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qüestió catalana va saltar al primer nivell
de l’actualitat, fins ara fa uns dies. Es tracta
d’articles publicats, per exemple, en mit-
jans com el diari nord-americà The New
York Times, el setmanari britànic The Eco-

MIQUEL RIERA

● Què pensa la resta del món sobre el pro-
cés independentista català? Com ens ve-
uen i què n’opinen? Ens entenen? Els ha
sorprès? Creuen que Catalunya té possibi-
litats d’arribar a ser un estat independent?
Les respostes a totes a aquestes qüestions
són múltiples i diverses com, d’altra ban-
da, no podia ser d’altra manera.

Presència ofereix als seus lectors aques-
ta setmana una aproximació al que pensa
la premsa internacional i ho fa a través de
vint-i-cinc articles publicats en els princi-
pals mitjans de comunicació d’arreu del
món des del setembre del 2012, quan la

nomist, els rotatius francesos Libération,o
La Croix o el mexicà El Universal, entre
molts altres de prestigi.

Resseguint el recull d’articles, que s’ini-
cia amb un del Financial Times publicat el
mateix 11 de setembre del 2012, i s’acaba
amb un aparegut al The New York el 13
d’octubre passat, es pot veure perfecta-
ment com la visió del procés per part de la
premsa estrangera ha anat evolucionant.
Així, si al principi, els mitjans es movien
entre la sorpresa i l’escepticisme, atribuint
a la crisi el malestar català, des del 2013 i
durant tot aquest 2014, hi ha una clara
evolució cap a la comprensió de les de-
mandes catalanes, sobretot pel que fa a la
demanda de poder decidir a les urnes.

Els lectors que vulguin endinsar-se
en el que diu la premsa internacio-
nal poden trobar un ampli recull
d’articles a la secció El seguiment
del procés sobiranista català a la
premsa internacional oberta al dia-
ri electrònic Vilaweb. S’hi pot acce-
dir a través de l’adreça següent:
storify.com/vilaweb

Recull a Vilaweb

Què pensa la
resta del món
sobre el procés
independentista
català? Com ens
veuen i què
n’opinen? Ens
entenen?

Des de la gran
manifestació de
la Diada del 2012
l’interès de la
premsa
internacional per
Catalunya ha
anat creixent
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Molts mitjans anglosaxons, per exemple,
refractaris en els inicis del procés, ara són
els primers que han demanat al govern es-
panyol un canvi de postura. Una evolució
en la qual ha ajudat molt la celebració del
referèndum d’Escòcia, a mitjans de setem-
bre. Un canvi que sintetitza perfectament
una frase de l’últim editorial de The New
York Times dedicat a Catalunya: “És evi-
dent que una cosa tan complexa i emocio-
nal com la identitat nacional no pot re-
duir-se a una qüestió purament jurídica,
sinó que requereix solucions polítiques.”

Un recull de frases d’altres nombrosos
articles, aparegut des de l’abril passat –ve-
geu peça–, completen aquest dossier de
Presència.

El Punt Avui TV
fa, diàriament,
un seguiment ex-
haustiu del que
diuen els mitjans
internacionals
sobre el procés
sobiranista a la
secció El món ens mira,
que coordina el perio-
dista Germà Capdevila.
La secció, que es pot
veure cada dia al vol-
tant de les deu de la nit,
recull opinions, frases i
fotografies que els dies

anteriors han publicat
mitjans de comunicació
d’arreu del món.

Aquest recull acom-
panya els vint-i-cinc arti-
cles que publiquem en
aquest dossier especial
de Presència. Una selec-

ció d’un cente-
nar d’articles,
informatius i
d’opinió, que
Germà Capdevi-
la ha recollit
des del mes
d’abril passat,

quan van començar les
emissions d’El Punt Avui
TV fins aquesta última
setmana del mes d’oc-
tubre, i dels quals
n’hem extret les frases
que ens han semblat
més destacades.

