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“Si no haguéssim actuat de forma unilateral,

ho hauríem perdut tot”  

Dimitrij Rupel
Ministre d’Exteriors eslovè durant el 
procés d’independència d’Eslovènia 
(1990-1993) i entre 2000 i el 2008. 



La via unilateral o dels fets consumats ha 
estat, al llarg de la història, la més utilitzada 
pels estats de nova creació per assolir la inde-
pendència. En aquest sentit, podem trobar ca-
sos de tota mena en contextos més o menys 
allunyats del nostre. Durant la darrera dècada 
del procés històric d’alliberament nacional de 
Catalunya, l’actitud antidemocràtica, repres-
siva i violenta de l’Estat espanyol davant de 
les demandes democràtiques del poble de 
Catalunya ens ha demostrat que, pel que fa 
al cas català, la via unilateral o via dels fets 
és també la via realista i l’única possible per 
assolir la independència.    
 
Des de la seva creació, fa prop d’una dècada, 
l’Assemblea Nacional Catalana ha treballat i 
continua treballant incansablement per assolir 
la independència de Catalunya. Ens trobem 
en un moment de creixent repressió i d’una 
certa desorientació tàctica i estratègica del 
moviment independentista català, en el qual 
la via dels fets no és hegemònica, i en què 
una part de l’independentisme sembla virar 
cada cop més cap a posicions possibilistes, 
tot generant falses expectatives pel que fa a 
un suposat diàleg amb el Govern espanyol. 
És per això que a l’Assemblea vam decidir 
fa uns mesos organitzar la primera edició del 
Congrés d’Independències Unilaterals. En 
aquest marc, el passat mes de maig durant 
dos dies, vam estudiar i analitzar els pro-
cessos d’independència de les repúbliques 
bàltiques i d’Eslovènia. D’una banda, perquè 
són regionalment i temporalment propers 
(enguany se’n compleixen tres dècades). I de 
l’altra, perquè van aconseguir reeixir davant 
d’estats demogràficament, política, econòmica 
i militar molt més potents, sobretot mitjançant 

els fets consumats, el desbordament demo-
cràtic i la desobediència civil.   
 
Durant el Congrés, a través de diferents ses-
sions, aquests processos històrics van ser 
analitzats des d’àmbits com l’economia, la 
defensa i la seguretat, les relacions interna-
cionals, els processos constituents o les es-
tratègies de desobediència civil. Per a aques-
ta tasca es va comptar amb ex membres del 
govern i líders de les respectives societats 
civils d’aquests països, així com amb aca-
dèmics i experts catalans i internacionals de 
reconegut prestigi en els diferents àmbits. Tot 
plegat amb l’objectiu d’extreure’n aprenen-
tatges que puguin ser útils i aplicables al cas 
català.

Aquest llibre blanc és un compendi dels 
continguts i reflexions de la conferència in-
augural del Congrés i de les cinc sessions 
temàtiques, i inclou també un apartat de con-
clusions finals. Esperem que sigui del vostre 
interès, i que contribueixi a tornar a situar al 
centre del debat de l’independentisme con-
ceptes que considerem fonamentals per po-
der avançar i, en última instància, reeixir en 
el camí de la lluita per l’alliberament nacio-
nal de Catalunya, tot reforçant la idea que la 
via dels fets és l’única possible.   

 
Elisenda Paluzie, presidenta de l’Assemblea 
Nacional Catalana.
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CONFERÈNCIA INAUGURAL: perspectives històriques comparades

La conferència inaugural del Congrés d’Independències Unilaterals va comptar amb la 
participació d’un ex membre del govern durant els anys de la lluita per la independèn-
cia i posteriors, i dos ex líders dels respectius moviments populars independentistes 
d’Eslovènia, Estònia i Letònia. D’una banda, Dimitrij Rupel (Ljubljana, Eslovènia, 1946) 
que va ser Ministre d’Exteriors durant el procés d’independència d’Eslovènia (1990-
1993) i entre l’any 2000 i el 2008, i alcalde de la capital eslovena, Ljubljana, entre 1994 
i 1998. Rupel fou portaveu dels observadors internacionals durant el referèndum del 
Primer d’Octubre del 2017. De l’altra, Ülo Laanoja (Tallinn, Estònia, 1953), un dels 
organitzadors de la Via Bàltica, que el 1989 va precedir la independència d’Estònia, 
Letònia i Lituània. Va ser dirigent del Front Popular d’Estònia i diputat del primer par-
lament independent del país pel Partit Democràtic dels Treballadors, una formació in-
tegrada més tard en el Partit dels Socialdemòcrates, del qual en va ser vicepresident. 
Ex membre de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, des de fa anys, dona 
suport a la independència de Catalunya.  Per últim, Vents Armands Krauklis (Valka, Le-
tònia, 1964), polític letó, ex diputat i alcalde de la localitat de Valka (fronterera amb 
Estònia) i defensor de la causa catalana. Durant els anys del procés d’independèn-
cia de Letònia va liderar la branca regional del Front Popular letó a Valka.      
 
Presentada i moderada per Vicent Partal, periodista català i director del mitjà digi-
tal Vilaweb, que va ser corresponsal als països bàltics durant la caiguda de l’URSS, 
en el marc de la conferència es van abordar diferents factors i qüestions rellevants que 
van caracteritzar els respectius processos històrics d’alliberament nacional a aquests 
països, i dels quals es poden treure aprenentatges pel que fa al cas català.   
 
En primer lloc, es va posar de relleu la importància del caràcter democràtic dels proces-
sos d’independència, que es fonamenten en el dret a l’autodeterminació dels pobles re-
conegut internacionalment per diversos tractats. En aquest sentit, Dimitrij Rupel, ex mi-
nistre d’afers exteriors d’Eslovènia, va posar de relleu que, en una trobada de febrer de 
1990 entre el Canceller austríac Franz Vranitzky i el president nord-americà George 
Bush, aquest va preguntar sobre els processos d’independència a Iugoslàvia i sobre si 
es tractava “d’un conflicte ètnic, o bé d’un moviment democràtic?”. En aquest sentit, tant 
els líders polítics europeus com nord-americans aprovaven l’existència del moviment de-
mocràtic, tot i que d’entrada rebutjaven la independència. Igualment, el juny de 1991 el 
Canceller alemany Helmut Kohl va dir al president nord-americà George Bush que “els ale-
manys no podien negar el dret a l’autodeterminació als eslovens, en tant que ells matei-
xos havien reivindicat el mateix dret i n’havien fet ús” per poder reunificar-se.  
 
Una de les qüestions fonamentals que es van abordar durant la conferència, és la importàn-
cia d’aprofitar les finestres oportunitat històriques per reeixir en els objectius d’alliberament 
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nacional. Dimitrij Rupel va posar de relleu el context polític i històric de crisi estructural a 
l’antiga URSS, a l’antiga Iugoslàvia, i durant la reunificació alemanya. Va ser en aquest 
context que les autoritats eslovenes van impulsar una declaració de sobirania l’any 1988, i el 
desembre de 1990, només dos mesos després de la reunificació alemanya, un referèndum 
d’independència que va obtenir un 90% dels vots. Segons Rupel, la independència d’Eslovènia 
es va aconseguir en el moment adequat, quan “la història va obrir les seves portes”, tot 
afirmant que “si no s’hagués actuat de forma unilateral en aquell moment, la causa per la 
independència s’hauria perdut.”

I és que van ser precisament els fets consumats i el mantenir-se ferms en la unilateralitat, les 
principals claus que expliquen la victòria en aquests processos històrics per la independència. 
En el cas d’Eslovènia, el juny de 1991 es va produir la declaració d’independència, i l’endemà 
es va iniciar un breu conflicte armat per l’atac de les forces Iugoslaves contra Eslovènia. 
Immediatament es va produir una mediació per part de la Unió Europea, per la qual Brussel·les 
va demanar a les autoritats eslovenes que cancel·lessin i revertissin els passos unilaterals que 
havien fet fins al moment, petició que va ser rebutjada. Es va acordar una moratòria de tres 
mesos entre Belgrad, Ljubljana i Brussel·les pel que fa a la implementació de la declaració 
d’independència, en unes negociacions que van suposar el tret de sortida de la “política exterior 
eslovena” en ser la primera vegada que representants eslovens es reunien amb delegacions 
iugoslaves i de la UE. Pocs dies després, en el marc de les negociacions de Brioni, amb la 
participació de George Bush i Giulio Andreotti, presidents dels EUA i Itàlia respectivament, i el 
segon llavors també president rotatori del Consell de la UE, James Baker, aleshores Secretari 
d’Estat dels EUA, va afirmar que en relació a aquest conflicte “la visió dels EUA parteix del 
suport a la democràcia, els drets humans, i la voluntat d’establir nous fonaments en la relació 
entre les repúbliques [que formen part de la Federació Iugoslava, entre elles Eslovènia]. Els 
eslovens van fer passos unilaterals, i les forces armades iugoslaves van sobrereaccionar”. 
En aquesta successió d’esdeveniments desencadenats per les autoritats eslovenes prenent 
la via dels fets, l’octubre de 1991 les forces armades iugoslaves van abandonar el territori 
d’Eslovènia, fet que va marcar un punt i apart. El desembre de 1991 Alemanya va ser el primer 
país en reconèixer la independència d’Eslovènia, a la qual s’hi va afegir la UE el gener de 1991, 
i potències com la Federació Russa, el febrer de 1992 o els EUA, l’abril del mateix any. 

Aquests fets demostren la importància d’aprofitar les finestres d’oportunitat en l’àmbit 
internacional, així com la importància per se dels factors exteriors. Ülo Lanooja, ex líder del Front 
Popular d’Estònia, va exposar que en els darrers anys els diplomàtics espanyols han fet una 
gran tasca als països bàltics en defensa dels interessos de l’estat i contra l’independentisme, 
i que per aquest motiu el Govern estonià s’havia mantingut en silenci en relació a la qüestió 
catalana, especialment durant els fets de la tardor de 2017.

Igualment, el paper de la cultura com a impulsora del moviment als països bàltics i Eslovènia, 
amb la preparació de manifestos i la implicació directa en el lideratge de les plataformes de 
la societat civil, com els Fronts Populars als bàltics, va ser cabdal. Cal destacar la rellevància 
d’artistes, escriptors, intel·lectuals, músics, pintors, etc. com a motors del renaixement nacional 
i veus crítiques contra el centralisme, tant a l’URSS com a Iugoslàvia.
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La mobilització popular de masses va ser de la mateixa manera fonamental per assolir els 
objectius, especialment en el cas dels països bàltics. Així, a Letònia i Estònia es van organitzar 
els anomenats Fronts Populars, moviments de base estructurats en grups locals, amb 
representacions i cèl·lules als centres educatius, als centres de treball, fàbriques, etc., amb 
una xarxa de branques regionals coordinades entre elles, i alhora coordinades totes elles 
amb els centres a les respectives capitals, tot combinant centralisme amb descentralització en 
funció de les accions i campanyes que s’havien de dur a terme.

