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Graduant el mirall escocès 
 

Algunes reflexions obre la visió catalana de Xavier Solano de la política 
escocesa 

 
Fa unes setmanes vaig ser a Edimburg, visitant Escòcia i la seva bonica capital 
per primer cop, i la casualitat va voler que allà hi trobés en Xavier Solano. En 
Xavier Solano és politòleg, treballa per l’Scottish National Party (SNP) al 
Parlament Escocès des de fa uns anys i, a més a més, forma part de la blogosfera 
catalana (vegeu El bloc d’en Xavier Solano. Les aventures d’un politòleg català al 
Parlament Escocès a xaviersolano.blogspot.com). Una persona, doncs, ben 
interessant i amb coses a dir sobre la situació de Catalunya des d’una 
perspectiva, des de fora, que no és habitual i per tant és enriquidora. Vaig tenir 
l’oportunitat de xerrar una bona estona amb ell amb el Parlament escocès 
dissenyat per en Miralles com a rerafons, i tot passant per Barcelona el juliol 
passat vaig aprofitar per a comprar i llegir el seu llibre, titulat El mirall escocès. 
Una visió catalana del procés obert cap a la independència i publicat aquest any 2007 
per Dèria editors i La Magrana. 

En el seu llibre, en Xavier Solano parteix de la seva experiència com a 
analista polític de l’SNP  per a explicar la situació política d’Escòcia amb 
l’objectiu d’aportar, des del país del nord d’Europa, noves perspectives en el 
debat sobre la situació de Catalunya. Pel que fa a la descripció de la situació 
d’Escòcia, la seva història i els seus conflictes, aquest llibre aconsegueix el seu 
objectiu bàsic de “proveir el lector amb la informació bàsica per entendre amb 
claredat el debat polític que té lloc en aquesta preciosa nació veïna” (p.205) des 
de la perspectiva de l’autor. I ho fa d’una forma amena i simpàtica, incloent a 
vegades petites pinzellades personals i folklòriques (com per exemple la 
descripció del caràcter de la gent i de la cultura gastronòmica del país a l’inici 
del llibre (pp.27-29)) que, amb el seu llenguatge clar i entenedor, fan el llibre no 
només informatiu, sinó ben llegible i entretingut. I, més enllà de la presentació 
del cas escocès, també se’l compara amb el català: A través de la descripció de la 
situació al Regne Unit, el llibre ens intenta apropar a un altre procés de 
descentralització amb un final incert que potser és la independència, amb 
l’ànim de treure dramatisme del debat espanyol i les discussions sobre el procés 
de descentralització obert en aquest Estat des de 1978, mostrant que es pot 
discutir sobre plantejaments independentistes sense alarmismes ni amenaces de 
“balcanització”. Jo, que també vaig intentar fomentar un to de debat raonable i 
d’esperit desdramatitzador sobre l’encaix de Catalunya a Espanya en el meu 
assaig “Federalisme i Estat plurinacional. Una parella inseparable?” (editat 
l’estiu de l’any passat per a Fundació Nous Horitzons) no puc ser més partidari 
d’aquesta forma d’enfocar les coses. Però tot i apreciar la forma en què es 
presenta, no comparteixo plenament el fons que es planteja. M’agradaria 
presentar, doncs, algunes reflexions que m’ha suggerit la lectura del llibre. En 
primer lloc, vull subratllar alguns punts que trobo encertats i importants en 
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aquest assaig, però alhora vull assenyalar els llocs en els que no coincideixo 
amb les tesis del llibre. I en segon lloc, vull fer algunes reflexions de caràcter 
pràctic entorn als seus arguments sobre els beneficis i les possibilitats de la 
independència d’aquestes dues nacions europees. 

