
Presentació
En aquest treball de recerca he volgut respondre la hipòtesi següent: «Tots els pro-
cessos d’independència segueixen un mateix model?». Aquesta hipòtesi correspon 
també al títol del treball. Per fer-ho, he dut a terme un estudi dels processos d’inde-
pendència, tenint com a límit espacial Europa, i com a límits cronològics els segles 
XX i XXI. Els països que he estudiat han estat quinze: Bòsnia, Croàcia, Escòcia, Es-
lovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Kosovo, Letònia, Lituània, 
Montenegro, Noruega i Txèquia.
El que m’ha empès a fer aquest treball ha estat el fet que en l’actualitat el tema de la 
independència és molt recurrent a Catalunya i volia saber si existia un model prefe-
rent d’independència, és a dir, que tingués més possibilitats d’èxit. També m’ha em-
pès a fer el meu treball el fet que moltes persones perceben Europa com un territori 
inamovible i que no ha canviat al llarg del temps quan, al contrari, la lluita pel dret a 
l’autodeterminació és constant arreu.
Les fonts que he utilitzat per completar el meu treball han estat tant fonts orals 
com escrites. I dins de les fonts escrites hi ha informació dels llibres que he llegit, 
i també de diverses pàgines web. Pel que fa a les fonts orals, vaig poder fer una 
entrevista a Àngel Castiñeira, professor d’ESADE especialitzat en filosofia política, i 
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també a Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, plenament posat en el procés 
independentista català. Tota la informació extreta constitueix l’annex del treball, 
que és on es troben els resums dels llibres juntament amb les entrevistes.
Quant a l’estructura del meu treball consta d’una memòria i un annex, de manera 
que la segona part del treball dona lloc a la primera. El treball presenta una intro-
ducció on s’explica el sentiment nacionalista i independentista i en què es basen, ja 
que són les dues ideologies esteses per Europa i sovint indispensables en un procés 
d’independència. En aquesta introducció també hi consten els territoris d’Europa 
que volen formar un estat independent actualment. 
En el cos del treball és on hi ha l’explicació detallada dels quinze països. Per 
poder-la fer, vaig elaborar diverses fitxes on es troba recollida la informació dels 
països dividida en: abans, durant i després de la independència; totes elles es 
troben a l’annex del treball. En segon lloc s’ha fet un estudi comparatiu entre els 
diversos països. S’han comparat els paràmetres més importants que afecten la 
independència: la llengua, el sistema polític, la situació autonòmica, el procés 
pacífic o bèl·lic, entre d’altres. A partir d’aquest estudi s’han elaborat les conclu-
sions. Pel que fa als annexos, consten d’una fitxa completa sobre el procés d’in-
dependència de cadascun dels països estudiats, el resum de les fonts bibliogràfi-
ques treballades i les entrevistes. 

En l’estudi comparatiu he analitzat diversos paràmetres, i n’he obtingut diversos 
resultats:
 —Època: La majoria de processos d’independència se situen a finals del segle XX i 
principis del segle XXI. Això pot ser degut al fet que comença un període de canvis i 
inestabilitat política i és un moment on es comencen a veure reflectits els canvis de 
pensament que va suposar la creació de camins democràtics de caràcter més liberal.
—Antecedents econòmics: La majoria de territoris estudiats, abans de la indepen-
dència eren autosuficients, però en la majoria d’ells era l’estat el que els administra-
va els recursos. 
—Situació econòmica actual: Tots els països han augmentat el seu PIB després de la 
independència, quan comencen a autogestionar-se els recursos. Això no vol dir que 
la situació econòmica sigui òptima en tots ells.
—Situació lingüística: En la situació lingüística es pot comprovar que gairebé tots 
els quinze països tenien una llengua pròpia abans de la independència i la conser-
ven també després. En segon lloc també es pot comprovar que en la majoria de ter-
ritoris la seva llengua no era l’oficial i tenien una llengua imposada. 
—Forma i organització de govern al llarg del procés: Aquesta part és desigual, alguns 
territoris no tenien autonomia i d’altres tenien una autonomia limitada.
—Motivacions per la independència: Els motius més rellevants són els polítics, com 



el centralisme i la repressió per part de les potències ocupants; seguits pels motius 
identitaris, on s’inclouen les llibertats culturals i lingüístiques, i, en últim lloc, sor-
prenentment, els motius econòmics, entre els quals repunta ser el motor econòmic 
del territori o ser el territori més rendible.
—Mètode: La majoria de processos són pacífics. Dotze dels quinze països estudiats 
van tenir una declaració d’independència, ja sigui plebiscitària o mitjançant refe-
rèndum, tenint en compte l’opinió de la població i respectant la voluntat de la majo-
ria del poble; això ressalta la importància de les mobilitzacions ciutadanes.
—Reconeixement internacional: La majoria de països han estat gairebé immedia-
tament reconeguts per l’ONU després de la independència. Els països que es van 
independitzar abans de la fundació d’aquest organisme també van ser reconeguts. 
Kosovo i Escòcia no són reconeguts per l’ONU: Kosovo perquè molts estats encara 
no l’han reconegut com a país i Escòcia perquè, com a resultat del darrer refe-
rèndum, no és un estat independent. Quant a la Unió Europea, no tots els estats 
recentment independitzats en són membres; Kosovo, Montenegro o Bòsnia no en 
són membres per la seva mala situació econòmica, i altres països, com Islàndia o 
Noruega, es troben en negociacions.

