO
HQ DTXHVWDTHVWLy $TXHVWD WUDGLFLyTXH DUUHQFDGH O¶KHJHPRQLDOLEHUDO DOV WHUULWRULVGH OD
³celtic fringe´DOVHJOH;,; XQD hegemonia heretada pels laboristes al segle XX), explica la
gestió pacífica del cas escocès. Aquesta tradició tolerància V¶KD HVWqV HQWUH HOV H[ GRPLQLV
britànics. El Canadà va legislar explícitament els procediments per facilitar la consulta i
separació del Quebec. Canadà, Austràlia i Nova Zelanda han construït una legislació força
protectora de les seves comunitats indígenes en les darreres dècades, que en algunes
ocasions incorpora referències explícites a acords i convenis internacionals. Com als Estats
Units, la reticència més important al dret d¶DXWRGHWHUPLQDFLy HV GHULYD GH OHV VHYHV
UHSHUFXVVLRQVVREUHO¶HVWDELOLWDWSROtWLFDDOPyQ
El món escandinau ha presenciat dues secessions pacífiques (Noruega i Islàndia), í un fet
històricament excepcional perquè la immensa majoria de separacions es produeixen en
caure sistemes imperials í, i una afirmació molt forta del principi de la democràcia i de la
idea de sobirania parlamentària. Entre els països escandinaus, el nivell G¶RSRVLFLy DO GUHW
G¶DXWRGHWHUPLQDFLyYDULDVHJRQVODhistòria de cada nació. Els suecs i danesos són els més
reticents, potser perquè en diferents moments històrics van controlar tota la regió
HVFDQGLQDYD(QWRWFDVPpVHQOOjG¶DTXHVWHVUHVWHVG¶LPSHULDOLVPHVXEFRQVFLHQWODposició
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escandinava respecWH DO GUHW G¶DXWRGHWHUPLQDFLy Ye molt determinada pel tipus
G¶LQWHUQDFLRQDOLVPH PLOLWDQW TXH FXOWLYHQ ± recordem que les seves contribucions a la
cooperació són les més altes del món en termes relatius. Els països escandinaus justifiquen
O¶H[HUFLFLGHOGUHWG¶DXWRGHWHUPLQDFLyFRPXQDsolució a situacions de pobresa i/o explotació i
a situacions de conflicte armat i violacions massives de drets humans. Això els aboca
LQVWLQWLYDPHQWDTHVWLRQDUODQHFHVVLWDWGHO¶DXWRGHWHUPLQDFLyDXQDUHJLyFRP&DWDOXQ\D
que identifiquen com a pròspera. El moviment pro-autodeterminació pot córrer el risc de ser
LPDJLQDWFRPXQPRYLPHQW³EXUJqV´SXUDPHQWILVFDOLLQVROLGDUL/DUHFRPDQDFLyJHQHUDOGH
construir el procés com a últim recurs i la recomanació del punt 1.3.1, dirigida a evitar tota
equivalència amb la Padània són fonamentals en aquests casos.
Els països que ocupen el FRUUHGRUEjOWLFLODSDUWFHQWUDOG¶(XURSDGHO¶(VW poden ser els més
oberts a reconèixer un nou estat a Europa ± la seva història al segle XX ha estat definida per
múltiples ocupacions i una voluntat tossuda de reafirmació nacional. La separació pacífica
GH 7[qTXLD L (VORYjTXLD UHIRUoD O¶DFFHSWDFLy G¶XQD VHFHVVLy SDFtILFD FRP XQ IHW
completament legítim. Hi ha només dues possibles dificultats en aquests casos: en primer
lloc, la UE és la garantia institucional de la seva existència i, per tant, no recolzaran res que
posi en perill la Unió; en segon lloc, alguns països contenen minories nacionals i una nova
separació es podria interpretar com un exemple que posa en qüestió O¶status quo al que
O¶Europa oriental va arribar a finals del segle XX. Catalunya ha de subratllar el seu
FRPSURPtV DPE (XURSD L KD G¶HYLWDU TXDOVHYRO referència D XQ GLVFXUV VREUH O¶(XURSD GHOV
pobles.
A Alemanya HO SULQFLSL G¶DXWRGHWHUPLQDFLy pV HQWqV FRP D (VFDQGLQjYLD FRP XQ SULQFLSL
raonable del dret internacional ± probablement més al sud i sud-HVWTXHDOQRUGLDO¶HVWSHU
raons històriques: Alemanya va ser unificada per Prússia al segle XIX després de derrotar
HOV SDUWLGDULV EjVLFDPHQW FDWzOLFV  G¶XQ SURFpV DOWHUQDWLX G¶XQLILFDFLy OLGHUDW SHU ¬XVWULD $O
sud es manté viva, a més a més, la memòria G¶XQD $OHPDQ\D RUJDQLW]DGD VREUH XQLWDWV
independents fins ben tard. Finalment, el sud és econòmicament més diQjPLF L GHV G¶XQ
SXQWGHYLVWDILVFDOFRQWULEXHQWQHW(QWRWFDVSHUzO¶DGKHVLyDOSULQFLSLG¶DXWRGHWHUPLQDFLy
és, en comparació al món anglo-americà, més cerebral i menys espontània. És possible que
DL[zHVGHJXLDTXH$OHPDQ\DQRFRQWpFDVRVG¶DXWRGeterminació interna. Al capdavall, van
VHU HOV $OLDWV HOV TXH YDQ ³DXWRGHWHUPLQDU´ L FRQVWLWXFLRQDOLW]DU $OHPDQ\D $ O¶$OHPDQ\D
FRQWHPSRUjQLDVHPSUHKDSUHGRPLQDWXQDYROXQWDWG¶XQLILFDFLyRUHXQLILFDFLyLQRG¶HVFLVVLy