Passem al primer punt. Crec que la comparació entre el cas escocès i el cas 
català al Mirall escocès és lleugerament esbiaixada pel cantó institucional, si bé 
pel cantó cultural l’autor l’encerta de ple. M’explico. Partint de la tesi 
fonamental de la comparació (i potser l’ensenyança cabdal que se’n pot extreure 
pel debat a l’Estat espanyol) que afirma que l’autogovern i fins i tot la 
independència, a Escòcia, es plantegen sense dramatismes i es poden discutir 
els pros i els contres posant sobre la taula arguments i xifres, enlloc de budells, 
greuges històrics, prejudicis i ressentiments, el llibre afirma que “políticament, 
Escòcia és, des del punt de vista català, un paradís” (p.29). Crec que aquesta 
afirmació s’hauria de matisar si ens referim al grau i a les institucions 
d’autogovern de les dues nacions europees que es tracten aquí. 

I per a matisar, introduiré la meva perspectiva des d’una tercera regió 
europea, la que és la meva casa adoptiva: Es tracta del Land alemany de Baden-
Württemberg, que per cert, forma part amb Catalunya i d’altres regions de 
l’associació Els quatre motors d’Europa. Això ens permetrà d’introduir tipologies 
basades en les diferents experiències històriques que faran visibles els matisos 
necessaris. Vistos de Baden-Württemberg, tant l’autogovern d’Escòcia com de 
Catalunya deixen molt que desitjar, però sobretot l’escocès. La forma en què es 
varen constituir els tres estats dels que aquestes regions i nacions formen part – 
l’Estat espanyol, el Regne Unit i la República Federal Alemanya (RFA) – és una 
condicionant històrica bàsica per a que això sigui així: Al Sacre Imperi Alemany 
les tensions que durant l’època moderna entre els poders centralitzants 
(bàsicament el sobirà, representat en el cas germànic pels Emperadors de la 
Casa d’Àustria) i els regionalitzants (els nobles) es varen acabar decantant cap a 
aquests últims, dificultant la unificació estatal d’uns territoris culturalment 
homogenis: La unificació alemanya no va arribar, doncs, fins a la època 
contemporània, al 1871, i es va fer de baix cap amunt, partint dels diferents 
territoris. Aquesta unificació tardana (i la reconstrucció de l’Alemanya de l’Oest 
després de la 2a Guerra Mundial seguint el mateix principi, és a dir començant 
per reordenar i constituir els Länder per a construir després la RFA sobre 
aquesta base) ha condicionat fins avui el sistema polític alemany: Així, tot i que 
els alemanys acostumen a tenir clar que el seu horitzó nacional (ben escaldat, 
per cert) és Alemanya i que els Länder alemanys no són més que regions o 
conglomerats de regions històriques, el nivell autogovern d’aquestes entitats 
merament regionals, amb “Constitucions” pròpies, i el seu pes a nivell estatal, 
amb una cambra de representació territorial de debò, ens permeten parlar d’un 
sistema federal com cal. 

