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Tinc 43 anys: vaig créixer al Quebec i he investigat els independentismes democràtics: escocès,
català, basc i flamenc.Nohiha solucionsper als conflictes independentistes: nomésmaneresde
gestionar-losquegenerincommenysfrustraciómillor.Col·laboroambFederalistesd’Esquerres

“Peraconflictescomelcatalà
nohihasolució,noméspedaços”

INMA SAINZ DE BARANDA

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Per què sorgeix un independen-
tismeenunademocràcia?
Avui a Escòcia i Catalunya, com
als 90 al Quebec, “queda mo-
dern” ser nacionalista, i encara
“mésmodern”, independentista.

Aquestésel símptoma: i lacausa?
Elsindependentismescreixencomunareacció
identitàriadavantlaglobalització,quefalesna-
cions cada copmés iguals, i alimenten aquesta
pulsió per poder transformar-la en exigències
polítiques: enel seupropipoder.

Ensfaporperdre identitat?
Antigamentcapquebequès,catalàoescocèsno
necessitavaemfatitzarqueeradiferent,perquè
eraobvi.Avui,percontinuarsent–isentint-se–
diferents, necessiten reconstruir aquesta dife-
rència “nacional”cadacopmésdifusa.

Quan el sobiranista diu que és “diferent”
enrealitatvoldir“millor”?
Ésméscomplexqueunmersupremacisme.Ig-
natieff creu que la causa profunda d’aquesta
pulsió sobiranista pot ser freudiana i parla del
“narcisismede lesdiferènciesmínimes”.

Comcalgestionar-lopolíticament?
Perasituacionscomlacatalananohihasoluci-
ons, només pedaços per intentar que les fricci-
ons entre nacions no vagin apitjor i que els pe-

tits acords puntuals per anar tirant deixin el
nombremésbaixpossible d’insatisfets.

Independència ja!!!
Aquesta sortidasembla lamésclara... sí.

Ésel“pensarràpid”deKahneman.
Perògestionar la realitat exigeix “pensar lent”,
racionalment, ienels independentismesdepa-
ïsos democràtics la independència deixaria
mitja població frustrada. Només significaria
començarunaaltra tandadenegociacions.

Isi femqueEspanyacontinuïsentuna?
Tampoc no hi ha cap soluciómàgica recentra-
litzadora. I aplicar-la per llei sense una gran
majoria a les urnes seria igualment frustrant
pera l’altrameitatdelscatalans.

La dada: cap país democràtic s’ha separat
maid’unaltreambunreferèndum.
Cert.ATxecoslovàquiavaserunasecessiópac-
tada per les seves elits postsoviètiques: en un
referèndumavuinos’haurienseparat.

Perquè?
Perquè la democràcia de lliure mercat genera
interessosicomplicitatsentreterritoris impos-
siblesdedesfer sensegreudanysper a lamajo-
ria, quesemprehivotaràencontra.

Peròavuiper lamajoriaaCatalunyael re-
ferèndumseria l’únicasortida.
He viscut dos referèndums almeu país imolts

més end’altres i tampocno són la gran solució:
deixen el país –no hi hamai guanyadors– divi-
dit,malhumorat, exhaust imalenconiós.

Joempensavaquevostèerafederalista.
Només crec que el federalisme podria ser una
de lesmaneresmenysdolentesd’intentar inte-
grarunanacióaunEstatplurinacional.

IperaCatalunya iEspanya?
Només seria federalisme si comencen dividint
la sobiranianacional jaa laConstitució.

Quedifícilquehoacceptinelsaltres!
Ja li he dit que no hi ha solucions, només hi ha
pedaçosdemocràtics imolta resignació.

Doncsnosépassihoveurem.
Elquenofuncionaés lasolucióautonòmicaac-
tual, perquè no és federalisme sinó una mera
transferènciadepodersadministratius.

Iunpactehabermasià?:dretsiobligacions
per a cada ciutadà i que cadascú tingui la
identitatquevulgui?
Non’hihaprouambaquestasolucióindividual:
unaconstituciófederalhadereconèixerelsub-
jecte col·lectiu de cada nació i aconseguir que
totescomparteixin la sevasobirania igual.

Tots els sobiranismes són iguals, però a la
sevamanera. Ielcatalà?Ésdiferent?
LaGran Bretanya i el Canadà han tingut grans
estadistes escocesos i quebequesos. Als cata-
lans, en canvi, no els ha interessat l’Estat espa-
nyoloellsalesseveselits. Lasimilitudentreca-
talans i flamencs és que tots dos qüestionen la
solidaritat fiscal ambla restade l’Estat.

Unacosasingulardel sobiranismecatalà?
La seva diversitat és la seva riquesa. Els altres
independentismess’integrenenunsolpartit.

Catalunyaésmésdelquehaaconseguit–o
lihandeixat–manaraEspanya?
Avui al Canadà és inconcebible un primer mi-
nistrecanadencquenoparli francès i sentiem-
patiapelQuebec:miri lesnostreseleccions.

Aquí va ser notícia que un president di-
guésqueparlavacatalà “en la intimitat”.
Qualsevol estadista espanyol hauria de saber
les llengües de l’Estat i empatitzar amb les se-
ves cultures... O no ser-ho. També hi hauria
d’haver estadistes catalans a Espanya perquè
elscatalanss’assegurinquenosónexclososper
ser-hoenunEstatplurinacional espanyol enel
qual s’hauriendesentirbenrepresentats.

El federalisme és una especialitat en poli-
tologia:quinéseldebatdelmoment?
Elsinvestigadorsestemdividitssobresilesces-
sions federals de poder als territoris augmen-
ten l’independentismeoel frenen.

D’aixòesqueixenels“recentralistes”.
El federalismecreaconscièncianacionalonno
n’hihavia,però també frenasecessionismeson
està frustrada i arbitra malestars que, si no es
canalitzessin, acabarienesclatant.

Federalismeasimètricésunoxímoron?
A Espanya no, perquè cada territori té la seva
història i assumir-laen tractar-los federalment
és diferenciar-los. Per això ara el tracte federal
s’hadesubstanciarencessionsdepoder fiscal i
d’altreso l’independentismecreixerà.

Amb una altra il·lusió
Atotsensagradariaque
hihaguésunasolucióper
al“problemacatalà”o
“espanyol”–nienaixòens
posaríemd’acord–,però
non’hiha.Noméspodem
gestionarlesnostresdife-
rènciesperanaraguan-
tant-noselsunsalsaltres,
comjafaelmenysdolent
delssistemes: lademo-
cràcia.Alsdosbàndols
sempren’hihauràquees
frustrarandavantrealis-
mescomeldeLecours:
comensagradariaque
unasoluciómàgicaens
convertísatotsenciuta-
dansfraternalsd’unEstat
modèlic!Peròpermeteu-
metambéunaaltrail·lu-
sió: ladelahumilaccepta-
ciódelqueéspossibleen
unpaísonantigamentno
esvasaber,peròavuisí
quesesap,conviurefinsa
l’amistatambquipensael
contrari.Araestractade
fer-loprogressarjunts.
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André Lecours, politòleg a la Universitat d’Ottawa; investiga els independentismes
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