Pàg 28

La resistència amb què molts alemanys reaccionen davant de les demandes catalanes (i del
GUHWG¶DXWRGHWHUPLQDFLy WpDveure sobretot amb dos fets: el primer és la memòria del règim
QD]LLO¶+RORFDXVWHOVHJRQPpVSUDJPjWLFpVHOSURMHFWHHXURSHX6¶DQDOLW]HQDTXHVWVGRV
punts a continuació:
x

/¶+RORFDXVWYDVHUHOUHVXOWDWG¶XQSHUtRGHG¶H[DFHUEDFLyQDFLRQDOLVWDHQUHVSRVWD
als ressentiments provocats per la guerra de 1914 i les reparacions imposades en
el Tractat de Versalles. La resposta alemanya de la postguerra va consistir a
reprimir FRQVFLHQWPHQWODLGHDG¶XQD³HVVqQFLDDOHPDQ\D´TXHKDYLDHVWDWFHQWUDO
D O¶KRUD GH MXVWLILFDU OHV GXHV JXHUUHV PXQGLDOV $TXHVWD YLVLy SDUWLFXODULVWD
G¶$OHPDQ\D YD VHU VXEVWLWXwGD SHO FRQFHSWH GH ³FLXWDGDQLD FRQVWLWXFLRQDO´
ancorada en un sistema federal i un poder executiu feble. Els Aliats van cultivar
activament la reSUHVVLy GH OD LGHD URPjQWLFD GH ³JHUPDQLVPH´ ILQV D OD
FRQVROLGDFLyGHOSURMHFWHHXURSHX/DUHXQLILFDFLyG¶$OHPDQ\DO¶DQ\QRHVYD
construir mediàticament com el resultat natural de ODWHQGqQFLDG¶HVWDWVLQDFLRQVD
FRLQFLGLU O¶H[SOLFDFLyHVWjQGDUGHOVHJOH;,; VLQyFRPDVtPEROGHODUHFRQFLOLDFLy
HXURSHD L FRP D UHFXSHUDFLy G¶XQ HVSDL QDFLRQDO FRP~ GLQV G¶XQD (XURSD DPE
capacitat de contrapesar el poder alemany. En qualsevol cas, Alemanya projecta
FRQVWDQWPHQW HO VHX SDVVDW VREUH OD UHVWD G¶(XURSD $TXHVW SDVVDW KD HVWDW
reinterpretat amb una estructura binària: nació/passat; constitució/progrés. Per
això mateix, tota exaltació de la diferència nacional genera malestar a Alemanya i
KRP SUHIHUHL[ SDUODU GH ³SDWULRWLVPH FRQVWLWXFLRQDO´ 7DPEp SHU DL[z HOV PLWMDQV
espanyols intenten explícitament construir i vendre un discurs que entengui
(VSDQ\D FRP XQ HVSDL DPE ³FLXWDGDQV FRQVWLWXFLRQDOV´ L RQ OHV DILUPDFLRQV GH
diferències internes es conceptualitzen com a distorsions ³QDFLRQDOLVWHV´ (O
propòsit no és reconciliar Espanya amb si mateixa sinó esborrar la idea de
SOXULQDFLRQDOLWDW L XWLOLW]DU O¶RPEUD G¶XQ SDVVDW FXOSDEOH D $OHPDQ\D SHU IHU-la
³SDUWLFLSDU´HQO¶HVWDELOLW]DFLyG¶XQFHUWestatus quo polític a Espanya.
Hi ha diversos elements que ajuden a mitigar la interpretació del catalanisme com
XQ PRYLPHQW ³QDFLRQDOLVWD´ H[FORHQW HO FDUjFWHU SDFtILF GHO SURFpV
G¶DXWRGHWHUPinació; la resposta hostil del Govern espanyol a la petició de la
consulta; la proximitat informativa (això explica la resposta neutral dels polítics
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alemanys i la tranquil·litat dels empresaris alemanys); i la simpatia de certs estrats
intel·lectuals cap a comunitats culturals minoritàries.
x