Ben al contrari que en els casos espanyol i britànic, que formen part d’un 
altre calaix dins d’aquesta tipologia. En aquests casos el poder centralitzador es 
va imposar ja en l’època moderna, concretament a principis del segle XVIII. Si 
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bé és cert que la forma en què es varen imposar va ser ben diferent en ambdós 
casos i que això no és irrellevant, com bé assenyala en Xavier Solano, i com 
comentarem tot seguit, també ho és que ambdós països es van trobar, a causa 
d’aquesta experiència històrica, davant d’una situació similar durant l’època 
contemporània i sobretot a finals del segle XX, el què ens permet comparar-los i 
sobretot diferenciar-los d’autèntics sistemes federals com l’alemany: No es 
tractava d’articular l’Estat partint de les seves unitats territorials, sinó de partir 
d’un sistema polític centralitzat (i centralista) sorgit de l’època contemporània 
per a descentralitzar-lo. I no tinc cap dubte que, en aquesta tasca, s’ha avançat 
molt més a Catalunya (i a Espanya en general, tot i que això són figues d’un 
altre paner), a on es treballa sobre l’Estat de les Autonomies des de la 
Constitució del 1978, que al Regne Unit, a on tot just fa deu anys que van 
començar la seva Devolution. En Xavier Solano posa en dubte aquesta afirmació, 
i creu que és erroni pensar que l’autogovern escocès està en una mala situació a 
pesar de que “és veritat que el Parlament escocès, com qualsevol altre 
Parlament no estatal, no té responsabilitats en moltes àrees vitals que afecten un 
país” i “que el Parlament català té certes competències en àrees en les quals 
l’escocès no pot entrar” (p.109). I basa – ben sòlidament, s’ha de dir – la seva tesi 
en el fet que el pressupost de què disposa la institució escocesa és molt més 
gran que el de la Generalitat de Catalunya, a pesar de no tenir pràcticament cap 
competència fiscal, sens dubte moltes menys que la Generalitat. És important 
assenyalar aquí, però, que aquest “pesar” comentat de passada és central per tal 
de qualificar nivells d’autogovern: No disposar de poders fiscals significa no 
disposar de l’element clau, del poder de recaptar diners. Sense poders fiscals, 
un Parlament està pràcticament lligat de mans. D’això n’eren ben conscients els 
fundadors del parlamentarisme modern, justament els anglesos, que basaren 
l’autoritat del seu parlament enfront de l’executiu – el monarca, en el seu temps 
– en el seu poder sobre els comptes de l’Estat. I sense poders fiscals, de ben poc 
serveix un autogovern depenent de les propines que li arriben des de l’Estat 
central, per molt generoses que siguin aquestes propines. Això ho sabem 
justament els catalans quan ens mirem amb enveja el concert basc tot intentant 
apujar la participació catalana a l’IRPF. 

Passant d’una cosa bàsica, els diners, a una altra que també és cabdal, la llei 
bàsica d’autogovern, en Xavier Solano afirma, per a basar la seva tesi, que, al 
cap i a la fi, tan el sistema d’autogovern català com l’escocès es basen en lleis 
elaborades per la cambra legislativa central. Això és veritat i és un greu 
desavantatge respecte a sistemes federals com l’alemany, a on tan el text 
fonamental de l’Estat com el de les regions que l’integren tenen caràcter 
constitucional (aquest és un dels motius importants, per cert, pels que és 
jurídicament absurd i políticament demagògic afirmar que l’estat de les 
Autonomies és un Estat federal, com afirmen alguns partidaris de tancar 
definitivament el procés descentralitzador espanyol). Però una cosa és una llei 
de Westminster – com la Devolution Act – i una altra de ben diferent una Llei 
Orgànica del Congrés dels Diputats – com el nostre Estatut. Ambdues depenen 
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de la voluntat d’aquestes cambres si poden ser suspeses. Però suspendre una 
simple “Act” en un sistema majoritari i bipartidista a on el poder del partit 
governant és molt més important que en les democràcies continentals, a on els 
partits majoritaris han de buscar pactes amb minories i poders de veto, és molt 
més fàcil que aconseguir saltar totes les barreres necessàries per a derogar un 
Estatut amb caràcter de Llei Orgànica d’una d’aquestes democràcies 
continentals. Per a fer-nos una idea, cal que ens imaginem el PP d’Aznar entre 
el 2000 i el 2004 en una situació de poder comparable al que té el partit 
governant a Westminster: Amb majoria absoluta, sí, però a més sense poders de 
veto com són el Constitucional, les Comunitats Autònomes, les minories al 
Congrés, el Senat... Per tant, una Llei Orgànica com l’Estatut és una llei, si, però 
una especialment protegida contra un possible intent de derogació. 
L’autonomia de Catalunya és, doncs, molt més estable i assegurada contra 
canvis sobtats de la voluntat del poder del que, ens agradi o no, fins ara emana 
tota la legitimitat, el legislatiu central, que la d’Escòcia. 

