
Tinc 49 anys: perdo cabells, però em fanmés cas. Vaig néixer aNigèria després d’un referèndum
fallit.ViscaLondresiensenyoaRoma.Elsreferèndumsnoacordatsagreugenelsconflictes.L’Estat
ielsindependentisteshancomèstotselserrorspossibles:handepactarja.Col·laboroambelCidob

“Nomésambamicspoderosos
pots assolir la independència”

LLIBERT TEIXIDÓ

Catalunya pot ser indepen-
dent?
Què és el que decideix la inde-
pendènciad’unpaís?

Per començar, es diria que
unreferèndum.

Desdel1980hihahagut38referèndumsalmón
i 35 la van aprovar, però només 13 estats es van
crear després. Així que 25 d’aquests 38 triomfs
independentistesvanacabarennores.

Non’hihaprouambunreferèndum?
Noéssuficientambell i, amés,potsaconseguir
la independència sensequesecelebri.

Llavorsqui ladecideix?
Nomésaconsegueixen la independènciaels in-
dependentistesambamicsmoltpoderosos.

Quisónaquestsamics?
AlmenystresdelscincdelConselldeSeguretat
del’ONU.IemrefereixoalsEUA,elRegneUnit
i França. Els altres dos són la Xina, que s’hi sol
oposar, iRússia, que, enel fons, també.

Siaconsegueixesel seusuport, jaestà?
És una majoria en el Consell i ja entres en
l’ONUidiguemquepotscomençara funcionar
comunEstat independent.

I ara donen suport a l’independentisme
català?
No,perquènotenenresaguanyarambaquesta

independència. I és que les grans potències
abans d’ajudar algú sempre es pregunten: què
guanyosi aquest aconsegueixserunEstat?

Iquèguanyarien?
Iquèhiperdrien?FrançapodriaperdreCòrse-
gaoel seupaísbasc i català, i altres estats euro-
peus comBèlgica, els flamencs; Itàlia, el Vène-
to... Seria obrir la caixadels ensurtsnacionalis-
tesa totEuropa.Unerrorperaells.

I si l’independentisme ignora aquests de-
talls, esburlad’Espanya icreael seuEstat?
Aleshores, Catalunya podria afegir-se al grup
d’Ossètia del Sud, Transnístria –ambmajories
per la independència a les urnes–, Nagorno-
KarabakhoelnorddeXipre, només reconegut
perTurquia, entremoltsd’altres...

Escolti,quenoestemtanmalament.
Perdó:oblidavaqueOssètiadelSudhaestat re-
coneguda només per Nicaragua, ja que Ortega
hivaanardevisita.Amés,hihamolts altres in-
convenients: elprimerreferèndumcatalà...

Aleshoresdenominatconsulta.
...A lapremsabritànica,perexemple,nomésva
sortir als Esports de The Guardian, i perquè
Guardiolaelvaesmentarparlantde futbol.

Peròl’1-Ohaestatportadaatotelplaneta.
Per labrutalactuaciópolicial, que lamajoriava
condemnar,però laparadoxaésquehaposatel

focus sobreCatalunya i les potències s’han vist
obligades, a més, a jutjar d’il·legal el referèn-
dum i d’indesitjable la independència catalana
per instar l’Estat i elGovernacedir inegociar.

Vostètambéconsidera il·legal l’1-O?
Hoés, i améshaestatunerrorpolític ferunre-
ferèndum sense acord previ, perquè aquests
referèndumsempitjoren lescoses.

Aleshoresquèaconsella?
Hiha tresmaneresdegestionar lesdiferències
entre dues parts enfrontades: només votar; vo-
tar idialogar, obarallar-se.

Non’hihaprouambvotar iguanyar?
Lademocràcianoés introduirpaperetesenur-
nes i dir que votes, sinó dialogar i votar; votar i
acordar. El que soluciona conflictes és que els
representants legítims dels ciutadans dialo-
guin, pactin i sotmetin el que s’ha pactat a
l’aprovaciódels seus representatsa lesurnes.

Enquèenshemequivocat?
Acabaríem abans si em pregunta en què no
s’han equivocat aquí tant els independentistes
comelGoverndelPP.

Encaraemquedaespai.
La campanya contra l’Estatut del PP va ser un
greuerrorquevaqüestionar l’ordre institucio-
nal; la violència policial en el referèndumn’ha
estat un altre, terrible.I, mentrestant, els inde-
pendentistess’hanllançatatrencarla legalitat i
la seva il·legalitat els aïllad’Europa idelmón.

Tenenalgunasortida?
Negociaricedir;cedir inegociar.Idesprés,sot-
metre a votació el que espacti. Crecque elmo-
del canadenc en el cas del Quebec és una bona
referènciaperaEspanya.

Enquèpodemimitar-los?
L’Estatespanyols’hauriadefixarenelCanadài
lasevalleideClaredat.Potserelreferèndumno
càpiga en la Constitució, però si l’independen-
tismeobtinguésperfiunsuportclaralesurnes,
l’Estathauria, aleshores sí, denegociar.

Quantésunsuportclara lesurnes?
La llei deClaredat canadencanohoespecifica,
peròveientaltresconstitucionsialtrescasossi-
milars jodiria,potser, queun60%.

Unamajoria així sí que permetria el con-
senspercrearunEstat.
Encanvi, si un referèndumesguanya ambma-
joriaajustada,elsperdedorsvolenconvocar-ne
unaltredeseguida i tornenneverendums.

L’independentismeaquí tédretadecidir?
Segons les lleis internacionals, no tédret a l’au-
todeterminació, però, si obtinguessin aquesta
majoriaclara,podria negociar ipactar.

Veigquenohihasolucions,sinónomésar-
ranjaments.
Ésque lademocràcianoés caputopia, sinóno-
mésunacordper regularconflictes.

Peròésmenysdolentaquepegar-se.
I té límits. Portar a l’extrem el dret a l’autode-
terminació,perexemple,fariaquecadacomar-
ca o ciutat acabés reclamant la seva indepen-
dència i, al final, cada barri, especialment els
més rics, perquè sostenenambels impostos els
méspobres.

LLUÍS AMIGUET

Espines i roses
Costaunahoraimitjaque
QvortrupparlideCatalu-
nya,però,perfi,explicael
quealgunsnovolenad-
metre: l’1-Ovaserlegítim
comamanifestació,però
lacondemnablerepressió
policialnoelconverteix
enunreferèndumlegal.I,
comtotselsqueesfan
senseacordprevi,només
serveixperagreujarel
conflicte.Elserrorsdeles
duespartsfanaraurgent
unpacteambconcessions
mútuesqueevitieldesas-
tre. Siarribaabansuna
declaracióunilaterald’in-
dependència,ensportarà
al’aïllament,perquèel
referèndumestàmancat
delegitimitatdemocràti-
caidereconeixement
internacional. Siexistís
uncamícapalaindepen-
dència–explica–, només
arribariaaserderoses
desprésd’anysd’espines
moltgrosses.
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Col·labora:

Oferta de venda de Securitas Direct, SAU amb la intermediació de PromoCaixa, SA. CaixaBank, SA col·labora exclusivament en el finançament. La concessió del finançament està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de
CaixaBank. Més informació, a www.CompraEstrella.com. Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa,
SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-08663619 i domicili a l’av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. NRI: 2053-2017/09681

Ara i fins al 31 d’octubre, amb el Pack multiAssegurances i l’alarma de Securitas Direct podràs començar a beneficiar-te de tots els avantatges
que ofereixen.
A CaixaBank, totes les assegurances fan família. www.CaixaBank.cat

Fer les coses en família

té molts avantatges
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