/¶DXWRGHWHUPLQDFLyFDWDODQa podria afectar el projecte europeu en dues direccions:
política i econòmica.
a) (O SUREOHPD HVWULFWDPHQW SROtWLF HV SRGULD GHULYDU GH O¶LPSDFWH TXH XQD
autodeterminació catalana podria tenir, per un efecte contagi, sobre el
QRPEUHG¶HVWDWVGHOD8QLyLG¶Europa en general. Aquest problema sembla
menor. Amb algunes excepcions, les fronteres europees són sòlides.
'HVSUpV GH O¶RQDGD G¶LQGHSHQGqQFLHV GH OD GqFDGD GHOV QRUDQWD OHV
fronteres de l¶(XURSD GH O¶(VW VyQ HVWDEOHV OHV PLQRULHV nacionals
³SUREOHPjWLTXHV´ SH KRQJDUHVRV IRUD G¶+RQJULD  VyQ HVFDVVHV $
O¶Europa occidental hi ha dos grans casos: Flandes, que es resoldrà
pacíficament (si és que ho fa mai) i potser el País Basc. El recurs a
O¶DXWRGHWHUPLQDFLy FRP D ~OWLP UHPHL GHIHQVDW HQ DTXHVW LQIRUPH HVtà
dirigit, precisament, a particularitzar el cas de Catalunya i a autoimposar-se
LLPSRVDUXQQLYHOOG¶H[LJqQFLDPROWDOWHQWRWSURFpVGHVHFHVVLy
b) En el context de crisi econòmica dels darrers anys, el procés català podria
YHXUH¶V FRP XQD IRQW G¶LQHVWDbilitat (sobretot degut a la manca de
cooperació GHO¶(VWDWHVSDQ\RO SHUWUHVUDRQVO¶H[FOXVLyGH&DWDOXQ\DGH
OD 8QLy (XURSHD L OD FUHDFLy G¶LQFHUWHVD HQ XQD UHJLy LPSRUWDQW SHU D
inversors i venedors alemanys; la decisió del Govern espanyol de crear (o
G¶DPHQDoDUGHFUHDU LQHVWDELOLWDWSHUIRUoDUHOVHVWDWVHXURSHXVDUHIUHGDU
el procés català ± de la mateixa manera que el Govern grec va utilitzar la
possibilitat del caos per forçar el seu rescat; i la intensificació de la crisi
HFRQzPLFD L SROtWLFD G¶XQD (VSDQ\D VHQVH &DWDOXQ\D VREUHWRW VL O¶(stat
espanyol es nega a negociar amb Catalunya i, com a resultat, ha de fer
front sol a les obligacions adquirides com a titular del deute del regne
G¶(VSDQ\D

