
Fitxa 1: Antecedents històrics i polítics dels tres Estats davant les demandes nacionals

Escòcia-
Regne Unit

Catalunya
-Espanya

Kurdistan
-Turquia

Va integrar-se 
voluntàriament a l’Estat 
del que formen part? 

Sí, per l’Union Act del
Parlament escocès 
(1707) 

No, va ser 
annexionada per la 
força militar el 1714 
després d’abolir la 
Constitució i les 
Corts Catalanes

No, va ser repartit 
entre 4 Estats, entre 
ells Turquia, després 
de la I Guerra 
Mundial  

És un Estat de tradició 
democràtica o de tradició 
autoritària

Des de la Revolució 
Anglesa de 1688 és un
estat parlamentari en 
el que no hi hagut cap 
dictadura militar

Els cops d’Estat 
militars han estat 
freqüents al segle 
XIX i al segle XX hi 
va haver dues cruels  
dictadures militars

La República turca va
néixer el 1923 com un
règim de partit únic. 
Entre 1960 i 1980 es 
van succeir els cops 
d’Estat militars.

La constitució de l’Estat 
té el consentiment dels 
pobles que en formen 
part?

Sí, al referèndum 
sobre la independència
d’Escòcia van guanyar
els partidaris del 
Regne Unit

No se sap. Al 
referèndum de 1978 
la C.E, va obtenir un 
90%. Però des de 
2012 els partits 
republicans, 
independentistes o 
federals, han obtingut
la majoria absoluta a 
totes les eleccions. 

No. Turquia necessita 
un fort desplegament 
militar per assegurar 
el control del territori 
kurd. 

Hi ha prejudicis a la 
població majoritària 
contra la població 
minoritària?

No, contra els 
escocesos. Contra els 
irlandesos n’hi havia 
hagut en segles 
anteriors per motius 
religiosos. Els 
protestants els 
titllaven de «papistes» 
per la seva religió 
catòlica, a més de 
considerar-los pobres i
endarrerits. 

Sí, en un país aïllat i 
sense enemics 
exteriors com 
Espanya al segle XIX
els catalans van 
substituir els jueus, 
els moriscos, els 
heretges protestants i 
els lliurepensadors 
com «l’enemic 
interior» per 
cohesionar la societat
espanyola. La 
catalanofòbia els 
atribueix trets molts 
similars als de 
l’antisemitisme. 

L’Estat turc considera 
el kurds com a «turcs 
de les muntanyes» 
que només es 
diferencien per la 
seva llengua i per 
viure en un país molt 
muntanyós. Els 
defensors del poble 
kurd són considerats 
«terroristes». 

És un Estat federal? No, la sobirania 
continua a la Cambra 
dels Comuns que ha 
retornat (devolution) 
competències 
exclusives a Escòcia

No, una única 
sobirania correspon 
al «poble espanyol». 

No, estat unitari.