A més a més, són essencials  les aliances o potencials suports dins de l’estat matriu, amb altres 
moviments nacionals d’autodeterminació. De la mateixa manera, es va mencionar la rellevància 
de conscienciar i mobilitzar les opinions públiques a Europa a favor del dret a l’autodeterminació 
i en contra de la repressió, a través d’iniciatives com la recollida de signatures.   
 
Pel que fa a les principals diferències entre els casos dels països bàltics i el cas català, una de 
les principals que es va destacar va ser l’aspecte de la legalitat internacional de les respectives 
situacions d’ocupació. D’una banda, tal com va destacar el letó Vents Armands Krauklis, els 
països bàltics partien d’una situació prèvia més favorable que Catalunya, en tant que una part 
important de països del món, especialment a occident, no reconeixien l’annexió dels bàltics 
per part de la Unió Soviètica en acabar la Segona Guerra Mundial. D’altra banda, des d’un 
punt de vista constitucional, la Constitució soviètica de 1976 reconeixia explícitament el dret 
a l’autodeterminació de les repúbliques que formaven part de la Unió. Per contra, la repressió 
era molt més dura que a Catalunya, de manera que era molt més difícil defensar públicament 
idees i projectes independentistes, inclús des d’un punt de vista purament discursiu.  
 
Tot i aquesta repressió, i encara que la majoria d’observadors externs i una part important de 
la població interna consideraven que les independències dels països bàltics i Eslovènia eren 
impossibles atesos els grans desequilibris de forces, finalment van tenir èxit. En tots aquests 
casos van arribar punts d’inflexió que van fer prendre consciència a la gent del seu poder per 
canviar les coses. Aquí tots els ponents van coincidir en que els factors més importants per 
assolir els objectius són la determinació i la fe en l’èxit. 
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SESSIÓ 1: Independència Política i Qüestió Monetària
(divendres 7 de maig de 2021, 19:00 -20:30h)  

CONTEXT HISTÒRIC

Una vegada endegats els processos d’independència d’Eslovènia, Letònia i Estònia, els tres 
països van haver d’afrontar la creació de polítiques estatals pròpies. 

Iugoslàvia

A finals dels 80 i principis dels 90, Iugoslàvia va intentar aplicar programes d'estabilització 
monetària tant heterodoxos com ortodoxos. El primer, heterodox, durant el període final 
de la República Federal Socialista de Iugoslàvia [SFRY] -fins el 1992- i l'altre, ortodox, al 
començament de la República Federal de Iugoslàvia [RFY]. Ambdós van tenir un èxit relatiu 
i varen representar solucions a curt termini, però a la llarga els va provocar un col·lapse del 
sistema monetari. 
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En aquest taller, el ponent Xavier Cuadras-
Morató, economista per la Universitat Pompeu 
Fabra i la Barcelona Graduate School of 
Economics, va dur a terme una presentació 
sobre la dimensió monetària en els processos 
d’independència, en concret pel que fa a 
escenaris d’independència unilateral. L’acte 
va estar moderat per Jordi Galí, docent al 
departament d’economia de la Universitat 
Pompeu Fabra i investigador al Center for 
Research in International Economics (CREI). 

Durant la sessió, es varen presentar diversos 
exemples de països petits i/o de nova 
creació, i de com han abordat la qüestió de 
la seva moneda, creant una moneda pròpia o 
adaptant-ne una d’externa (i.e. dolarització), 
així com les diferents opcions pel que fa a la 
seva política monetària, en concret els casos 
de Dinamarca, Irlanda, la República Txeca, 
Eslovàquia, Kosovo, Montenegro i Escòcia.

A partir d’aquí, es varen analitzar les experièn-
cies històriques d’Eslovènia, Estònia i Letònia 
des d’una perspectiva econòmica a partir de 
les seves declaracions d’independència, amb 
les seves respectives polítiques monetàries 
i la tria de moneda, així com la creació d’un 
banc central, remarcant les estratègies adop-
tades i els avantatges i desavantatges de ca-
dascuna.

En tots els casos es tracta de països petits 
amb un PIB inferior al català, i una fracció 
de la importància econòmica dins els estats 
matriu dels quals en formaven part, molt 
inferior al pes econòmic de Catalunya en 
relació a l’Estat espanyol. Aquest desequilibri 
s’ha de tenir present en analitzar els fets i 
realitzar una comparativa amb el cas català, 
dibuixant escenaris pel que fa a les polítiques 
econòmiques i monetàries d’un futur estat 
català independent.



A finals del 1989 es va començar a aplicar un programa ortodox, el Programa de Reforma 
Econòmica, majoritàriament, perquè a causa de la liberalització total dels preus, Iugoslàvia es 
va veure afectada per la hiperinflació. El desembre de 1989,  la inflació era del 45%.

Malgrat aquests canvis, després de només un any i mig d’implementació, la producció industrial 
es va reduir un 25% i l’atur va augmentar un 18%. Això va provocar una recessió de l’economia 
encara més forta, un deteriorament de la balança comercial exterior i una ràpida reducció de les 
reserves de divisa estrangera. El desembre del 1993, la hiperinflació de la República Federal de 
Iugoslàvia augmentava un milió per cent mensual, arribant al 313,5% el gener de 1994.

El 1994 es va aprovar el programa Avramović, al qual va seguir un dels períodes de crisi 
econòmica més greus de la història moderna, amb una situació d’hiperinflació de 24 mesos.

Eslovènia
 
Per contra, Eslovènia, tot i que només comprenia aproximadament una onzena part de la 
població total de Iugoslàvia, era la més productiva de les repúbliques iugoslaves, ja que 
representava una cinquena part del seu PIB i un terç de les seves exportacions. Quan va 
assolir la independència l’any 1991, comptava amb una economia relativament pròspera i forts 
vincles mercantils amb Occident. El 8 d’octubre de 1991, el govern eslovè va abandonar el 
dinar iugoslau i va introduir el tòlar eslovè, amb un tipus de canvi variable.  

Eslovènia és membre fundador de l'Organització Mundial del Comerç, es va unir al CEFTA 
el 1996 i es va unir a la Unió Europea l'1 de maig del 2004. El juny del 2004 es va adherir al 
mecanisme de tipus de canvi europeu. L’euro es va introduir a principis de 2007 i va circular al 
costat del tòlar fins al 14 de gener de 2007. El 2017, tenia un producte interior brut  de 43.2 mil 
milions d’euros, una inflació de l’1,4% i una taxa d’atur del 6,8%, malgrat que ara el deute és 
elevat degut a la crisi financera mundial del 2007-10.

URSS

El final de la Unió Soviètica està marcat per la figura de Mikhaïl Gorbatxov i la seva 
“Reestructuració”, la Perestroika. Econòmicament, en un primer moment això consistia a 
injectar inversió de capital per millorar les bases tecnològiques de l'economia soviètica, així 
com per promoure certs canvis econòmics estructurals, però aviat es va adonar que calien 
canvis estructurals més profunds. Entre el 1987-88, va impulsar reformes que es van quedar 
de camí a la creació d’un sistema de mercat semiliberal, però mai va arribar a fer el salt de 
l’economia controlada. 

Amb la introducció de la Glasnost, “Obertura”, obrint i democratitzant el procés polític i 
econòmic, la Unió Soviètica esperava evitar la lentitud de l’aparell polític i burocràtic, i 
motivar la població. Malgrat les dificultats de Gorbatxov per controlar el partit, va aconseguir 
desmantellar el control central de l’economia per desplaçar-lo als soviets locals. A més, 
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contemplava la despesa en defensa, gairebé un 25% del producte interior brut de la Unió 
Soviètica, com un llast que calia rebaixar. 

Amb l’arribada de Boris Yeltsin -cridat a Moscou per Gorbatxov, però ràpidament esdevingut 
rival- i la caiguda de la Unió Soviètica, el nou govern rus no només va haver de fer front 
a les conseqüències dels errors en la política econòmica del període Gorbatxov, sinó que 
també va haver de trobar la manera de transformar tota l’economia russa. Només el 1991, el 
producte interior brut (PIB) va caure aproximadament una sisena part i el dèficit pressupostari 
era gairebé una quarta part del PIB. El govern de Gorbatxov havia recorregut a imprimir grans 
quantitats de diners per finançar tant el pressupost com les grans subvencions a les fàbriques 
i les importacions d’aliments en un moment en què el sistema tributari estava col·lapsant. A 
més, els controls de preus de la majoria de béns van provocar la seva escassetat. L’any 1991, 
pocs articles essencials per a la vida quotidiana estaven disponibles als comerços tradicionals.

Estònia, Letònia i Lituània

Estònia, Letònia i Lituània, altrament conegudes com Tigres del Bàltic -en referència als Quatre 
Tigres Asiàtics que conformen les economies de Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong i Singapur- 
van experimentar un fort creixement econòmic els anys 90 a través de la transformació 
d’economies de comandament a economies de mercat i van establir o renovar els principals 
factors macroeconòmics: normes pressupostàries, auditoria nacional, moneda nacional i banc 
central. En general, es van trobar amb els problemes següents: inflació, atur i deute públic 
elevats i també baix creixement econòmic.

Tots tres països van implementar la seva pròpia moneda, el kroon en el cas d’Estònia (1992), 
el rublis primer i després el lats en el cas de Letònia (1992-93) i el tolanas i després el litas en 
el cas de Lituània (1991-93). Tant Estònia com Lituània van implementar el règim de conver-
tibilitat, cosa que eliminava la possibilitat de fer una política monetària independent. El canvi 
anava fixat per llei, no pel banc central. Letònia, per contra, va estipular el tipus de canvi fix, 
que significava imposar restriccions a la formulació d'una política monetària independent, però 
importava credibilitat monetària. Aquest tipus de canvi també implica un menor risc per a l’es-
tabilitat i menors despeses de transacció.