I per últim, en Xavier Solano afirma que les competències del Parlament 
escocès, tot i que no són tan grans com les del català, no deixen gaire que 
desitjar. Però el mateix autor es fa ressò de la certa frustració que transmet el fet 
de que, per a l’exprimer ministre laborista escocès, una de les lleis fonamentals 
de la passada legislatura fou la que prohibí fumar als establiments públics. En fi, 
i per a resumir la nostra crítica, “un parlament no és només això”, diu l’autor 
que va afirmar encertadament l’historiador Michael Fry (p.206). 

Per tant, crec que la valoració de l’autogovern d’Escòcia cau en un error de 
percepció ben habitual a casa nostra: Creiem sempre que, de tan malament que 
estem, a fora, més amunt dels Pirineus, només poden estar millor. Això ho fan 
la majoria de progressistes espanyols, pensant en Europa com en una panacea, 
però també bastants catalanistes, com en Xavier Solano, que acostumen a unir 
una crítica encertada de les mancances de l’autogovern català amb una posició 
lleugerament exagerada, sense ser conscients de que Catalunya i el nivell que 
ha assolit s’han de seguir millorant, si, però que també poden ser un model a 
seguir per d’altres. Aquesta és la cara positiva del nostre autogovern, que una 
corrent important del catalanisme, i en Xavier Solano també, no accentua prou 
segons el meu parer. Aquesta cara positiva va acompanyada, però, d’una de 
negativa: El respecte vers Catalunya com a entitat pròpia per part de molts 
polítics espanyols deixa molt que desitjar, i potser el fet que més clarament ho 
demostra és la falta de reconeixement i respecte envers a la identitat catalana 
que mostren certs sectors que van des de la dreta més rància al socialisme jacobí 
quan a l’Estat espanyol es debat el cas català. I aquí si que he de passar a 
subratllar amb èmfasi el fet que Solano ens recordi molt encertadament una 
diferència molt important entre els dos casos: Més enllà dels motius 
institucionals que l’autor ens presenta per a fonamentar la seva valoració 
positiva del cas escocès, també ens presenta factors de tall cultural. I si en el pla 
institucional no crec que l’autor tingui motius suficients per a justificar la seva 
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afirmació de que Escòcia és, des del punt de vista català, un paradís, si que crec 
que en el pla cultural aquests motius són evidents. 

Això ens queda clar si pensem en el fet que avui en dia, anar pel món i dir 
que ets escocès no és gens estrany. Tothom té clar que els escocesos són 
escocesos. És molt més difícil anar pel món i dir que ets català sense escoltar, 
acte seguit, la resposta “Ah, vols dir d’Espanya?”. I, molt més important que la 
percepció exterior, és la percepció al propi Estat: En Xavier Solano ens explica 
com alguns escocesos poden plantejar el seu descontent i fins i tot les seves 
aspiracions independentistes sense escandalitzar, i com les relacions entre 
Westminster i Holyroad estan marcades per la cordialitat i la lleialtat 
institucional. Tot i que a vegades crec que l’autor pot pecar d’una idealització 
d’un cas que no sempre és tan harmònic (queda clar que també hi ha 
malentesos i mala fe quan ens parla, per exemple, del manteniment en secret 
d’alguns informes del govern britànic sobre la qüestió escocesa (p.168-169)), 
crec que és evident que la situació a l’Estat espanyol deixa molt que desitjar: 
Sens dubte, existeix en el nostre cas tota una base de prejudicis i malentesos que 
marquen per ambdues bandes les relacions entre les forces catalanistes i les 
forces a l’Estat central, i masses cops aquests prejudicis són utilitzats per a fer 
demagògia, enlloc de discutir amb arguments i xifres i de forma raonable. Tots 
aquests malentesos es basen, fonamentalment, en el fet que a Espanya no es té 
assumit pensar en Catalunya com en una nació, com ens agrada pensar a molts 
catalans. I al Regne Unit, està clar que Escòcia ho és, de nació. En Xavier Solano 
fa, doncs, molt bé en recordar-nos que l’assumpció d’aquest fet pot contribuir a 
desdramatitzar el debat i evitar la demagògia. Però oblida explicar les causes 
històriques d’aquesta diferència. 