“El món ens mira”, cada dia a El Punt Avui TV

L’opinió de la
premsa
internacional
sobre el procés
ha anat
evolucionant de
l’escepticisme a
la comprensió

Presència recull i tradueix vint-i-cinc articles publicats a la premsa
internacional sobre el procés sobiranista català des del 2012 fins l’actualitat

Premsa
internacional amb
articles sobre les
eleccions del 2012.
A la dreta,
periodistes al
centre
internacional de
premsa habilitat
per la Diada
d’enguany.
ALBERT SALAMÉ



La crisi empeny la
independència
catalana

● Catalunya ja no encaixa dins d’Espanya
i ha d’explorar l’opció de la independèn-
cia, segons el líder nacionalista i expresi-
dent del govern regional català. “No he
canviat, és el país que ha canviat”, diu Jor-
di Pujol, president de la Generalitat, el go-
vern català, des del 1980 fins al 2003 i du-
rant molt temps un baluard contra el se-
paratisme i un constructor de ponts amb
els governs, tant de dreta com d’esquerra.

“No hi cabem més, dins d’Espanya”, va
dir Pujol, preeminent líder nacionalista de
Catalunya durant la transició de la dicta-
dura franquista a la democràcia, en una
entrevista al Financial Times a Londres.

“No tinc arguments contra la indepen-
dència perquè Espanya ho està fent
d’aquesta manera, està fent el nostre país
[Catalunya] inviable, i no podem acceptar
aquesta situació per més temps.”

DAVID GARDNER
Més que qualsevol altra figura, Pujol

personifica el canvi febril en el debat de
Catalunya sobre el seu futur, que ha vist
com el sentiment separatista passava de la
marginalitat a ser tema principal, una ten-
dència que va començar a accelerar-se
abans de l’aparició de la crisi financera a la
zona euro que està fent tremolar Espanya
fins als seus fonaments. Per primera vega-
da, les enquestes van revelar enguany que
una majoria de catalans volen ara un estat
independent, una demanda que arribarà
al seu màxim dimarts en les manifesta-
cions massives que marquen la Diada, el
dia nacional de Catalunya, amb el “Cata-
lunya: un nou estat d’Europa”.

La data crítica, però, és la setmana vi-
nent, quan Artur Mas, el president català,
es trobarà amb Mariano Rajoy, el presi-
dent del govern espanyol. Mas, un nacio-
nalista provinent del partit de Pujol, Con-
vergència i Unió, busca el compromís de
Madrid de més autonomia fiscal –el dret

de Catalunya a recaptar els seus propis
impostos, tal com fan els bascos–, la pro-
mesa per la qual va ser escollit.

Gairebé ningú no pensa que el govern
de centredreta del Partit Popular de Rajoy
estigui ideològicament disposat o sigui fis-
calment capaç de reconèixer aquesta de-
manda. Per tant, la majoria d’analistes au-
guren unes eleccions catalanes anticipa-
des, probablement a la primavera, que es
convertiran de facto en un referèndum so-
bre la independència.

Pujol, que curosament segueix el pro-
tocol pel qual els exdirigents no fan cap
comentari sobre els seus successors, es ne-
ga a ser enquestat sobre les opcions ober-
tes que té Mas, però és clar que les veu
com a molt limitades. “Sembla que la nos-
tra comprensió del nostre lloc a Espanya
ha canviat”, diu Pujol. Apunta dues causes
principals: en primer lloc, un sistema fis-
cal pel qual Catalunya, que té una econo-
mia relativament rica de la mida de la de
Portugal, transfereix cada any fins al 9 per
cent del seu producte interior brut a Ma-
drid; i, en segon lloc, la decisió, el 2010, del
Tribunal Constitucional d’Espanya de
tombar les reformes aprovades pels parla-
ments català i espanyol que milloraven
significativament l’autogovern.