Després del 2000, les economies dels Tigres del Bàltic van implementar importants reformes 
econòmiques i de liberalització que, juntament amb la seva força de treball qualificada amb 
salaris relativament baixos, van atreure grans quantitats d’inversió estrangera i creixement 
econòmic. Entre el 2000 i el 2007, els tres països tenien les taxes de creixement més altes a 
Europa. El 2006, per exemple, Estònia va augmentar un 10,3% el producte interior brut, mentre 
que Letònia va créixer un 11,9% i Lituània un 7,5%. Tots tres es van adherir a la Unió Europea 
el maig del 2004, i el febrer del 2006 van veure com les seves taxes d’atur queien per sota de 
la mitjana de la UE. Estònia va adoptar l'euro el gener del 2011, Letònia el 2014 i Lituània va 
entrar a la zona euro el 2015.
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CONCLUSIONS
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En els quatre casos, es tracta de processos 
d’independència que es van encarar a un 
procés de recuperació o estabilització econò-
mica de forma diferent, però en tots casos po-
sitiu. Tots van abandonar la moneda del seu 
estat matriu i en van crear una de pròpia. En 
aquest cas no es poden comparar amb Cata-
lunya perquè aquesta ja pertany a la UE, però 
es poden extreure diferents conclusions i ca-
mins a seguir en dissenyar la futura política 
econòmica i l’organització monetària.

Durant la sessió, es varen tractar diversos 
models a part dels d’Eslovènia i els països 
bàltics. Catalunya podria seguir l’exemple 
de Dinamarca, que està fora de l’euro i té la 
seva pròpia moneda, però no la seva pròpia 
política monetària, perquè manté la paritat del 
canvi amb l’euro. Per tant, els tipus d’interès 
venen donats pel Banc Central Europeu, en-
cara que no hi tenen cap representant. 

El debat econòmic és el punt central del de-
bat de la independència d'Escòcia, que en 
cas d’independència seria partidària d’una 
unió monetària amb el Regne Unit i mantenir 
la lliura esterlina. Per part seva, el Regne Unit 
no ho vol, perquè hi veu el risc d'haver de res-
catar l'economia escocesa.

Pel que fa als règims monetaris, a l’hora de 
crear un nou estat, Catalunya tindria l’opció 
de crear una moneda pròpia, amb un canvi 
intervingut o no. El Banc Central del nou es-
tat podria imposar un canvi fix, o deixar-lo als 
mercats internacionals, segons l’oferta i la de-
manda, o també utilitzar l’Euro.

El tipus de canvi fix imposaria restriccions a la 
formulació d’una política monetària indepen-
dent, però significaria una importació de cre-

dibilitat monetària. A més, implicaria un menor 
risc de canvi i menys despeses de transacció, 
com és el cas de Dinamarca. Pel que fa al 
canvi variable, oferiria major llibertat per man-
tenir una política monetària independent per 
fer front a les fluctuacions econòmiques, però 
alhora implicaria un major risc canviari.

Més enllà d’un canvi fix, es podria adoptar un 
règim de convertibilitat, que fixa el canvi per 
llei, no pel banc central, i elimina la possibili-
tat de fer política monetària independent. Per 
una banda,  ofereixen tipus de canvi estables, 
que afavoreixen el comerç i la inversió, però 
en una crisi poden ser massa estàtics, afec-
tant negativament l’economia.

A més, es podria dur a terme una dolarització/
euroització, per garantir la continuïtat de la 
moneda i reduir els costos de transició i mi-
nimitzar els de transacció. Nogensmenys, el 
nou estat no tindria accés directe al banc cen-
tral que controla la moneda. Per altra banda, 
es podria fer una unió monetària, que a més 
de garantir la moneda i reduir costos, impli-
caria una política monetària comuna i accés 
directe al banc central.



És imprescindible abordar un procés d’independència des d’una visió d’estat, incloent 
una estratègia sòlida en política d’economia.

En la creació d’un nou estat s’ha d’encarar des d’un primer moment el tipus d’organització 
monetària i la política econòmica que s’abordarà a partir de la independència.

Per tal d’avaluar el règim monetari que caldria adoptar, cal tenir en compte els costos 
de transició, els costos de transacció, la facilitació del comerç i l’estabilitat financera.

Comptar amb una política econòmica pròpia és imprescindible per a un reconeixement 
internacional, sobretot pel que fa a independències per la via unilateral, així com per a 
la integració immediata com a nou actor en l’economia mundial.

La independència és un fait accompli, i és clau poder defensar de facto la sobirania 
amb una economia forta i estable.

Catalunya hauria d’impulsar el debat i l’anàlisi acadèmica de polítiques d’economia, 
per així desenvolupar una estratègia pròpia i adaptada a les seves necessitats.

En aquests moments Catalunya no està preparada per a l’autofinançament i la presa de 
decisions autònomes. Les campanyes per aconseguir la sobirania fiscal són essencials 
per a una transició ràpida cap a una economia independent, però cal abordar qüestions 
com la creació d’un Banc Central Català.

L’estat espanyol intentarà intervenir en la creació de polítiques econòmiques, admi-
nistració d’impostos i la intervenció de comptes corrents de la Generalitat. Cal estar 
preparat per a aquestes eventualitats.

RECOMANACIONS
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SESSIÓ 2: Relacions internacionals i estratègies d’internacionalització 
(dissabte 8 de maig de 2021, 9:30 -11h)

El politòleg especialitzat en els estats bàltics 
Jordi Arrufat, i un dels organitzadors de la Via 
Bàltica i convidat internacional en representa-
ció d’Estònia, Ülo Laanoja, van presentar el 
segon workshop del Congrés, sobre relacions 
internacionals i estratègies d’internacionalitza-
ció.

La sessió es va centrar en analitzar les es-
tratègies d’èxit de les repúbliques bàltiques 
pel que fa a la internacionalització dels seus 
conflictes, remarcant la importància d’aprofi-
tar les finestres d’oportunitat i els errors de 
l’enemic. En aquest sentit, Arrufat va des-
aconsellar abocar tots els esforços paradi-
plomàtics en un o dos països quant a possi-
bles reconeixements i sí aprofitar la potència 
de la diàspora a l’estranger tot adoptant una 
visió basada en la realpolitik que inclogui l’ús 
del soft power o poder tou. Finalment, com 
a conclusió, Arrufat va afirmar que l’activitat 
diplomàtica és essencial per rebre suports i 
reconeixements internacionals, però no per 
implementar la independència, en tant que 
aquesta és una tasca interna que s’ha de fer 
al territori.

Per part seva, Laanoja va relatar com a Es-
tònia, malgrat partir d’una situació inicial de 
reduït suport internacional, la situació de re-
pressió va acabar donant ales al moviment 
independentista i reforçant la seva legitimitat 
a ulls de la comunitat internacional. I això en 
un context en què les accions de l’exèrcit 
soviètic creaven una situació de repressió i 
control molt dura, i a més en un moment de 
creixents dificultats econòmiques, atur elevat 
i discriminació lingüística.

L’interès geopolític inicial de les potències 
occidentals per evitar la dissolució de la Unió 
Soviètica no feia fàcil un reconeixement, 
especialment per por a una desestabilització 
interna o inclús una guerra civil en un país 
amb el principal arsenal nuclear del món. 
Amb tot, tal i com relatà Laanoja, el poble 
estonià va acabar tirant endavant, en tant que 
estava disposat a fer el que fos necessari, i 
va assumir els costos individuals i col·lectius 
que calgueren per assolir els seus objectius 
d’alliberament nacional, i amb això, uns 
estàndards de vida millors.

Els estats bàltics van ser capaços de crear una narrativa adreçada al públic internacional, 
basada en el “valent David” que va lluitar i en última instància va aconseguir vèncer el “Goliat” 
imperial i totalitari, contribuint amb això a “alliberar el món de l’amenaça soviètica”. En aquest 
sentit, segons aquesta narrativa, es volien independitzar també per unir-se “al món lliure”, con-
cretament “accedint a  a UE i l'OTAN”, assolint la independència a través d’accions visualment 
potents i no-violentes, com la Via Bàltica, i també, en el cas de Lituània i Letònia, pagant el 
cost de vides civils en els fets del gener de 1991. Aquesta narrativa finalitza amb que el món 
inicialment no els escoltava, però per sort “la valenta Islàndia els va rescatar” a través del seu 
suport i reconeixement, i els bàltics, finalment, esdevingueren lliures. 
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Llavors, com van aconseguir el reconeixement internacional Lituània i els altres dos estats 
bàltics? L'agost de 1991 hi va haver un cop d'estat fracassat a Moscou, que va generar en 
última instància la fi de la pròpia URSS pocs mesos després, i que va facilitar el reconeixement 
internacional de la restauració de la independència dels bàltics.

Tenint en compte això, la pregunta és: l'activitat diplomàtica dels bàltics va ser crucial aquells 
anys? La clau és que eren estats que havien existit prèviament i que legalment a ulls d’algunes 
potències occidentals mai van deixar d’existir, cosa que va fer fàcil plantejar la qüestió de la 
independència dels bàltics en l’àmbit internacional com a restitució. Aquest és un punt rellevant 
a l’hora de situar la seva activitat diplomàtica en una esfera diferent en comparació amb altres 
casos a Europa, com Catalunya o Escòcia. 

La majoria dels països democràtics del món, inclosos els Estats Units, van continuar reconeixent 
sobre el paper l'existència de iure dels estats bàltics des de l’ocupació soviètica el 1944. Per 
això, amb l’auge del moviment independentista a finals dels anys 80, els líders dels bàltics van 
pensar, erròniament, que com que els EUA eren el gran enemic de l’URSS i havien mantingut 
relacions diplomàtiques oficials amb representants dels països bàltics a la diàspora, per força 
haurien de reconèixer la restauració de la seva independència de forma immediata.

Malgrat que no va anar així, aquesta circumstància va donar a les delegacions bàltiques un 
marge d’actuació en l'àmbit internacional durant les dècades de l’ocupació soviètica. Per 
començar, els EUA van concedir subvencions a les delegacions bàltiques com a fons de 
subsistència per a la seva activitat diplomàtica, a més de donar-los accés a les reserves d’or 
estatals dels bancs americans.

Però, per què no es varen reconèixer els estats bàltics fins a la dissolució de l’URSS, tot 
i que mantenien un cert nivell de relacions diplomàtiques? Per una qüestió de realpolitik: 
els EUA es volien assegurar que Gorbatxov complia les seves promeses quant a reducció 
d’armament nuclear de l’URSS, mentre alhora no posava traves a la invasió dels EUA a Iraq 
de l’any 1991. Així, com de costum, la realpolitik va imposar-se en un primer moment als valors 
i principis democràtics pregonats públicament pels líders occidentals. Irònicament, mentre 
l'administració nord-americana havia donat suport constant a la continuïtat estatal dels bàltics 
durant dècades, va començar a titubejar seriosament en la seva estratègia just en el moment 
en què la restauració de la independència dels bàltics esdevenia una possibilitat real. 