Per a explicar la importància de fer una ullada tipològica a la història, tornem 
a la nostra classificació, que ens ha ajudat a situar correctament els casos 
d’Escòcia, Baden-Württemberg i Catalunya. Allà hem vist com el Regne Unit i 
Espanya es varen articular tot just quan ja havia quedat clar, com a molt tard en 
la Pau de Westfàlia, que l’Imperi Germànic no es podria centralitzar. Això ens 
ha servit per a col·locar Espanya i el Regne Unit sota el paraigües d’un mateix 
tipus. Però ara cal especificar més, perquè com ja he insinuat més amunt, les 
formes en les què es varen unificar aquests dos Estats van ser molt diferents, i 
van produir, per tant, condicionants històriques diferents que persisteixen fins a 
avui. Per a explicar-me, pot ser útil referir-se a la història del parlamentarisme 
anglès i britànic: És sabut que la seva evolució, la constant obertura de la 
cambra baixa legislativa a noves capes socials fins a assolir una representació 
democràtica, va estar marcada per la reforma constant i no va patir en cap 
moment un gir revolucionari, seguint el principi de reforma enlloc de ruptura 
enunciat per Edmund Burke ja cap al 1800. Això ens permet diferenciar el 
sistema polític anglès dels sistemes continentals, sorgits a partir de revolucions, 
i fa possible explicar perquè al Regne Unit han subsistit tradicions que han 
desaparegut a l’Europa continental, com per exemple tots els rituals de la 
monarquia. Doncs bé, com el desenvolupament del parlamentarisme modern, 



Graduant el mirall escocès 
(Recensió del llibre “El mirall escocès”, de Xavier Solano) 
Bertran Cazorla Rodríguez 
Octubre del 2007 
 
 

 6

també la centralització de l’Estat va estar marcada, en el cas britànic (com a 
mínim a la Gran Bretaña; Irlanda és un altre tema), més per la reforma que per 
la ruptura, com molt bé ens recorda en Xavier Solano: Mentre que el 1707 les 
èlits escoceses aprovaven al Parlament el Tractat de la Unió de forma més o 
menys lliure i fundaven d’aquesta manera el Regne Unit, el 1714 en Felip Vè 
conquerí Barcelona a sang i fetge i derogà les institucions medievals 
d’autogovern el 1716. L’evolució britànica va permetre d’aquesta forma la 
subsistència d’algunes tradicions molt vistoses però desproveïdes de contingut 
real que a Catalunya no van sobreviure la Guerra de Successió. Es pot comparar, 
doncs, l’aparent autonomia d’Escòcia, amb el seu Banc Central propi, que emet 
bitllets propis, els seus gaiters a l’exèrcit britànic o els seus tartans mundialment 
coneguts, amb l’aparent poder de la Reina, amb les seves obertures del 
Parlament, els seus canvis de guàrdia i el seu palau de Westminster: Tot és molt 
vistós, però està desproveït de contingut real, com ja va assenyalar el periodista 
anglès Walter Bagehot al segle XIX en el seu llibre central The English 
Constitution. 