La probabilitat que CataluQ\DV¶DXWRH[FORJXLGHOD8QLypVPtQLPDFRQVLGHUDQWO¶HXURSHLVPH
jPSOLDPHQW PDMRULWDUL GHOV FDWDODQV /D SRVVLELOLWDW G¶XQD H[FOXVLy DXWRPjWLFD pV G¶DOWUD
banda, incerta. '¶XQDEDQGDO¶(VWDWHVSDQ\RO V¶KDFRPSURPqVDYHWDU&DWDOXQ\D DFFLyTXH
G¶HQWUDGDimplicaria el seu reconeixement com a EVWDW DSHOODQWDO¶DUW78(7DQPDWHL[

Pàg 30

QRSRGHPGHVFDUWDUTXHOHVDPHQDFHVG¶H[FOXVLyIHWHVDSULRULQRHVFRPSOHL[LQDSRVWHULRUL
A més, el mateix art. 50 estableix que tota separació de la UE exigeix un procés de
negociació i, per tant, sembla indicar que la no pertinença immediata és molt problemàtica.14
DDYDQW G¶DTXHVW VXSzVLW L  HO *RYHUQ GH &DWDOXQ\D KD G¶LQVLVWLU HQ HO SURFpV GHPRFUjWLF L
SDFtILFTXHVHJXHL[ LL KDGHFDSJLUDUO¶DPHQDoDHVSDQ\RODLVXJJerir a Europa que aquesta
H[FOXVLy VHULD H[FOXVLYDPHQW GHJXGD D OD SRVLFLy HVSDQ\ROD L LLL  KD G¶H[SORUDU YLHV
DOWHUQDWLYHVG¶LQWHJUDFLyDOVPHUFDWVHXURSHXV YLDDFRUGVELODWHUDOVDPEOD8(RYLD()7$ 
/¶HVWUDWqJLD GHO *overn espanyol de crear resistència i la resposta ciutadana a Catalunya
SRGHQDUULEDUDFUHDUXQDVLWXDFLyGHJUDQLQHVWDELOLWDWILQDQFHUD LQFORVDODSRVVLELOLWDWG¶XQ
³FRUUDOLWR´  GH IHW DTXHVWD SRVVLELOLWDW HV ID VHUYLU D (VSDQ\D SHU GLVVXDGLU &DWDOXQya
G¶DYDQoDUHQHOSURFpVG¶DXWRGHWHUPLQDFLy(O*RYHUQGH&DWDOXQ\DKDXULDGH
1) Explicar i denunciar aquesta estratègia espanyola;
2) Indicar que O¶(VWDW HVSDQ\RO pot ser el més perjudicat (perquè els seus fonaments
econòmics són pitjors)
3) Convidar a les institucions europees a actuar com a mitjanceres en aquest procés
4) Preparar un pla de contingència per mantenir la liquidesa del sistema econòmic, si és
SRVVLEOHDPEODFROODERUDFLyG¶LQVWLWXFLRQVH[WHULRUV
La intensificació de la crisi espanyola, en una doble vessant piscològica i econòmica, és un
factor que cal calibrar seriosament. La inFDSDFLWDW GH O¶Estat espanyol de respondre davant
GHO SURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy L VREUHWRW OD VHYD LQFDSDFLWDW G¶H[SOLFDU OHV DUUHOV GHO
problema i el caràcter plurinaFLRQDOGHO¶HVWDWSRGHQDERFDUHQXQFDVGHVHSDUDFLyDXQD
crisi en la psicologia col·lectiva dels espanyols molt significativa: aquesta crisi tindria un
impacte no menyspreable sobre el sistema polític espanyol. Catalunya no pot fer-hi gaire per
evitar-la. Des del punt de vista econòmic, la sortida de Catalunya tindria un efecte negatiu
(però no exagerat) sobre la hisenda espanyola: les transferències netes de Catalunya a
Espanya equivalen al 8-10% del PIB català però només al 2% del PIB espanyol. Com es
proposava al punt 1.3.2, una possibilitat és oferir un procés esglaonat de reducció de
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transferències durant els anys posteriors a la independència.
Si alguna cosa defineix la cultura política francesa és la dificultat per comprendre el fenomen
del pluraOLVPHQDFLRQDO'HIHWLSRWVHUSHUXQDVLPSOHUDyG¶DXWR-emmirallament, França és
XQSDtVTXHDFFHSWDODFRQVWUXFFLyLPDJLQjULDG¶(VSDQ\DFRPDQDFLyPpVDQWLJDG¶(XURSD
En altres paraules, i fent VHUYLUDOJXQHVGHOHVH[SUHVVLRQVTXHV¶KDQXWLOLW]DWQR fa gaire des
GHO¶(VWDWHVSDQ\ROXQD&DWDOXQ\DLQGHSHQGHQWpVYLVWDFRPLPSRVVLEOHSHUTXqV¶HQWpQTXH
pV LPSRVVLEOH $TXHVWD IRUPD G¶HQWHQGUH (VSDQ\D SRW VHU PpV LPSRUWDQW D O¶KRUD GH
JHVWLRQDUODUHDFFLyIUDQFHVDTXHO¶LPSDFWHTXHHOFDVFDWDOjSXJXLWHnir sobre determinades
minories lingüístiques a França: amb la GXEWRVDH[FHSFLyGH&zUVHJDO¶(stat francès és un
estat complet, sòlid, amb una identificació perfecta entre fronteres i identitat nacional. Les
preocupacions de França coincideixen amb les de caire pragmàtic enumerades pel cas
DOHPDQ\DPEHVSHFLDOqPIDVLHQODJHVWLyG¶XQDHFRQRPLDLQWHUPqGLDFRPO¶HVSDQ\ROD
/¶DFWLWXGitaliana pVFRPSOH[D7RWLODGHVFHQWUDOLW]DFLyUHJLRQDOLQLFLDGDO¶DQ\,WjOLDWp
una matriu de nació-estat decimonòniFD 0DOJUDW HOV PRYLPHQWV SDGDQLV HO QRUG G¶,WjOLD Wp
una influència molt gran sobre Roma. Tot això fa molt difícil per als italians tenir cap empatia
amb el cas català: el paral·lel Barcelona/Milà, Madrid/Roma és automàtic, tot i que la
correlació de forces a cada Estat és completament diferent. Aquests dos fets dificulten la
transposició del cas català a paràmetres italians. Naturalment, la crisi italiana (incapacitat
política de reformar el país i progressiu deteriorament de la competitivitat del teixit industrial)
intensifica el sentiment contrari entre la classe política italiana a qualsevol canvi que pugui
FUHDULQFHUWHVDDOVXGG¶(XURSD
Pel que fa a la UHVWD G¶DFWRUV LQWHUQDFLRQDOV, cal esperar oposició o almenys un
reconeixement lent per part de Rússia i Xina. Àfrica es mourà al compàs dels Estats Units.
Israel pot acceptar Catalunya ràpidament (i actuar com a amic al món ± però això depèn de
nosaltres mateixos). Tot i la seva relació estreta amb Espanya (per raons culturals i
econòmiques), Llatinoamèrica no té cap raó per bloquejar el reconeixement de Catalunya.
Tanmateix,