Les notícies que arribaven d’Alemanya o França no eren gaire més esperançadores per als
països bàltics: “Absteniu-vos de sacsejar el vaixell de Gorbatxov ”, va dir Helmut Kohl, canceller

Certament, els estats bàltics havien decidit alliberar-se, però ningú parlava de l’OTAN i la UE en 
un primer moment. Els seus objectius eren restablir la seva independència per autogestionar-se
com a països lliures. Però fins i tot quan Lituània es va avançar als altres dos estats a l’hora 
de declarar la seva independència el març de 1990, ningú no la va reconèixer, i va ser un 
estat de facto i un territori en disputa durant més d’un any mentre patia el boicot de Moscou. 
Lituània va aguantar i resistir gràcies a la solidaritat dels altres dos estats bàltics i, sobretot, de 
la tossuderia de la seva població. 
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alemany entre 1982 i 1998. En un sentit similar, el president de la República Francesa entre 
1991 i 1995, François Mitterrand, va arribar a afirmar que “els lituans ho destruiran tot; quasi 
mai no han estat independents. Aquesta gent és lamentable”. Així, en relació a la qüestió bàlti-
ca, les potències occidentals van prioritzar en un primer moment la seva relació amb Moscou.

Per sort, els bàltics no només van cultivar relacions diplomàtiques amb les grans potències 
occidentals, sinó que també van fomentar vincles amb altres països com ara Islàndia, que 
va ser el primer país a reconèixer la independència de Lituània el febrer de 1991, amb una 
declaració formal del Parlament del país. És important detallar que el reconeixement va arribar 
el febrer del 1991, abans del cop d’estat a Moscou l’agost de 1991. Així, la primera potència en 
reconèixer la independència de Lituània va ser França, que va esperar a fer-ho dies després 
del cop de l’agost. 

Per què ho va fer Islàndia? Per una combinació de realpolitik i soft power, però també degut 
a la personalitat del seu Ministre d’Exteriors, Jón Baldvin Hanibalsson, que va visitar els tres 
països per expressar el seu suport i fer pujar la moral de la població. Pel que fa als interessos 
del país, Islàndia no depenia tant del mercat soviètic per vendre el seu peix com ho havia estat 
en el passat, i tot i que la indústria pesquera igualment va pressionar el Govern Islandès perquè 
adoptés una posició més conservadora, les autoritats no varen cedir. Com va dir Hannibalsson: 
"Islàndia sempre dona suport a David contra Goliat", i l'opinió pública islandesa va donar un 
gran suport als estats bàltics, un factor determinant. No menys important, els germans de 
Hanibalsson havien estudiat a Moscou i Varsòvia en el passat i havien estat en contacte amb 
la dissidència soviètica. 

Un altre actor que sens dubte va tenir un paper clau va ser França: va ser la primera potència 
occidental a reconèixer la restauració de la independència i la seguirien altres països del sud 
d’Europa com Espanya i Itàlia, fins i tot abans que els EUA. A Mitterrand no li agradava la 
tossuderia bàltica, ell estava convençut que posaven la pau mundial en joc, però va enviar 
igualment el seu ministre d'Afers Exteriors als països bàltics per signar el reconeixement de les 
repúbliques abans que ningú. La diplomàcia bàltica hi havia dedicat una feina molt intensa a 
treballar les relacions amb París, fet que va donar els seus fruits.

Líders bàltics com ara el lituà Landsbergis van visitar París almenys una vegada, i quan 
parlava amb la premsa, sempre esmentava tots els col·lectius francesos que donaven suport a 
la estats bàltics, ja que sabia que la batalla no només es lliurava a les oficines del govern, sinó 
també als cors i les ments de la població civil. De nou, igual que a Islàndia, la combinació del 
soft i el hard power, l’smart power va ser clau per al seu reconeixement.

Finalment, però no menys important, hi va haver un altre actor crucial, sense el què probablement 
el resultat hagués estat diferent: Boris Ieltsin. Ell plantejava la qüestió de la Federació Russa 
dins de l’URSS com una entitat que aspirava a esdevenir un estat independent, una tensió 
interna al cor de l’imperi -a la qual la rivalitat entre Ieltsin i Gorbatxov jugava un paper cabdal- i 
que en última instància va precipitar els esdeveniments a la resta de repúbliques soviètiques. 
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L’acció diplomàtica dels moviments d’inde-
pendència dels bàltics a finals dels 80 i fins 
l’any 1991 ofereix una sèrie de lliçons útils 
per al procés d’independència de Catalunya, 
algunes de les quals ja es posen en pràctica o 
es duen a terme discretament. Una d’aques-
tes és aprendre de la diversificació d’actius 
internacionals dels països bàltics tant el 1991 
com el 1920. Si només s’haguessin centrat 
en els EUA o el Regne Unit i haguessin obviat 
Islàndia o França, el resultat no hagués sigut 
tan efectiu.

Un altre requisit és estar alerta pel que fa a 
grans moments clau a nivell mundial i actuar 
en conseqüència. Cal reconèixer les fines-
tres d’oportunitat i haver teixit una xarxa d’in-
tel·ligència per anticipar-se a les demandes 
de països estrangers de cara a negociacions 
per aconseguir el seu suport. En aquest sen-
tit, cal mantenir l’activitat diplomàtica tant a 
un nivell polític com personal, creant lligams 
personals i professionals, explorant tots els 
interessos geopolítics d’una Catalunya inde-
pendent. A més, cal tenir una xarxa d’estruc-
tures paraestatals.

L’anàlisi en base a la realpolitik, amb una 
visió realista de les relacions internacionals 
que tingui en compte els interessos dels es-
tats i combinada amb una estratègia basada 
en el soft power o la projecció de valors posi-
tius associats al moviment d’independència, 
és una altra de les lliçons que es poden ex-
treure. Saber construir una posició en l’àm-
bit geopolític i estratègic del futur estat que 
vols construir en relació amb els teus veïns, 
i sobretot respecte de l’estat del què et vols 
independitzar, s’ha de combinar amb un mis-
satge encarat a encoratjar la societat civil 
dels països estrangers a solidaritzar-se amb 

el procés d’independència. 

Finalment, no es pot perdre mai l’esperança, 
però cal mantenir-se ferm amb els principis 
del moviment. I l’esperança es pot mantenir 
també si hi ha accions de forma permanent, 
passos visibles cap a la independència. Per 
això cal mantenir la societat mobilitzada i 
mostrar la imatge d’un moviment massiu, 
determinat i resilient organitzat de cara a 
l’estranger. 

Pel que fa al fet de "no perdre mai l'esperança", 
es pot sintetitzar en una de les consignes 
polítiques més famoses de la primavera 
bàltica, creada pel compositor estonià Heinz 
Valk el 1988 "Ükskord me võidame niikuinii" 
(Algun dia guanyarem, no importa quan).



És imprescindible abordar un procés d’independència des d’una visió d’estat, incloent-
hi una estratègia sòlida en política exterior, la combinació del soft i el hard power.

És fonamental identificar quins són els interessos potencials d’aquells estats que poden 
donar suport o reconèixer la independència, i no concentrar tots els esforços paradi-
plomàtics en un sol país, encara que sigui molt poderós.

Cal estar pendents de la situació internacional i adaptar-se en termes estratègics, per 
detectar i aprofitar finestres d’oportunitat.

És important mantenir el moviment popular actiu i mobilitzat, des de la perspectiva 
estratègica i motivacional. S’ha de mantenir una moral alta i enviar missatges a l’exterior 
de voluntat forta, de determinació i de moviment de masses organitzat.

Per a mantenir una moral alta cal organitzar accions potents que involucrin la societat 
civil, i que serveixin com a esglaons per arribar a produir canvis perceptibles.

La independència és un fait accompli, i és clau poder defensar de facto la sobirania 
sense dependre de poders exteriors en un principi. Els reconeixements vindran després.

S’ha de mantenir una activitat diplomàtica tant a nivell públic com personal, creant i 
mantenint lligams personals amb dignataris estrangers, i explorar tots els interessos 
geopolítics d’una Catalunya independent.

S’ha d’aprofitar la diàspora a l’estranger i interpel·lar l’elit cultural dels diferents països 
per a assegurar-se el suport de les respectives societats civils i poblacions. 

Cal crear i mantenir una xarxa adequada d’estructures d’estat en l’àmbit internacional, 
per portar a terme l’activitat paradiplomàtica.

Cal estar disposats a sacrificar l’statu quo i defensar la independència de conformitat 
amb valors democràtics, es tracta d’un camí llarg i cal persistir malgrat la repressió.
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SESSIÓ 3: Seguretat i defensa
(dissabte 8 de maig de 2021, 11:30 -13h)

CONTEXT HISTÒRIC

Finalitzada la Segona Guerra Mundial, els països bàltics van ser integrats de forma efectiva a 
la Unió Soviètica i les seves forces armades van ser dissoltes. Les forces armades soviètiques 
realitzaren una dispersió dels soldats bàltics que s’hi van integrar per diferents punts del 
territori de la Unió. De la mateixa forma, la majoria de soldats desplegats als països bàltics- i 
encara més a les seves fronteres- eren de majoria eslava (russos, ucraïnesos o bielorussos). 
Aquesta política tenia com a objectiu evitar els llaços efectius entre les tropes i el seu territori 
natal. També es demanaven coneixements en llengua i literatura russa per accedir a l’oficialitat, 
una política destinada a menystenir i aïllar les minories nacionals i evitar que accedissin als 
llocs de comandament militar.