Responent a la meva pregunta inicial: Tots els processos d’independència segueixen 
un mateix model?, la hipòtesi del treball, he arribat a la conclusió que no hi ha un 
model d’èxit, ja que cada societat, país, cultura, context o potència ocupant determi-
na formes diverses de processos d’independència. Però sí que entre ells compartei-
xen punts en comú, i aquests punts en comú fan que el procés sigui més reeixit.
Gràcies a l’estudi comparatiu he pogut comprovar que podem establir diversos 
models d’independència, i n’hi ha dos de principals: els processos pacífics i els bè-
l·lics. Els bèl·lics, casos de països que han aconseguit la independència mitjançant 
una guerra, suposen un trencament violent amb la potència ocupant. Els països 
que corresponen a aquest tipus de model també comparteixen que han acceptat la 
independència de manera democràtica, amb plebiscit o referèndum, és a dir, s’han 
reafirmat per la força de les urnes. A més a més, tots ells tenen com a motius princi-
pals els motius polítics. Els països són: Bòsnia, Croàcia, Irlanda i Eslovènia, cal dife-
renciar que Eslovènia tenia com a motius principals els econòmics.
El segon model és el model pacífic: deu dels casos estudiats han obtingut la inde-
pendència sense conflicte armat. D’aquí podem extreure la primera conclusió: una 
declaració pacífica d’independència té més possibilitats d’èxit. Dins d’aquest model 
podem establir dos grups:
—Processos pacífics que van impulsar una declaració sense consulta. Aquests països 
comparteixen que tenien com a principals motius els polítics i els identitaris, i tam-
bé comparteixen la cronologia, van succeir a principis del segle XX. D’aquí podem 



deduir que en aquest moment no es tenia tant en compte la voluntat dels ciutadans. 
Els països dins d’aquest grup són: Finlàndia, Islàndia i Noruega.
—Processos pacífics que van establir la declaració de manera democràtica. Aquests 
països no comparteixen els motius, ja que alguns tenien com a motius principals 
els polítics, els identitaris i els econòmics. Comparteixen la cronologia, tots van ser 
duts a terme a finals del segle XX i principis del segle XXI; i això ens porta a deduir 
que a mesura que va anar passant el temps l’opinió ciutadana va tenir cada vegada 
més importància. Els països que se situen dins d’aquest grup són: Escòcia, Eslovà-
quia, Estònia, Letònia, Lituània, Montenegro, Kosovo i Txèquia.
A part d’establir models entre els diferents processos independentistes també he 
establert diversos punts en comú entre els països:
—Primerament una ideologia: aquestes ideologies són el nacionalisme i l’indepen-
dentisme, que impulsen les independències dels països i defensen principalment 
l’autodeterminació de tots els pobles, moviments que van sorgir al segle XIX a partir 
de les idees de la Il·lustració i també de la Revolució Francesa. També he pogut com-
provar que aquestes ideologies estan molt presents en l’actualitat, ja que hi ha nom-
brosos territoris que aspiren poder arribar a convertir-se en un estat independent.
—Un altre punt en comú és la importància lingüística, tots els països menys Kosovo 
tenien una llengua pròpia abans de la independència, i també tots, menys Irlanda i 
Escòcia, la van tornar a recuperar després de la independència, encara que hagués es-
tat reprimida per una altra quan formava part d’un altre país. Això ens fa pensar que 
la unitat lingüística és un motiu crucial en un país per demanar la independència.
—Els països també comparteixen el fet que abans d’iniciar el procés alguns tenien 
una autonomia del seu territori, però cap tenia una autonomia total; per això podem 
pensar que els territoris que volen la independència tendeixen a aspirar a una auto-
nomia total del territori.
—Per acabar, tots els països comparteixen que després de la independència han 
assolit una millor situació econòmica, no sempre bona, tal com s’ha comprovat amb 
les dades del PIB, i també una bona situació cultural. Per tant, deduïm que la inde-
pendència és positiva pel que fa a l’economia i ala cultura.
Per acabar, després de fer el meu treball he arribat a una conclusió general: la majoria 
de declaracions s’han fet tenint en compte la voluntat social; per tant, en un procés 
d’independència és molt important saber que una majoria social del país se sent part 
de la nació i vol tenir el dret a l’autodeterminació, ja que això també pot garantir més 
possibilitats d’èxit a nivell de reconeixement tant nacional com internacional.
Aquest reconeixement internacional gairebé sempre implica una independència 
«absoluta»; és a dir, si un país és reconegut com a independent té moltes més pos-
sibilitats de prosperar com a estat, i moltes vegades aquest reconeixement està 
relacionat amb el fet que el país tingui una bona situació econòmica i política. Per 



garantir això és molt important que la nació que s’independitzi pugui cobrir les ne-
cessitats bàsiques als ciutadans: seguretat, integritat territorial i recursos bàsics.
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