sembla aconsellable

treballar a fons

les relacions amb els països

hispanoamericans, sobretot de la mà del reconeixement cultural (inclòs o sobretot esportiu)
de Catalunya en aquell subcontinent. La llunyania de tots aquests actors també implica que
OD VHYD FDSDFLWDW G¶LQIOXLU-QRV L G¶LQIOXLU (VSDQ\D GXUDQW HO SURFpV G¶DXWRGHWHUPLQDFLy sigui
molt baixa i que la seva reacció es combini amb els seus càlculs sobre problemes territorials
LQWHUQVLO¶LPSDFWHVREUHODEDODQoDH[WHULRUDPE(VSDQ\D
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3. Conclusió i línies operatives
7RW L TXH MD V¶KDQ IHW UHFRPDQDFLRQV DUJXPHQWDOV HVSHFtILTXHV als dos primers punts
G¶DTXHVW LQIRUPH DTXHVW punt conclou subratllant novament les línies mestres de la
LQWHUDFFLyGH&DWDOXQ\DDPEO¶H[WHULRULIHQWDOJXQHVSURSRVWHVRSHUDWLYHV
a) &DOGULDXWLOLW]DUXQDMXVWLILFDFLyH[LJHQWGHO¶DXWRGHWHUPLQDFLy0pVFRQFUHWDPHQWDL[z
implica:
x Desenvolupar una defensa no trivial del procés polític actual: convindria que
el Govern i el Parlament de Catalunya expliquessin i justifiquessin el procés
G¶DXWRGHWHUPLQDFLy FRPELQDQW WUHV WLSXV G¶DUJXPHQWDFLons