En el cas d’Eslovènia, en tant que una de les sis Repúbliques Socialistes que formaven la 
Federació de Iugoslàvia, aquesta sí disposava d’unes forces de defensa pròpies. Es tractava de 
forces territorials de caràcter auxiliar, impulsades per la pròpia Federació Iugoslava, temorosa 
d’una ocupació soviètica similar a la que va tenir lloc a Txecoslovàquia el 1968. Per aquest 
motiu va desenvolupar-se la doctrina coneguda com a “Defensa General del Poble”, per la 
qual es van desplegar forces de defensa a tots els territoris federals, incloent Eslovènia, sota 
comandament de les respectives repúbliques. D’aquesta forma, Eslovènia comptava amb unes 
forces de defensa pròpies, conegudes com a “Forces de Defensa Territorial d’Eslovènia”, amb 
una cadena de comandament formada per oficials eslovens que empraven la seva llengua com a 
eina de treball. Aquesta força territorial de defensa es trobava sota control polític de la República 
eslovena, de la mateixa forma que les seves forces policials. D’altra banda, és important remarcar 
que el 8% de la tropa de l’Exèrcit Federal de Iugoslàvia (JNA) estava format per eslovens. 
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En aquest taller, el ponent Dani Soler, repre-
sentant de la Societat d’Estudis Militars, va 
presentar una ponència sobre els processos 
d’independència als països bàltics i a Eslo-
vènia de finals dels anys 80 - principis dels 
anys 90, des del punt de vista dels elements 
relacionats amb la defensa. En concret, du-
rant la sessió, es van analitzar les estratègies, 
tàctiques i accions de defensa que les institu-
cions o moviments independentistes d’aquests 
països van portar a la pràctica quan encara 
formaven part d’un altre estat, fos Iugoslàvia 
o la Unió Soviètica, i en el marc dels seus 
processos d’autodeterminació. També es van 
tractar els models de defensa posats en pràc-

tica per aquests països un cop esdevinguts 
estats independents. 

En tots els casos es tracta de països petits, 
tant per territori com per població, sense una 
força militar pròpia consolidada de forma prè-
via, i amb un gran desavantatge comparatiu 
pel que fa a la capacitat de desplegament de 
força respecte de l’estat matriu del qual forma-
ven part. Aquest desequilibri permet analitzar 
els fets i realitzar una comparativa amb el cas 
català, plantejant possibilitats de defensa, un 
àmbit que malauradament no ha estat deba-
tut públicament ni institucional durant el pro-
cés independentista. 



A Eslovènia, la victòria l’any 1990 de la coalició Demos, que defensava l’autodeterminació, va 
generar alarma al Govern de Belgrad, que decidí suprimir la doctrina de Defensa General del 
Poble. Com a conseqüència, les forces de defensa eslovenes quedaven -de jure però no de 
facto- sota comandament del JNA. Malgrat que Belgrad ocupà el quarter de Defensa Territorial 
a Eslovènia, els eslovens continuaren actuant sota la seva pròpia línia de comandament, fins i 
tot obrint centres d’instrucció militar propis.

Finalment, amb la declaració unilateral d’independència del 25 de juny de 1991, la JNA es 
mobilitzà per ocupar tot el territori eslovè. Malgrat la seva superioritat, el seu avenç va ser 
aturat a causa de diversos motius. En primer lloc, les forces d’autodefensa eslovenes estaven 
preparades i jugaven amb el terreny a favor, emprant tàctiques de guerrilla. En segon lloc, es 
van veure reforçats per les forces policials locals, així com pels eslovens desertors del JNA, que 
no desitjaven lluitar contra el seu propi poble. Davant d’aquestes traves i la pressió internacional, 
Belgrad va cedir en les seves pretensions territorials i la independència eslovena va ser reconeguda 
gràcies als fets consumats per part de la Unió Europea i posteriorment la resta del món.

En el cas dels països bàltics ens trobem un interregne que va des de l'inici de la transició a la 
democràcia i a la independència de 1988 fins al cop d’estat a Moscou contra Gorbatxov del 
1991, que precipità la caiguda de la Unió Soviètica i en conseqüència, la independència efectiva 
i de iure dels estats bàltics. En no comptar amb forces de defensa pròpies, en aquests casos 
els processos d’independència es van basar durant els primers anys especialment en la força 
dels moviments populars i la desobediència civil. Malgrat això, la política de defensa no va ser 
abandonada en cap moment, ja que en cas contrari no haurien reeixit en els seus objectius.

En el cas de Letònia, el gener de 1991 les forces soviètiques van emprar les forces OMON 
(Esquadró Mòbil per a Operacions Especials) per assaltar l’edifici del Govern letó, el Ministeri 
d’Interior letó i altres edificis governamentals a fi d’aturar el procés d’independència, provocant 
víctimes mortals. El Govern letó respongué creant unes forces d’autodefensa que centrarien 
els seus esforços en protegir les autoritats i les fronteres. Les forces d’autodefensa comptaven 
amb la participació de la Guàrdia Nacional (formada per voluntaris) i les Forces de Defensa 
(formada per membres letons de l’exèrcit soviètic en actiu i retirats). 

A Lituània, la declaració d’independència de 1990 va tenir com a resposta un bloqueig 
econòmic per part de Moscou. El Govern lituà posposà la declaració per guanyar temps i 
entre altres accions, crear unes forces de defensa nacional, a més d’organismes paramilitars. 
Com a Letònia, les forces soviètiques atacaren edificis governamentals, intentant enderrocar 
el govern independentista sense èxit. Davant l’ofensiva russa, es creà el Servei Voluntari de 
Defensa Nacional (SKAT), que s’encarregà de protegir el govern davant de nous possibles 
atacs per part de les forces soviètiques. En paral·lel, i de la mateixa manera que va succeir 
a Letònia, l’estratègia de desobediència civil per a la defensa no violenta d’edificis públics va 
jugar un paper clau. 

Finalment, a Estònia també s’optà per fer una mobilització general de voluntaris, que 
aconseguí reunir a més de 100.000 efectius per a la defensa del govern i les fronte-
res. En aquest cas però, no va haver-hi conflicte violent ni baixes de cap tipus.  
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Posteriorment a la independència, es crearen escoles de formació d’oficials conjuntes per a 
les tres repúbliques bàltiques, amb la participació britànica i americana. L’any 2004 es van 
integrar a l’OTAN, i és allà on l’Aliança Atlàntica dugué a terme una de les seves principals 
missions, el “Baltic Air Policying” de protecció aèria davant l’amenaça russa, ja que aquests 
tres països no tenien capacitat per a l’autodefensa aèria. Però els acords internacionals en 
defensa anaven més enllà de l’autodefensa, ja que els nous estats havien de mostrar el seu 
compromís envers la comunitat internacional i la resolució d’altres conflictes. Per exemple, 
Lituània va participar en missions de pau a Croàcia ja el 1994, només tres anys després de la 
seva independència. D’altra banda, Eslovènia allotja en l’actualitat el Centre d’Excel·lència per 
a la Guerra de Muntanya de l’OTAN.

En els quatre casos, es tracta de processos 
d’independència que van saber aprofitar la fi-
nestra d’oportunitat que es va presentar amb 
la inestabilitat política i econòmica i posterior 
esfondrament de l’URSS i de Iugoslàvia. Ens 
trobem amb moviments independentistes 
que malgrat disposar de pocs recursos ma-
terials van saber planificar i implementar amb 
èxit estratègies per a l’assoliment dels seus 
objectius, incloent-hi una visió integral sobre 
la política de defensa i seguretat com a eina 
necessària per fer efectiva la seva sobirania. 

Podem observar com el cas eslovè presenta 
una aposta clara pel control del territori des 
del primer moment. Malgrat que inicialment 
havia de seguir de forma oficial les directrius 
de Belgrad, el govern independentista eslovè 
entengué ràpidament que seguir les lleis 
federals només serviria per aturar les seves 
aspiracions polítiques. Per tant, el moment 
clau es donà quan Ljubljana decidí optar per 
la desobediència l’any 1991, en un moment 
en què l’acatament de les ordres de Belgrad 
hauria comportat renunciar de forma efectiva a 
la sobirania que en aquell moment es trobava 
en disputa.

Malgrat això, el cas català no és comparable 
a l’eslovè, ja que no existeixen forces arma-
des catalanes ni tan sols cossos auxiliars 

d’autodefensa. També és poc provable que 
en cas d’invasió, els membres catalans de les 
forces armades espanyoles desertessin en 
favor de la causa independentista, o fins i tot 
que els cossos policials (Mossos d’Esquadra) 
defensessin el mandat democràtic del poble 
de Catalunya. Al contrari que a Eslovènia, no 
existeix la possibilitat de fer front a un exèrcit 
invasor fent ús de tropes entrenades i amb 
experiència.

Per tant i com a política comparada, ens és 
molt més útil emmirallar el cas català en els 
processos viscuts als països bàltics, que no 
comptaren amb cap tipus d’unitat militar quan 
van iniciar els seus respectius processos 
d’independència. En aquests casos podem 
observar com les tasques de defensa van ser 
desenvolupades per milícies i altres cossos de 
voluntaris que no eren rivals per a un exèrcit 
com el soviètic, però sí que podien fer front a 
forces policials en una tasca d’autodefensa.

Aquesta estratègia de defensa tenia orígens 
humils i en alguns casos es va basar en la 
creació de cossos militars creats de iure però 
no de facto. Malgrat les mancances, els governs 
bàltics van tenir clara l’estratègia a seguir, els 
riscos a assumir i les seves possibles con-
seqüències. En altres paraules, ja presenta-
ven un fort sentit d’estat.l’estratègia seguida 
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va ser pragmàtica i s‘adaptà a les limitacions 
del moment, però també a les oportunitats 
sorgides de la inestabilitat política a Moscou.  

Cal destacar que una vegada iniciat el pro-
cés polític cap a la independència, els paï-
sos bàltics van definir immediatament una 
estratègia de seguretat i defensa malgrat les 
seves clares limitacions. Aquestes polítiques 
no només eren necessàries per a defensar 
físicament els respectius governs i el projec-
te polític independentista que aquests defen-
saven, però també per desplegar un mínim 
control sobre el territori i facilitar el reconeixe-

ment internacional, inicialment entre aquells 
estats interessats a debilitar el poder soviètic.

Aquest reconeixement internacional va ser 
imprescindible per a la integració tant dels 
estats bàltics com d’Eslovènia, no només 
a les Nacions Unides, sinó també a la Unió 
Europea i l’OTAN. Amb la independència, 
la política de defensa dels nous estats va 
comportar la creació d’unes forces armades 
tradicionals, així com la integració a l’OTAN 
l’any 2004, en una clara interpretació de 
les relacions internacionals i les amenaces 
existents al seu entorn.

És imprescindible abordar un procés d’independència des d’una visió d’estat, incloent 
una estratègia sòlida en política de defensa.

Una política de defensa pròpia ha d’abordar des del primer moment la defensa física del 
govern de transició així com de les fronteres.

Comptar amb una política de defensa pròpia és imprescindible per a un reconeixement 
internacional, sobretot pel que fa a independències per la via unilateral, així com per la 
posterior integració en organismes supranacionals que reforcin la seguretat nacional.