Per tant, en Xavier Solano té raó quan afirma que els escocesos tenen molt 
camí fet en quant al reconeixement nacional del seu país, però oblida que això 
va unit més a la subsistència de tradicions premodernes de caràcter simbòlic en 
un sistema polític marcat pel reformisme gradualista que a un procés de 
descentralització típicament modern. Tots aquests símbols no són resultat d’una 
reafirmació nacional en la època contemporània ni d’una descentralització real 
del poder, sinó restes del passat que poden facilitar les coses, però que no van 
unides a poder polític real. I és per això que, tot i estar d’acord amb ell a l’hora 
de subratllar que els escocesos tenen molt guanyat en el pla cultural i simbòlic, 
perquè ningú posa en dubte que són una nació, crec que és erroni passar 
d’aquesta afirmació a afirmar que també en el pla institucional Catalunya té 
molt de camí per a fer respecte a Escòcia. La relació és, al meu parer, inversa, i 
aquesta és la tesi que vull contraposar a la d’en Xavier Solano: Com el 
reformisme anglès va frenar la força dels moviments rupturistes, integrant per 
exemple ben d’hora el laborisme en el sistema de partits fins al primer govern 
d’aquest partit el 1924, també va frenar l’aparició de moviments que posaven en 
dubte la unificació estatal. Precisament perquè Catalunya va perdre les seves 
institucions d’autogovern medievals de forma abrupta i va patir i en part encara 
pateix un dur intent assimilador per part de l’Estat central, la reafirmació 
nacional en l’època contemporània (en forma de catalanisme) ha estat més forta 
i més antiga en el nostre país, els que ens ha permès començar a assolir entre el 
1932 i el 1939, tot just quan el moviment polític escocès representat per l’SNP es 
començava a formar (1934), i a partir del 1977 uns nivells d’autogovern polític i 
poder que els escocesos encara han d’aconseguir. 

Després d’haver intentat matisar la tesi central del llibre, mostrant el seu 
aspecte encertat en el pla cultural i simbòlic i explicant perquè crec que aquest 
encert no és reprodueix quan es tracta de comparar els dos casos en el pla 
político-institucional, vull passar a fer un parell de reflexions sobre la factibilitat 



Graduant el mirall escocès 
(Recensió del llibre “El mirall escocès”, de Xavier Solano) 
Bertran Cazorla Rodríguez 
Octubre del 2007 
 
 

 7

pràctica de la independència i la capacitat d’aquesta independència de millorar 
la vida de la gent. 