basades,

UHVSHFWLYDPHQWHQHOVSULQFLSLVGHPRFUjWLFG¶DXWRGHWHUPLQDFLyQacional, així
com en el remei o últim recurs davant la manca de solució que tenen les
DVSLUDFLRQV G¶DXWRJRYHUQ GH &DWDOXQ\D GLQV GHO PDUF HVSDQ\RO 0HQWUH TXH
HOV WUHV WLSXV G¶DUJXPHQWV VyQ UHOOHYDQWV HQ ODIDVH GH ODFRQVXOWD HO WHUFHU
tipus resulta espeFLDOPHQW VLJQLILFDWLX HQ OD IDVH G¶LQWHUQDFLRQDOLW]DFLy
posterior a la consulta als ciutadans de Catalunya. En aquest sentit, caldria
SRVDUO¶qPIDVLHQTXHGHVSUpVG¶KDYHU-se intentat, per part de les institucions
catalanes, comptabilitzar les aspiracions G¶XQ DXWRJRYHrn efectiu i la
SHUWLQHQoDDO¶(stat espanyol:
x Subratllar la dimensió pacífica i democràtica del procés;
x Renunciar a qualsevol refHUqQFLDDO¶(XURSDGHOVSREOHV
b) Caldria explicar el problema del greuge fiscal en el context de falta de garanties
SROtWLTXHVLHYLWDUWRWDH[SOLFDFLyTXHSHUPHWLWLWOODUHOVFDWDODQVG¶LQVROLGDULV
c) Caldria plantejar amb transparència la possibilitat que el procés polític català pugui
desestabilitzar O¶(VWDW HVSDQ\RO i Europa. Aquesta possible inestabilitat tindria dues
causes: en primer lloc, el rebuig del Govern espanyol a negociar un acord de
VHFHVVLyHQVHJRQOORFHOVHIHFWHVHFRQzPLFVLSRWVHUSVLFROzJLFVD(VSDQ\DG¶XQD
Catalunya independent. La primera causa aconsella implicar la Unió Europea en el
procés català un cop aquest es posi en marxa definitiYDPHQW/¶H[SHULqQFLDKLVWzULFD
PRVWUD TXH OD SDUWLFLy DPLJDEOH GH 7[HFRVORYjTXLD YD HYLWDU FDS PHQD G¶HIHFWH
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traumàtic sobre els seus estats successors i sobre Europa. De la mateixa manera, els
acords entre Londres i Escòcia tenen com a objectiu reduir els costos de transició, i
OHVLQFHUWHVHVTXHVH¶QSXJXLQGHULYDU/DVHJRQDFDXVD HOVHIHFWHVHVWULFWHVVREUH
(VSDQ\D GHPDQHQXQFRQMXQWG¶LQWHUYHQFLRQVTXHHVUHVXPHL[HQDOSXQWVHJHQW
d) Caldria oferir a O¶(VWDWHVSDQ\RO un marc institucional que permeti mantenir un conjunt
de relacions de cooperació estables i constructives

15

. Caldria examinar la

conveniència de pactar amb O¶(VWDW HVSDQ\RO un període de transició econòmica
durant el qual Catalunya reduiria les seves aportacions econòmiques gradualment.
e) &RPDFRPSOHPHQWGHO¶H[SOLFDFLyVREUHHOSHUTXqGHO¶autodeterminació, el Govern
de Catalunya ha de desenvolupar un discurs proactiu sobre el rol o rols que
Catalunya ha de tenir al món. Tot i que a aquest Consell no li pertoca determinar una
possible política exterior catalana, aconsellem fer un discurs internacional organitzat
al voltant ³G¶LGHHV-IRUoD´ TXH DVVROHL[LQ XQ FRQVHQV UHODWLYDPHQW DPSOL HQWUH HOV
catalans i de propostes que es recolzin sobre aquelles contribucions més reeixides
del país:
x