Enfrontats a un estat opressor com l’espanyol, s’ha de preveure i donar resposta a la 
repressió i l’ús de la violència que es desplegarà per defensar la seva unitat territorial.

La independència és un fait accompli i és clau poder defensar de facto la sobirania en 
el territori i les institucions.

Catalunya hauria d’impulsar el debat i l’anàlisi acadèmic de polítiques de defensa i 
seguretat, per així desenvolupar una estratègia pròpia i adaptada a les seves necessitats.

Les forces policials desenvolupen funcions de seguretat però no de defensa, sent 
necessari el desenvolupament d’altres cossos armats per a desenvolupar aquesta 
funció sense posar en risc les bases democràtiques del nostre país.

En aquests moments Catalunya no està preparada per defensar-se militarment, sent 
necessària la lluita no-violenta i la desobediència civil per part de la societat civil per a 
la defensa del territori, posant en pràctica la coneguda com a defensa civil.

La lluita no-violenta en cap cas justifica la passivitat davant una agressió externa, per 
a la qual hi ha d’haver preparats plans de contingència i treballar amb la previsió de 
possibles escenaris.

RECOMANACIONS
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En aquesta sessió, els professors Eulàlia 
Pascual i Albert Noguera van realitzar una 
presentació conjunta analitzant els proces-
sos constituents dels països bàltics i d’Eslo-
vènia a principis dels anys noranta del segle 
passat. Des d’una perspectiva jurídica, però 
també política i històrica, es va realitzar una 
anàlisi sobre les característiques d’aquests 
esdeveniments i les principals claus per a en-

tendre el trencament entre l’ordre polític i le-
gal preestablert i la creació d’uns nous estats.

En el marc de la ponència es van traçar pa-
ral·lelismes amb el procés independentista 
català, especialment pel que fa als fets de 
2017, així com una sèrie de propostes i reco-
manacions al respecte.

Des de mitjans de la dècada de 1980 fins a principis dels 90, un seguit de factors van obrir una 
finestra d’oportunitat perquè diferents nacions iniciessin i culminessin amb èxit processos d’in-
dependència i, en conseqüència, processos constituents, entre ells els països bàltics (Letònia, 
Lituània i Estònia) respecte de la Unió Soviètica, així com el d’Eslovènia envers Iugoslàvia. En 
tots els casos ens trobem amb una greu crisi institucional, política i econòmica que possibilita 
un augment de les reclamacions sobiranistes de nacions sense estat. 

El context històric era idoni, en tant que les crisis internes dels respectius estats matrius van 
anar generant un creixent buit de poder jurídic que va ser ràpidament ocupat per les nacions 
que volien independitzar-se. En aprofitar aquesta oportunitat, ens trobem que els processos 
independentistes de les nacions esmentades s’allargaren aproximadament pocs anys (i no pas 
dècades), des que es començà a legislar sense autorització i en contra del criteri de la metròpoli 
fins que es va fer efectiva una independència de facto i de iure reconeguda internacionalment. 
Tant la classe política com la societat civil van anar alhora en els seus objectius, sense recular 
o claudicar davant de l’estat del qual eren part.

El primer pas cap a la independència fou el de cercar una legitimitat que reforcés el dret a 
l’autodeterminació que es demanava que fos reconegut per la comunitat internacionalment. 
Malgrat que en el cas eslovè aquesta legitimitat era més difusa, en el cas dels països bàltics van 
unir forces en aquest objectiu comú. La Via Bàltica va ser sobretot un acte de commemoració 
i denúncia internacional del 50è aniversari del pacte Molotov-Ribentrop, un pacte secret entre 
la Unió Soviètica i l’Alemanya nazi per repartir-se territorialment Europa de l’est en esferes 
d’influència. La legitimitat proposada pels països bàltics era doncs clara: dos règims totalitaris 
van ocupar el seu territori i dissoldre la seva sobirania. Aquesta legitimitat era un clam per 
recuperar allò perdut per la força de les armes.

En el marc d’obertura política i social que va permetre la Perestroika, especialment a partir de 
l’any 1988, els països bàltics van iniciar processos constituents contra el criteri i la legalitat oficial 
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soviètica, fet que els feia entrar en conflicte directe amb Moscou, legislant sense tenir en compte
el marc constitucional existent. Així per exemple, entre 1990 i 1991, el Parlament de la República 
Socialista Soviètica de Lituània aprovà un reguitzell de lleis de desconnexió de l’URSS, incloent 
una Declaració Unilateral d’Independència, la creació d’una moneda pròpia i una nova constitució.

Aquesta nova legislació no fou reconeguda per Moscou, però tot i així els governs bàltics es 
van negar a obeir les ordres de les autoritats soviètiques al respecte i no van cedir davant les 
amenaces. Es va arribar a l’extrem que el president de Lituània va declarar il·legal en el seu 
país el referèndum del 17 de març de 1991 convocat per Gorbatxov per a reafirmar la unió 
territorial de la Unió Soviètica, no arribant-se a celebrar en aquest territori. La resta de països 
bàltics, Moldàvia, Armènia i Geòrgia van emetre declaracions similars. El conflicte jurídic entre 
dos pols oposats ja era obvi, i els tres governs bàltics d'una banda, i Moscou, de l’altra, es 
disputaven la legitimitat sobre la sobirania del poble. 

En el cas d’Eslovènia, la dualitat de poders i legitimitats va ser encara més òbvia, ja que 
sobrepassava el camp legal i normatiu, disputant directament el principi més bàsic de tot 
estat consolidat: el monopoli de l’ús de la força i el control territorial per la via militar. Això 
va ser possible gràcies a que el govern eslovè comptava amb unes forces d’autodefensa de 
26.000 efectius –les Forces de Defensa Territorial–. De forma prèvia a la Declaració Unilateral 
d’Independència, el govern eslovè va procurar que la intervenció de Belgrad no dissolgués ni 
desarmés aquestes forces armades, que representaven el seu principal actiu per assegurar 
la seva sobirania nacional. Gràcies a aquest fet, l’exèrcit iugoslau no va ser capaç d’ocupar el 
territori eslovè en l’anomenada “Guerra dels 10 dies”, que acabà amb la signatura de l’Acord de 
Brioni entre les dues nacions i la Unió Europea fent de mediadora l’estiu de 1991, esdevenint 
efectiva la independència eslovena.

En els cas dels països bàltics, la dualitat de poders va ser defensada per la societat civil a 
través de la mobilització massiva, els principis de no col·laboració i resistència no-violenta, 
així com des de l’exercici de la sobirania creant estructures d’estat, institucions i normativa que 
entraven en conflicte directe amb Moscou.  
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Pel que fa a l’estudi comparat de processos 
constituents a nivell teòric, d’una banda 
existeixen els processos constituents per 
consumació. Els exemples més clars serien 
els de països llatinoamericans com Colòmbia 
(1991), Equador (1998 i 2007), Veneçuela 
(1999) o Bolívia (2006). Aquests processos 
per consumació es basen en un procediment 
clarament democràtic i participatiu amb 
voluntat transformadora. La principal clau que 
presenten és que hi ha una unicitat de poder 
o monisme jurídic. En altres paraules, no hi ha 
un trencament polític o legal entre un sistema 
i un altre. Al contrari, la dissidència política 
llença un assalt a l’estat amb l’objectiu d’iniciar 
una lluita política que enceti un debat jurídic, 
normalment amb la voluntat d’iniciar un procés 
constituent. És doncs un procés amb dos 
temps ben diferenciats que es substitueixen 
l’un a l’altre.

Aquest procés per consumació no és 
possible en el cas català, ja que Catalunya 
primer hauria de constituir-se d’alguna forma 
com a estat per disposar d’un escenari de 
monisme jurídic o en altres paraules, una 
sola sobirania popular i per tant, jurídica. Una 
vegada constituïda com a estat, Catalunya 
hauria de ser reconeguda internacionalment i 
encetar un procés constituent per definir quin 
ha de ser el seu futur règim polític i jurídic. 
Malauradament, l’antagonisme exercit pel 
Regne d’Espanya impedeix la creació d’un 
Estat català sense un trencament previ, i el 
seu reconeixement per part de la comunitat 
internacional. 

D’altra banda podem trobar els processos 
constituents per anticipació, que serien els 
mencionats més amunt  sobre els països bàl-

tics i Eslovènia. Aquests processos poden ser 
democràtics i participatius. El que és interes-
sant dels processos constituents per anticipa-
ció és el principi de dualitat de poders i l’acu-
mulació de temps històrics. Al contrari que en 
el cas anterior, no existeixen dues fases ben 
diferenciades. En processos conflictius entre 
nació oprimida i colonial, la construcció nacio-
nal passa per l’acumulació de diversos fets 
i esdeveniments que acaben per decantar el 
conflicte cap a una banda o una altra. Com a 
qualsevol altre conflicte, aquest no pot perdu-
rar eternament i ha d’haver-hi una resolució 
en la què una sola entitat imposi el monopoli 
del seu estat així com un monisme jurídic. No 
es tracta d’un assalt a l’estat sinó d’un canvi 
d’estat o manteniment del statu quo. En altres 
paraules, el dret no és la finalitat del conflicte, 
sinó el motor del conflicte. Aquesta teoria ha 
estat treballada de forma diferent per diverses 
figures històriques, amb una interpretació més 
revolucionària per part de Lenin o Trotsky, o 
de forma més reformista com seria el cas de 
Gramsci o Foucault.

A causa del conflicte entre una Catalunya 
independentista i una Espanya centralista, el 
nostre procés independentista s’enquadraria 
dins d’aquest segon model de processos 
constituents per anticipació. Tanmateix, no 
és possible aplicar una línia revolucionària 
com seria el model de Lenin o Trotsky per 
les característiques geoestratègiques de 
Catalunya: un Estat espanyol poderós, 
membre de la OTAN i les Nacions Unides que 
no desitja negociar cap referèndum acordat
per la independència. El Govern català no 
disposa de la capacitat institucional per a 
conformar-se com un poder paraestatal dual

Processos constituents per consumació  
vs processos constituents per anticipació



que disputi l’ús de la força i el control del 
territori al Govern de Madrid. Per tant, el 
procés constituent per anticipació hauria 
de basar-se en la interpretació teòrica de 
Gramsci o Foucault.

Aquesta estratègia no es basa en un conflicte 
directe amb l’estat, sinó en la construcció 
en paral·lel d’institucions republicanes que 
de forma transversal puguin crear una nova 
normalitat. En altres paraules, la creació 
d’un institucionalisme social que de baix 
a dalt pugui fer front a l’estat de forma 
indirecta, quotidiana i difusa -per evitar la 
repressió-. L’objectiu hauria de ser crear una 
xarxa d’interacció social que posi en dubte 
la superestructura de l’estat, provocant un 
desajust que permeti obrir una nova finestra 
d’oportunitat per a l’independentisme. El 
conflicte doncs no és entre fronteres, sinó al 
si de la societat.