“Fins a la dècada del 2000, hem tractat
de combinar una política nacional i
d’identitat lingüística, i de projectar-la
dins el marc espanyol”, diu Pujol. Remar-
ca: “Hem fet una important contribució a
l’establiment de la l’estabilitat durant la
transició [a la democràcia] a Espanya, en
un moment de complots de cops d’estat
de l’exèrcit i la dreta franquista, que s’opo-
sava visceralment a la restauració dels
drets històrics de catalans i bascos.”

Els catalans sempre han acceptat que,
com a part relativament més rica del país,
“era just i necessari contribuir” a un pres-
supost central que canalitzés els recursos a
les regions menys desenvolupades, com
Andalusia, explica Pujol. Però “van caure
en el parany de la solidaritat”, i “això ha
derivat en l’abús total de la nostra situació
[fiscal]”, argumenta.

[...] “No és una qüestió purament de
números, és l’actitud [espanyola] que hi
ha al darrere”, diu Pujol, afegint que “hi ha
un abans i un després de la sentència del
Tribunal Constitucional”, que va convèn-
cer molts catalans, incloent-lo a ell mateix,
que Catalunya ja no té un lloc dins d’una
Espanya plural.

Per confirmar la idea generalitzada en-
tre els entusiastes de l’estat català que Ca-
talunya és com una part del nord d’Euro-
pa al Mediterrani, Pujol cita Guido Wes-
terwelle, ministre de Relacions Exteriors
d’Alemanya. “Europa sense solidaritat no
seria possible”, diu. “Però, a la vegada, un
excés de solidaritat podria fer que Europa
fos impossible.”

Per primera
vegada, les
enquestes van
revelar enguany
que una majoria
de catalans volen
ara un estat
independent

Artur Mas i Mariano
Rajoy, en
l’entrevista sobre el
pacte fiscal que van
mantenir el
setembre del 2012.
EFE

ANGLATERRA
11 de setembre del 2012
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DEUTSCHE WELLE (ALEMANYA) 28 D’ABRIL DEL 2014

“Roses vermelles per a la
independència de Catalunya”
“Les roses han esdevingut sinònim de certes
conviccions polítiques. Són embolicades amb la
bandera catalana, algunes fins amb una estrella,
que simbolitza la demanda d’independència”

“Mariano Rajoy ha cridat Mas a renunciar al
referèndum abans de qualsevol negociació. El líder
català ha replicat que només vol negociar sobre el
referèndum, perquè el 80 per cent del parlament
català hi ha votar a favor”

THE COPENHAGEN POST 28 D’ABRIL DEL 2014

“També als cinemes: els EUA, Espanya i
sadomasoquisme”
“Descobriu més sobre aquesta futura nació
independent en potència i els seus films (i també
tapes i cava) aquest cap de setmana al
Cinemateket”

THE WALL STREET JOURNAL 29 D’ABRIL DEL 2014

“L’empenta per l’autogovern s’estanca
al País Basc espanyol”
“Catalunya, una regió pròspera amb una llengua i
una cultura diferents, està pressionant per fer un
referèndum al novembre per trencar amb Espanya,
a pesar de les objeccions de Madrid”

“Mentre el País Basc i Catalunya tenen una
autonomia important de Madrid, els sondejos
indiquen un ampli suport a més autogovern o
directament la independència”

THE LEADER TIMES (KANSAS, EUA) 1 DE MAIG

“Amor i solitud”
“Absorbida per Espanya i sotmesa per França, la
regió va haver de suprimir la seva cultura i la seva
llengua”

“Catalunya va superar els maltractaments per
esdevenir una potència econòmica en un estat on
el 20 per cent dels adults de menys de 30 anys no
han tingut mai una feina”

“Avui, els habitants de Catalunya envien 17.000
milions d’euros més en impostos a Madrid dels
que reben”

FINANCIAL TIMES 2 DE MAIG DEL 2014

“Catalunya continua endavant amb el
referèndum sobre la independència”

“Líders polítics i empresarials han cridat ambdues
parts a calmar la retòrica i asseure’s a parlar”

“Mas ha dit que personalment està a favor de la
independència, però que el seu objectiu primordial
és assegurar per als catalans el dret a decidir el
seu propi futur”

Portugal ha de donar suport
a la independència de
Catalunya

● Dos anys després d’haver perdut les seves
colònies llatinoamericanes en el moment
en què va haver de renunciar a la seva sobi-
rania política en mans de Napoleó, Espa-
nya està a punt de perdre Catalunya (i no
només) en el moment en què, pel que sem-
bla, haurà de renunciar formalment a la se-
va sobirania financera (i política) amb
l’FMI mitjançant una sol·licitud formal de
rescat econòmic.