Europeisme ± entès com a compromís per enfortir la governança democràtica
G¶(XURSD3HOVHXSHVSREODFLRQDO SHWLW LSHUODVHYDREHUWXUDHFRQzPLFDD
Catalunya li interessa un espai europeu fort, entès en dos sentits:
o

En primer lloc, un espai obert i competitiu, on tant les empreses com
els ciutadans de Catalunya puguin exportar, trobar ³partners´
econòmics i polítics, crear sinèrgies en recerca i innovació, atraure i
alhora enviar talent.

o

(Q VHJRQ OORF XQD (XURSD GH PHQD ³TXDVL-IHGHUDO´  DPE XQD
estructura de governança forta, dotada de reguladors i institucions
judicials TXH DVVHJXULQ OD FUHDFLy G¶XQ HVSDL HFRQzPLF FRPSHWLWLX
sense monopolis i sense empreses que puguin capturar els reguladors
estatals, que puguin combatre la corrupció a nivell nacional i que
puguin defensar una democràcia de qualitat a tot el continent. A

15
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Catalunya li interessa reforçar el procés de construcció europea per
tres raons: el seu europeisme intrínsec, el seu dinamisme civil i la seva
mida. Com a país molt més petit que els grans estats europeus, que
tenen els incentius i la força relativa per pressionar i fins i tot manipular
les institucions comunitàries, Catalunya està ben situada per a
col·laborar en una Europa on les institucions supranacionals tinguin
una independència i un protagonisme alts.
x

Catalunya com a agent de canvi a la Mediterrània. Darrerament, la
0HGLWHUUjQLDKDSDVVDWDVHUXQDGHOHVjUHHVPpVLQHVWDEOHVWDQWGHVG¶XQ
punt de vista econòmic com polític. Tant per la seva posició geogràfica com
pels seus llaços amE O¶jUHD PLJUDWRULV HQHUJqWLFV FXOWXUDOV FRPHUFLDOV 
Catalunya pot convertir-VH HQ XQ DJHQW LPSOLFDW HQ OD UHGXFFLy G¶DTXHsta
LQHVWDELOLWDWLQFHQWLYDQWODLQYHUVLyG¶HPSUHVHVFDWDODQHVDO¶jUHDLFRPDSRO
exportador de recerca cap al Sud; concentranW WRWD O¶DMXGDGH FRRSHUDFLy HQ
aquell espai; multiplicant els ajuts per formar investigadors i professionals
MRYHVGHOQRUGG¶¬IULFDLPyQjUDE LUHHQYLDU-ORVDOVVHXVSDwVRVG¶RULJHQ± a
O¶HVWLO GHO SURJUDPa nordamericà Fulbright) i participant en els processos
negociadors per resoldre els grans conflictes (internacionals i interns) de
O¶jUHD

Per desenvolupar i executar aquests objectius, Catalunya compta amb uns actius
KLVWzULFV TXH FDO IHU H[SOtFLWV D O¶KRUD GH UHODFLRQDU-se amb estats i agents
interQDFLRQDOV XQD VRFLHWDW SOXUDO TXH KD HVWDW FDSDo G¶LQWHJUDU DPE q[LW GLYHUVHV
onades migratòries i de gestionar la diversitat lingüística; un país-ciutat que, sense
renunciar a la seva identitat cívica i nacional, és vista per la comunitat internacional
FRPXQHVSDLREHUWFDSDoG¶HQWHQGUHODPXOWLSOLFLWDWG¶LQWHUHVVRVLG¶LGHQWLWDWVGHOPyQ
actual.
f)

El Govern de la Generalitat hauria de desplegar un pla executiu per explicar el procés
de Catalunya, per rebatre posicions negatives i, si és factible, per crear amics o
aliats.
Aquesta estratègia de contactes i comunicació té diverses dimensions:
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x

5HIRUoDU LQVWLWXFLRQDOPHQW O¶HVWUDWqJLD G¶LQWHUQDFLRQDOLW]DFLy DWqV TXH O¶DFFLy
H[WHULRUHVGHYLQGUjHQDTXHVWDIDVHGHOSURFpVXQjPELWSULRULWDULGHO¶DFFLyGH
govern.