Crec, per a començar, que l’independentisme que en Xavier Solano presenta 
en el seu llibre i que en Ramon Tremosa subratlla en el seu pròleg és 
l’independentisme més seductor dels que es postulen actualment en la societat 
catalana. Com també ha subratllat en les seves intervencions a la premsa, per 
exemple en el seu article al diari Avui del 19 d’agost passat, en Xavier Solano 
defensa un independentisme basat en arguments racionals, econòmics i de 
benestar social, anunciant també que el primer amic d’una Catalunya 
independent seria la resta de l’Estat espanyol. Enfront de declaracions d’odi, 
bretolades com la crema de les fotografies dels reis i d’independentistes que ho 
són perquè sembla estar de moda, cal dir que s’agraeix aquesta veu disposada a 
anar més enllà dels sentiments i explicar racionalment perquè viuríem millor si 
fóssim independents, amb l’esperit de convèncer enlloc de vèncer, com fa l’SNP  
a Escòcia. Però crec que l’argument central d’aquest independentisme pensat 
amb solidesa es basa en una comparació massa fàcil: Tremosa en el seu pròleg i 
Solano més tard (pp.206-207) afirmen que molts petits Estats, sobretot al nord 
d’Europa, com Islàndia, Irlanda o Dinamarca, han viscut històries d’èxit 
econòmic i social en els últims anys, mentre que petits països membres d’altres 
Estats, com Escòcia i Catalunya, veuen com van perdent embranzida i posicions 
en els rànquings internacionals. Ells expliquen aquesta diferència pel fet de ser 
o no independents, el que permet fixar unes polítiques fiscals pròpies o no, 
condicionant d’aquesta forma el desenvolupament del país. Com l’autor molt 
bé diu, però, “la independència no és la solució” (p.207), i crec que és important 
recordar això per a no caure en un error típic de l’independentisme a través 
d’una comparació massa ràpida entre Catalunya i, per exemple, Irlanda: Cal no 
oblidar la millora el país dia a dia, amb polítiques concretes, per a donar tota la 
culpa al poder central i esperar una solució total amb la independència. Jo crec 
que ens hem de prendre la frase “la independència no és la solució” més 
seriosament, identificant no només els problemes que provenen del fet de 
dependre d’un poder central, sinó atacant també els que són causats per 
mancances internes del país. Per tant, no ens podem limitar a imaginar una 
Catalunya com Dinamarca o Irlanda: Aquesta comparació només és factible si 
matisem que estem parlant de petits països independents d’una zona cultural i 
geogràfica (en part rica en petroli, per cert, el que no és del tot irrellevant) 
diferent a la nostra i marcats per tant no solament per diferents relacions de 
(in)dependència, sinó també per diferents estructures internes: Si Irlanda, 
Dinamarca, Noruega, Escòcia o Islàndia podrien formar, per a entendre’ns, un 
arc gaèlico-escandinau de benestar, no hem d’oblidar que Catalunya es troba en 
un àmbit euromediterrani i està marcada per aquesta diferent situació 
geogràfica i cultural. I aquí ens tornem a topar amb el fet que una comparació 
basada en indicadors econòmics i aspectes institucionals no és suficient si no es 
matisa, també, amb aspectes culturals. No vull caure aquí en el derrotisme tan 
estès a les nostres terres, que tendeix a creure que tot és millor al nord dels 
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Pirineus i que el progrés ha de ser un camí recte cap al continent europeu. Ja he 
dit més a dalt que em sembla massa fàcil aquesta posició tan típica dels 
progressistes espanyols i que es deu basar en el fet d’haver viatjat massa poc. 
Però és evident que pot ser exagerat comparar-se ràpidament i sense tenir en 
compte diferències regionals, amb un arc gaèlico-escandinau que sobresurt de 
forma ben marcada en qualsevol enquesta d’eficiència econòmica, benestar 
social o capital social, no ja sobre l’Europa mediterrània, sinó també sobre la 
“vella” Europa continental (França i Alemanya). Per a entendre’ns: Qualsevol 
intent de comparació ha d’aclarir perquè una Catalunya independent 
s’assemblaria més a Dinamarca o a Irlanda que a un Portugal que, feliçment 
independent, no aconsegueix desenvolupar el seu benestar amb tan d’èxit com 
el seu veí ibèric i viu crisis d’identitat de quant en quant, quan il·lustres 
escriptors lusitans plantegen públicament una fictícia unió peninsular. Tot fa 
pensar que la degradació del territori, sobretot de la costa, a causa de 
l’especulació, la manca de capital social, els lleugers brots de xenofòbia, la falta 
de respecte vers els béns comuns o d’altres problemes actuals del nostre país 
són mancances internes de la societat catalana que no desapareixerien amb la 
independència perquè no són només causa del fet de no ser independents, sinó 
també del nostre caràcter de societat mediterrània: Alguns d’aquests problemes 
es repeteixen no només a Espanya, sinó també a Itàlia o a Grècia (per a veure-ho, 
es pot recordar com alguns grecs assenyalaven l’especulació i la falta de 
respecte envers els plans generals d’urbanisme com a causes dels incendis del 
passat estiu en aquell país. Massa semblant a casa nostra per a ser casualitat). 
Per tant, no crec que la comparació entre Irlanda i Catalunya es redueixi a una 
simple qüestió d’impostos de societats, com insinua en Ramon Tremosa en el 
seu pròleg, i que cal tenir en compte altres factors. En efecte, la independència 
no és la solució a tot, i una Catalunya independent deixaria de ser espanyola, 
però no deixaria d’estar en la regió euromediterrània. 