Aquest escenari per a un procés constituent 
no és ideal, però la manca de voluntat 
política posterior al referèndum de l’any 
2017 va impedir que la societat civil 
prengués la iniciativa i controlés el territori. 
Sense un conflicte netament territorial, les 
xarxes d’interaccions socials són el millor 
model possible mentre no hi hagi un canvi 
substancial de l’escenari polític que permeti 
fer front al règim de 1978 amb millors 
possibilitats de victòria.
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Els processos constituents no poden allargar-se ad eternum en el temps, han d’aprofitar 
les finestres d’oportunitats històriques que es presenten.

No és possible dur a terme un procés constituent per consumació a Catalunya ja que no 
es pot crear un estat, rebre reconeixement internacional i redactar una nova constitució 
sense disputa amb el Regne d’Espanya.

El procés constituent per anticipació no pot basar-se en principis revolucionaris, ja 
que el Govern de Catalunya no disposa de les eines per constituir-se en una entitat 
paraestatal.

El procés constituent per anticipació hauria de  basar-se en el principi Gramscià de crear 
institucions paral·leles a l’estat, que posin en dubte i debilitin la seva legitimitat i utilitat.

Exposar a nivell internacional que una nació té experiència prèvia en l’exercici de la 
seva sobirania reforça la legitimitat de les seves reclamacions.

La comunitat internacional prioritza la continuïtat i la seguretat jurídiques i castiga els 
buits de poder, vinguin d’on vinguin.

Espanya és un estat que podria definir-se com a fonamentalista constitucional: l’article 
2 de la Constitució del 1978 és el més important i preval sobre la resta de la Carta Magna.

La promulgació i implementació de legislació alternativa és una de les millors formes 
pacífiques per accelerar la crisi d’un estat que vol mantenir la seva integritat territorial.

De forma ideal, el monopoli de la violència i el control del territori són les millors formes 
per exercir la sobirania i guanyar legitimitat a nivell internacional.

La comunitat internacional valora els processos independentistes inclusius, democràtics 
i que protegeixen els drets humans i les seves pròpies minories.

El dret internacional no defineix de forma estandarditzada la “remedial secession” o el 
grau de repressió que una nació ha de suportar abans d’implementar una declaració 
unilateral d’independència.

RECOMANACIONS



SESSIÓ 5: Desobediència civil i estratègies de control del territori
(dissabte 9 de maig de 2021, 16:00 -17:15h)

Ja des del segle XIX Lituània era un territori que patia un procés d’assimilació cultural, lingüístic 
i polític per part de l’Imperi Rus. Transcorreguts 20 anys d’independència, després de la 
Primera Guerra Mundial (amb una part del territori annexionat per Polònia), en virtut de l’acord 
Molotov-Ribbentrop el 1939, l’Alemanya nazi i la Unió Soviètica van fer un pacte secret per 
al repartiment de Polònia, els països bàltics i altres territoris de l’Europa de l’est, pel qual els 
països bàltics quedarien dins de l’esfera d’influència de Moscou. Després de la Segona Guerra 
Mundial i la derrota del nazisme, amb l‘annexió dels bàltics per part de l’URSS l’any 1944, 
aquests van passar a quedar sota control soviètic. 

A partir dels anys 1960, amb la relativa relaxació de les polítiques més totalitàries de la Unió 
Soviètica, la dissidència passaria a convertir-se en un moviment no-violent sota el nom de Movi-
ment Unit de Resistència Democràtica. Al llarg dels anys, aquest moviment acabaria integrant-se 
al sistema en comptes d’operar de forma encoberta. Igualment, cal mencionar l’organització del 
Grup de Helsinki sobre Lituània (1976), moviment nacionalista solidari amb altres minories de 
la Unió Soviètica, i la Lliga de la Llibertat Lituana (1978), moviment clarament independentista. 
Als anys 80, s’hi sumarien diversos comitès per a la defensa de la comunitat catòlica. Tots 
aquests moviments van comportar que Lituània fos el territori soviètic amb més manifestacions, 
protestes i publicacions il·legals per càpita durant els anys 70 i 80 fins a l’inici de la Perestroika.

Amb l’inici de la Perestroika (1985) de Gorbatxov, va obrir-se una finestra d’oportunitat única que 
Lituània i els altres països bàltics van saber aprofitar. Amb la tímida obertura i una progressiva 
democratització de les institucions, es va permetre que una societat ja crítica alcés encara més 
la seva veu, en un inici fent denúncies i campanyes de caràcter ecologista, especialment pel 
que fa a la central nuclear que hi havia en territori lituà (del mateix model que la de Txernòbil), 
així com sobre qüestions de llengua, identitat, inclús sobre la qualitat dels aliments.

En aquest taller, el sociòleg professor de la 
Universitat de Berkeley i activista porto-ri-
queny, Ramón Grosfoguel, va realitzar una 
presentació sobre la desobediència civil i 
les estratègies de control del territori per part 
de diferents moviments de la societat civil. 
Aquestes estratègies es fonamenten en la 
no-violència i la no-cooperació, i en concret 
van oferir-se exemples relacionats amb lluites 
de moviments d’alliberament nacional.

Com a principal referència històrica el ponent 
va fer menció del cas de Lituània en el seu 

procés d’independència respecte de la Unió 
Soviètica, pels aprenentatges que es poden 
extreure en relació a la situació a Catalunya. 
En ambdós casos ens trobem amb països 
petits que lluiten per la seva independència 
contra estats amb un gran potencial a nivell 
repressiu i amb una posició nacional i inter-
nacional consolidada. En tots dos exemples, 
són països que desitgen esdevenir estats in-
dependents sense forces de defensa pròpies 
i que compten només amb el potencial d’una 
població civil mobilitzada per fer front a un es-
tat bel·ligerant.

CONTEXT HISTÒRIC
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El 21 d'agost de 1988, unes 250.000 persones es van mobilitzar a Vilnius, capital lituana, contra el 
pacte Molotov-Ribentrop de 1939 pel qual Moscou havia mantingut el seu control sobre els països 
bàltics des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Aquesta manifestació va ser una de les més 
grans de la història de l'ocupació soviètica. També es van celebrar concentracions massives
en moltes altres ciutats lituanes. Després de les concentracions, es van crear grups de 
suport als Sajudistas a tot el país.

Tots aquests petits moviments van cristal·litzar el 1988 en un cercle d’intel·lectuals que va 
impulsar el Sajudis (“Moviment”) i que en un primer moment va promoure la redacció d’una nova 
constitució lituana i la sobirania econòmica, per passar a esdevenir el principal òrgan mobilitzat 
del moviment independentista. Entre les seves files no hi havia càrrecs polítics, però sí membres 
del partit comunista lituà, a part de artistes, intel·lectuals, periodistes i persones destacades 
de l’àmbit de la cultura, entre molts altres. Les manifestacions, moltes d’elles massives, van 
aprofitar-se per recollir fons, promoure mitjans de comunicació propis i demanar el boicot a 
productes que venien des de territori rus. En paral·lel, el Sajudis començà a organitzar-se com 
a govern a l’ombra. Durant el seu primer congrés, el Sajudis va triar una Seimas ( "Parlament") 
de 220 persones com a òrgan de govern alternatiu al Consell Suprem. El Sajudis i la Seimas es 
van constituir com a autèntiques estructures de poder alternatives a les autoritats oficials, unes 
estructures que es basaven en el suport moral del poble, no en un aparell repressiu. Entre els 
seus objectius es trobaven pressionar el Govern lituà, fins el 1990 en mans dels comunistes pro-
Moscou, guanyar les eleccions al parlament local, i aconseguir suport internacional.  

La creixent influència del nou moviment va alarmar les autoritats soviètiques. El 2 d'agost 
de 1988, el Presidium del Consell Suprem de Lituània va restringir la llibertat de reunió, 
manifestacions i marxes. El decret ordenava informar les autoritats amb 10 dies d'antelació 
de qualsevol reunió pública prevista. Es requeria un permís oficial. El Sajudis va respondre 
a aquest intent de retallar els drets amb manifestacions espontànies de protesta davant els 
centres de poder soviètic.

Per a reclamar la sobirania de Lituània es partí de la base de la il·legalitat del tractat Molotov-
Ribenttrop de 1939. El Sajudis va declarar il·legal l’acord el 1989 mitjançant una petició pública 
que va recollir 1,5 milions de signatures als tres països bàltics. L’acció de declarar invàlid el 
pacte en el seu 50è aniversari finalitzà amb l’organització de la Via Bàltica, que va recórrer 
de nord a sud els tres països (un total de 650Km). També es va promoure una recollida de 
signatures contra la reforma constitucional soviètica que retirava poders a les repúbliques locals 
(va signar-hi en contra la meitat de la població lituana) així com una campanya per a evitar la 
conscripció de joves a l’exèrcit roig, organitzant piquets davant dels centres de reclutament. 

Les vies de protesta van incloure campanyes de boicot de productes provinents de territori 
rus, sobretot alimentaris. El mateix 1989 la gran majoria d’organitzacions de la societat civil i 
inclús el mateix partit comunista lituà es declararen obertament independentistes i s’adoptaren 
diverses declaracions d’independència simbòliques en l’àmbit civil. Aquests moviments de la 
societat civil a favor de la independència generaren una resposta similar en contra, Edinstvo 
(“Unitat”), format per russos i per la minoria polonesa.



El seu pes però va ser més limitat que a Letònia i Estònia, ja que allà les respectives minories 
russes contràries a la independència eren més nombroses. Un altre factor que va limitar la força 
d’Edinstvo va ser el fet que a Lituània el moviment independentista promovia la ciutadania per 
a tots els residents, independentment del seu origen. Edintsvo tenia com a fites lluitar contra 
el nacionalisme lituà, l’oficialitat del seu idioma i eradicar la suposada discriminació que les 
minories russa i polonesa patien. 

Amb la victòria electoral de Sajudis el 1990 començà una escalada de tensions que no s’aturaria 
fins a la independència de Lituània l’agost de 1991. Seguint la declaració d’independència 
del Parlament -ja dominat per forces independentistes- de principis de l’any 1990, poques 
setmanes després de la victòria electoral, la primera ordre ministerial va ser retirar recursos 
als centres de reclutament de l’Exèrcit Roig i evitar la conscripció de nous soldats locals. 
També es dugué a terme un desplegament de milícies voluntàries a les fronteres lituanes i 
s’engegà una campanya internacional per aconseguir reconeixement d’altres estats.  
 