x

&UHDFLy G¶XQ JUXS G¶H[SHUWV ± TXH SRGULHQ FRQWULEXLU D OD FUHDFLy G¶XQ IXWXU
VHUYHLG¶DIHUVH[WHULRUV

x

,QWHQVLILFDFLyGHO¶HVWUDWqJLDGHFRQWDFWHVLFRPXQLFDFLy
o

Desenvolupar la diplomàcia estàndard, entre el Govern de Catalunya i
els representants G¶DOWUHV HVWDWV L RUJDQLW]DFLRQV LQWHUQDFLRQDOV
$TXHVWD DFFLy KDXULD G¶LQFORXUH OD SDUWLFLSDFLy HQ HOV JUDQV GHEDWV
internacionals.

o

Facilitar els contactes entre membres destacats de la societat civil
FDWDODQD L UHSUHVHQWDQWV G¶DOWUHV HVWDWV SDUODPHQWDUis estrangers,
entre altres.

o

Establir contactes entre la Generalitat i membres de la societat civil
G¶DOWUHV SDwVRV HVFULSWRUV FRPXQLFDGRUV HQWUH G¶DOWUHV.) Tots els
contactes, coordinats pel Govern català HV SRGHQ SURGXLU D O¶H[WHULRU
(visites públiques o privades) o a Catalunya.

o

Potenciar la comunicació amb mitjans estrangers, opinió pública no
FDWDODQD HQWUH DOWUHV $TXHVWD DFWLYLWDW KD G¶LQFORXUH YLDWJHV i
conferències de membres del Govern de Catalunya a llocs claus de
O¶HVWUDQJHU FUHDFLy SURDFtiva de llaços amb periodistes estrangers
(aquí el Govern català KD GH SDVVDU D ³VXEVWLWXLU´ DERFDQW-hi més
recursos, accions que fins ara ha fet la societat civil catalana); creació
G¶XQSXQWG¶LQIRUPDFLyjJLOSHUa contestar totes les preguntes i dubtes
TXHVRUJHL[LQDOYROWDQWGHOSURFpVG¶DXWRGHWHUPLQDFLy GHVGHSHUTXq
V¶KD SURGXwW ILQV D OHV YLHV OHJDOV GH OD FRQVXOWD R OHV FRQVHTqQFLHV
G¶XQD&DWDOXQ\DVRELUDQDSHUDO¶HXUR 
$TXHVWHVDFWLYLWDWVKDQG¶DSURILWDUWRWVHOVHVIRUoRVSULYDWVMDHQPDU[D
a Catalunya.

Pàg 36

g) 0pVHQOOjGHO¶DFWLYLWDWGLSORPjWLFDLSDUDGLSORPjWLFDGHO*RYHUQ de Catalunya, caldria
HVWUXFWXUDU L XWLOLW]DU WRWD OD [DU[D GH FDWDODQV D O¶HVWUDQJHU SHU H[HPSOH FHQWUHV
FDWDODQV D O¶H[WHULRU  DPE WUHV REMHFWLXV PRELOLW]DFLy LQIRUPDFLy (a les seves
societats) i suport financer (potser necessari si es produeix un procés de transició
complex).

___________________

$TXHVWLQIRUPHVREUH³,QWHUQDFLRQDOLW]DFLyGHODFRQVXOWDLGHOSURFpVG¶DXWRGHWHUPLQDFLyGH
Catalunya´ ha estat elaborat pel Consell Assessor de la Transició Nacional, que està integrat
per:

Carles Viver i Pi-Sunyer

Núria Bosch i Roca

President

Vicepresidenta

Enoch Albertí i Rovira

Germà Bel i Queralt

Carles Boix i Serra

Salvador Cardús i Ros

Àngel Castiñeira i Fernández

Francina Esteve i García

Pàg 37

Joan Font i Fabregó

Rafael Grasa i Hernández

Pilar Rahola i Martínez

Josep Maria Reniu i Vilamala

Ferran Requejo i Coll

Joan Vintró i Castells

Víctor Cullell i Comellas
Secretari

Pàg 38