Això, en quant a la relació entre la independència i l’ordre intern de la 
societat. Però en Xavier Solano no només argumenta a favor de la 
independència explicant que això significaria majors nivells de benestar intern, 
sinó explicat que aquesta independència és factible en la UE i al món actual 
(pp.183-194). Jo crec que, en aquest pla internacional, el llibre potser erra en ser 
massa optimista. Estic d’acord en què, un cop obtinguda la independència, 
Escòcia o Catalunya serien un membre més de ple dret en la Unió. El que no 
crec és que els grans Estat de la Unió o els seus organismes observessin de 
forma imparcial el desmantellament d’un altre membre, com insinua en Xaviar 
Solano. Perquè una cosa fou el suport a processos independentistes a l’Europa 
de l’Est després de la caiguda del comunisme, a principis dels noranta, que 
ajudà a estabilitzar la regió i orientar els nous Estats cap a la Unió de l’oest 
enlloc de cap a Rússia, i una altra molt diferent la desintegració d’un estat 
membre a l’oest, amb tota la inestabilitat que això pot suposar. França tindria 
motius evidents per a preocupar-se d’una Catalunya o un País Basc 
independents. I des de la meva perspectiva alemanya – la RFA és el país amb 
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més pes dintre de la Unió en quant a població, en quant a aportacions 
econòmiques i en quant a nombre de vots en les institucions europees – 
m’atreveixo a preveure que en aquest país no es veuria amb bon ulls un procés 
que hauria de comportar per força una renegociació dels tractats, amb un nou 
repartiment de vots en el Parlament i en el Consell. Crec, per tant, que les 
repercussions i les dificultats en el pla internacional que plantejarien els 
processos d’independència d’Escòcia o de Catalunya són majors del que ens 
planteja en Xavier Solano, que en aquest punt pot ser que pequi d’optimista. Ho 
fa, sens dubte, quan interpreta l’afirmació de Margret Wallström de que amb les 
ampliacions de maig del 2004 i de gener del 2007 els estat grans de la Unió no 
han guanyat poder, sinó que n’han perdut en benefici de l’equilibri amb els 
petits, com a orgue pels independentistes escocesos (p.191). Crec que més aviat 
s’haurien d’entendre les paraules de la comissària responsable de l’ampliació no 
com a ingerència en els afers interns d’un Estat membre, sinó com a advertència 
al llavors president escocès, el laborista McConell, que acabava d’insinuar que 
en l’Europa dels 25 o 27 els Estats grans tindrien més pes, de que el principi 
bàsic de la UE que en garanteix l’harmonia és la igualtat de tots els estats. En el 
pla internacional, doncs, resten moltes més preguntes obertes que les que ens 
planteja l’independentisme optimista d’en Xavier Solano. 

Tot i aquests dubtes i aquestes incerteses, però, cal agrair a l’autor que hagi 
utilitzat la seva experiència per a obrir horitzons i plantejar un debat seré i 
raonable sobre la possible independència de Catalunya. Sens dubte, en el nostre 
país marcat per la peculiar dualitat del seny i de la rauxa, sembla que aquesta 
última predomina sobre el primer quan els favorables de la separació de l’Estat 
espanyol clamen per la independència. En canvi, en Xavier Solano no clama, 
enraona. I ho fa explicant-nos en un assaig amè i entretingut allò que ha 
observat més enllà de les nostres fronteres, aportant perspectives desconegudes 
a la discussió. Des de la meva perspectiva alemanya, crec que el llibre és massa 
ràpid quan veu pocs problemes a nivell internacional en el procés 
d’independència, o quan creu que una Catalunya independent es podria 
convertir fàcilment en una Irlanda o una Dinamarca mediterrània.  I també crec 
que l’autor subratlla massa els avantatges de que ningú dubti que els escocesos 
són una nació. Si no ens deixem enlluernar pels símbols, veurem que aquest 
avantatge en el nivell cultural va unit al desavantatge de no haver assolit en el 
nivell polític un grau d’autogovern com el català. Però això són diferències de 
perspectiva que es poden discutir gràcies al primer pas que fa aquest llibre fresc 
i desdramatitzador: Obrir les portes i mirar enfora, amb els prismàtics a la mà. I 
això sempre és bo, encara que, com és normal, la primera ullada sempre 
contingui algunes imprecisions, típiques d’uns prismàtics que s’han d’anar 
graduant en la discussió. 