Mariano Rajoy s’està resistint fins l’úl-
tim minut que el país sigui rescatat, certa-
ment conscient de com això podria agreu-
jar els immensos perills que ha d’afrontar
Espanya, tal vegada els més grans de la seva
història, perquè estem parlant de la desin-
tegració total d’un país.

Però, tal com és obvi, de res serveix dis-
fressar les misèries i Espanya ha estat la rio-
ta de tot Europa, aquests dos últims mesos.
Sobretot quan van dir que Espanya no era
com Uganda i que no li calia cap rescat. Va
ser un altre senyal de declivi espanyol.

Aquesta setmana, el rei Joan Carles va
apel·lar els espanyols (catalans) perquè no
persegueixin quimeres i no caiguin en la
temptació de donar-se les culpes els uns als
altres, esmentant els “llebrers” i “podencs”,
en una nova ficada de pota amb símil de
cacera. Si volia pacificar, va aconseguir tot
el contrari: desfermar els ànims ferotges
dels catalans. Ell, que és un descendent dels
Borbons, farà d’enterramorts d’Espanya
amb la independència de Catalunya.

Catalunya, però, ja havia parlat abans
que es parlés formalment del rescat espa-
nyol. Primer volien la seva sobirania fiscal,
després ja es van adonar el que realment

PAULO GAIÃO
desitjaven: la seva independència política.
Que tal vegada rebi el suport en les prope-
res eleccions autonòmiques. I proclamar
tot seguit la república catalana. Seria la cin-
quena temptativa catalana per aconseguir
la independència, però aquest cop de ma-
nera definitiva.

Les condicions polítiques perquè Cata-
lunya sigui avui independent no podrien
ser millors. Els anys 1640, 1873, 1931 i
1934, dates de les breus repúbliques catala-
nes fins ara, o Espanya era massa forta o
endevinava que encara hi havia molt camí
per recórrer. Com va passar fins al pacte
autonòmic del 1977.

Avui hi ha la sensació que Espanya ha
arribat al final del seu camí. Que ja no té res
a oferir. Que s’esgota la seva història, o el
seu model, o el seu mosaic de pobles.

La integració d’Espanya a Europa facilita

la concreció dels desitjos de Catalunya, que
surt d’Espanya sense sortir d’Europa.

La crisi econòmica, que tot ho aclapara,
porta a la devaluació de les llacunes políti-
ques. No podia ser un millor panorama per
a Catalunya.

Els catalans obren el camí, que segura-
ment seguiran el País Basc, Galícia o Anda-
lusia.

Com ha de reaccionar Portugal? És im-
possible no donar suport a la independèn-
cia de Catalunya. Va ser Catalunya la que
ens va permetre recuperar la nostra inde-
pendència el 1640, quan Madrid va anar a
sufocar la revolta catalana i va renunciar a
Portugal.

Però ara no s’ha de fer cap retret a Ma-
drid. Portugal pot ser, de fet, el gran mit-
jancer entre Madrid i Barcelona per tal de
contenir tots els perills... I guanyar un pa-
per central a la península Ibèrica.

Rajoy s’està resistint fins l’últim minut
que el país sigui rescatat, conscient
que això podria agreujar els immensos
perills que ha d’afrontar Espanya

PORTUGAL
21 de setembre del 2012

Hi ha la sensació que Espanya ha
arribat al final del camí. Que ja no té
res a oferir. Que s’esgota la seva
història, o el seu mosaic de pobles


