
Fitxa 4:  Independència i fractura social
Als països que permeten un referèndum no hi ha fractura social; prohibir-lo multiplica les tensions 

Escòcia-
Regne Unit

Catalunya
-Espanya

Kurdistan
-Turquia

El referèndum sobre 
la independència, va 
crear una gran tensió 
entre l’Estat i el poble
annexionat?

No, el govern britànic 
va elaborar un llibre 
amb els avantatges de 
continuar al Regne 
Unit. I el govern 
escocès van fer-ne un 
altre sobre els 
avantatges de la 
independència. Tan 
unionistes com 
independentistes van 
acatar el resultat de les 
urnes. El Brèxit ha 
impulsat la demanda 
d’un nou referèndum a 
Escòcia, sense tensions

Si, des de la negativa al
referèndum de 2014 la 
tensió ha anat pujant: 
consulta del 9-N de 
2014, eleccions 
plebiscitàries de 2015, 
referèndum de l’u 
d’octubre de 2017, 
destitució del Govern 
de la Generalitat i del 
Parlament en aplicació 
de l’art. 155. Fins 
arribar a les condemnes
del Tribunal Suprem. 

No hi ha hagut 
referèndum, però la 
tensió entre Turquia i 
els kurds és màxima, 
fins arribar a la guerra 
com la recent invasió 
de la frontera amb 
Síria. 

La demanda 
d’independència va 
crear una fractura 
social a la nació 
annexionada?

No, A Escòcia les 
diferències entre 
partidaris de continuar 
dins el Regne Unit i els
defensors de la 
independència no eren 
majors que entre dreta i
esquerra. 

No, el conflicte català 
no ha creat cap 
problema de 
convivència a 
Catalunya. Els polítics i
mitjans de comunicació
espanyols fomenten 
contínuament les 
tensions internes a 
Catalunya, acusant els 
independentistes de 
tota mena 
d’imposicions, a 
l’escola, a TV3.  Però 
no s’ha produït una 
fractura social com a 
l’Ulster o el Líban.  

No, Turquia no ha 
tolerat la celebració de 
cap referèndum al seu 
territori. Se’n va 
celebrar un al territori 
kurd de l’Irak. 

Unitat de la pàtria o 
unió dels ciutadans 
amb respecte a la seva
identitat?

El Regne Unit ha 
respectat la identitat de 
les nacions que el 
componen, que tenen 
federacions esportives 
pròpies, el Banc 
d’Escòcia emet lliures 
esterlines, etc. 

La unitat d’Espanya és 
imposició. Els Reis 
Catòlics van imposar la
unitat catòlica amb la 
expulsió de jueus . 
Felip III va expulsar els
moriscs. Felip IV volia 
imposar les lleis de 
Castella a  Portugal, 
Catalunya, etc. Els 
Borbons van imposar la
llengua castellana.

El nacionalisme turc va
matar i expulsar 
milions d’armenis, de 
grecs i d’altres 
nacionalitats per 
unificar Turquia. Ara 
vol continuar amb els 
kurds. 