Els soviètics van respondre a les pretensions sobiranistes lituanes enviant tropes a la frontera,  
confiscant armes i ocupant edificis governamentals. S’enviaren administradors públics des de 
Moscou per substituir els independentistes. També va tenir lloc un boicot econòmic des de 
Moscou, centrat principalment en la limitació de les importacions de gas i petroli. Aquestes 
limitacions van impulsar la creació del Departament de Seguretat Nacional lituà, que adoptà 
mesures contra el bloqueig redireccionant recursos i cercant altres mercats. Mentrestant, 
forces militars soviètiques van portar a terme detencions de desertors d’origen lituà.  

El 29 de juny de 1990, el Consell Suprem de Lituània va declarar una moratòria de 100 dies de 
la declaració d'independència per iniciar les negociacions amb Moscou. Aquestes negociacions 
van començar dos mesos després. No obstant això, durant la segona meitat de 1990, l’URSS 
va intensificar la seva estratègia d'intimidació des del lideratge soviètic: va amenaçar amb 
destruir l'economia lituana, enfrontar a grups de la població i incorporar parts del territori lituà a 
la República Socialista Soviètica Russa. Va exercir una forta pressió amb la intenció d’obligar 
el Govern lituà a signar un nou tractat d'unió que hauria anul·lat de fet la independència de 
Lituània. El Consell Suprem de Lituània, per la seva banda, va proposar constantment converses 
bilaterals mentre en paral·lel seguia construint les institucions d'un estat independent.

El 22 de desembre, quan l'amenaça de la violència militar es va fer evident, el Consell Suprem 
lituà va emetre la declaració "República en perill!" que instava els ciutadans a "adherir-se als 
principis de no-violència i no-cooperació respecte de les autoritats ocupants". Es van fer crides 
a la població per ajudar i defensar el Govern lituà davant l'agressió estrangera.
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A partir del 8 de gener, es va iniciar una vigilància civil les 24 hores del dia a l'edifici de Consell 
Suprem i, en els dies següents, al voltant d’altres instal·lacions estratègiques com la torre de 
transmissió de televisió. De forma ordenada i segons un horari definit, van venir persones de 
tot Lituània per fer guàrdia. Els ciutadans de Vílnius els van oferir menjar i espai per descansar. 
Policies desarmats i estudiants de l’acadèmia de policia es van unir a la guàrdia, amb la tasca 
d’evitar enfrontaments armats. Milers de persones es van amuntegar al voltant de l’edifici. Es 
va utilitzar maquinària pesada d’una obra propera per aixecar grans barricades. A l’interior, els 
militars del departament de defensa, armats majoritàriament amb pals i vells rifles de caça, van 
aixecar defenses. 
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Després d’una declaració de Moscou el 10 de gener de 1991 que ordenava a Lituània revocar 
la seva declaració d’independència, es va anunciar la creació del Comitè de Salvació Nacional 
(CSN). Les files del CSN estaven formades per militants pro-Moscou i per militars soviètics. 
Sota els auspicis del CSN, les tropes soviètiques van envair el Departament de Defensa 
Nacional de Lituània i van ocupar el centre de premsa de Vílnius.

La nit de l'11 de gener va arribar a Vílnius un grup especial de paracaigudistes del KGB, l’Alfa. 
Al voltant de la mitjanit del 12 al 13 de gener, els representants del CNS van exigir la dimissió 
del Consell Suprem de Lituània i "van anunciar" la introducció d’un govern presidencial directe 
de l’URSS. El 13 de gener, a les 2 de la matinada, paracaigudistes en vehicles blindats van 
avançar sobre el centre de ràdio i televisió i la torre de transmissió de televisió a Vílnius. La 
gent havia format barricades humanes per protegir les estructures. En l'atac a la torre van morir 
13 civils i un oficial del KGB i 702 persones van resultar ferides.

En desafiar l'Imperi Soviètic, el Consell Suprem de Lituània era molt conscient que la seva 
principal arma era el suport massiu i la solidaritat de la població lituana i de la comunitat 
democràtica a l'estranger. Aquest suport només podia guanyar-se i mantenir-se preservant el 
caràcter no-violent dels canvis polítics i socials que es promovien.

La brutalitat dels soldats soviètics no va aixafar la voluntat de resistència de la població. Els 
esdeveniments de gener a Lituània i Letònia (el 20 de gener les tropes soviètiques van matar 
quatre persones durant un assalt a el Ministeri de l'Interior letó) van demostrar el fracàs de la 
política soviètica de violència. El prestigi i el suport al govern van augmentar considerablement. 
L'ús de la força violenta va actuar en contra dels interessos soviètics, va estimular més la 
resistència i la desobediència, va crear tensions i divisions entre les files soviètiques i va 
disminuir les seves possibilitats de derrotar els lituans. 

En resposta a l'atac soviètic contra Lituània el 12 i 13 de gener de 1991 es van organitzar a tot 
el món concentracions en solidaritat amb la causa independentista lituana.

Precisament, l'agressió soviètica va fer que tots els líders occidentals consideressin la inde-
pendènci  dels països bàltics com un problema internacional i no només com un assumpte 
intern de la Unió Soviètica. Es van produir fortes protestes internacionals. El 14 de gener, els 
primers ministres de Suècia, Islàndia, Noruega, Dinamarca i Finlàndia van denunciar oficial-
ment el comportament de les tropes soviètiques a Lituània.

La capacitat del poble lituà de mantenir la calma en una situació molt complicada, de resistir 
a les provocacions de les tropes estrangeres, d’abstenir-se de qualsevol acte de resistència 
física que desitgés l’enemic va tenir un paper decisiu en el canvi de l’opinió pública mundial a 
favor de la independència de Lituània. La imatge d’uns civils decidits, desafiants i no violents 
que afirmaven la seva independència enfront de la despietada brutalitat soviètica va soscavar 
encara més el control que els soviètics seguien exercint sobre el Bàltic.

El 19 d’agost de 1991, quan els dirigents del Partit Comunista i els militars de Moscou van 
intentar fer un cop d’estat per mantenir la Unió Soviètica i el seu control sobre els estats bàltics, 
els lituans seguien preparats i tenien a punt plans de bloqueig i desobediència civil. No obstant 
això, gràcies a la resistència no-violenta al mateix Moscou, l’intent de cop d’estat d’agost de 1991 
va fracassar i Lituània va rebre un ampli reconeixement internacional com a estat independent. 
El 17 de setembre de 1991, Lituània va entrar a formar part de les Nacions Unides.



El moviment independentista lituà es basà en 
la força d’un moviment popular agrupat entorn 
del Sajudis i al qual s’hi van afegir, a principis 
de 1990, un govern i un parlament compro-
mesos amb la causa que no tenien por de llui-
tar per guanyar la seva sobirania. Els lituans 
van mostrar així la seva determinació com a 
moviment independentista i no-violent, emmi-
rallant-se en l’experiència històrica de l’Índia. 
Els seus principis foren els de desobediència, 
no-cooperació i no-violència. Tanmateix, els 
objectius estratègics eren evitar una ocupa-
ció militar total, així com fer veure als invasors 
que l’ocupació era una batalla perduda, tan 
moralment, com material. Lituània havia de 
ser ingovernable des de Moscou.

La desobediència civil fou clau per poder 
forçar una negociació amb Moscou. Sense els 
lituans exercint la seva sobirania per la via dels 
fets, l’URSS no s’hauria sentit amenaçada ni 
obligada a dialogar amb la dissidència. La so-
cietat civil va tenir doncs un paper fonamental, 
més enllà dels partits polítics. El desplegament 
massiu de civils va ser clau per protegir unes 
institucions que feia passos determinats i no 
pas al contrari. La majoria de víctimes i ferits 
per la repressió foren també civils.

Malgrat la ingerència directa soviètica, les ca-
denes humanes massives van mantenir-se al 
voltant dels edificis institucionals, sobretot al 
voltant del govern, malgrat que altres cadenes 
humanes havien estat atacades, provocant di-
versos morts i centenars de ferits. En tots els 
casos hi havia una preparació, un pla i una 
resposta a la més que esperable repressió per 
part de Moscou. Mentrestant, es mantenia la 
construcció d’estructures d’estat encara que 
fos sobre paper, mentre s’impulsava una des-
connexió amb la metròpoli incloent un boicot 
econòmic i una no participació política i militar. 

La constància del moviment sobiranista, la 
força de la seva societat civil, la planificació 
i estratègia, així com el moment històric i el 
suport internacional, van permetre culminar 
amb èxit el procés independentista. 

CONCLUSIONS
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A manca d’unes forces de defensa pròpies, l’acció determinada de la població civil 
és un element clau de qualsevol moviment d’alliberament nacional que vulgui reeixir.

La desobediència civil ha de girar entorn de la no-cooperació (política i social) i la no-
violència.

L’objectiu de la desobediència civil és fer ingovernable un territori per a les forces 
d’ocupació i incrementar dramàticament el cost de mantenir la unitat territorial.

Al mateix temps, el principi de no-violència és necessari, per evitar una ocupació mili-
tar completa del territori.

La defensa civil d’infraestructures clau com carreteres, aeroports i edificis governa-
mentals és imprescindible per defensar-les de possibles atacs violents, i per donar a 
entendre a l’opinió pública internacional que el moviment sobiranista té el control sobre 
el territori.

S’ha de tenir un pla estratègic i una previsió d’accions de resposta a les possibles 
accions repressives de l’estat ocupant.

L’estat intenta infiltrar-se al moviment independentista, no només per boicotejar-lo, 
sinó també per desprestigiar-lo. És important no caure en les seves provocacions i 
aïllar els elements infiltrats.

Una de les formes més habituals de repressió és l’econòmica. Cal cercar alternatives 
que incrementin la sobirania econòmica del territori en relació a l’economia i les estruc-
tures institucionals de l’estat del qual es vol independitzar-se.

La dualitat en el poder és un element fonamental, amb la creació d’institucions políti-
ques i civils fora del control de l’estat que representin el moviment independentista i 
reforcin la seva legitimitat a nivell intern i internacional, erosionant progressivament la 
legitimitat de les autoritats ocupants. 

És important explotar al màxim les divisions internes al si de l’estat ocupant, com ho va 
fer Lituània aprofitant l’enfrontament Gorbatxov i Ieltsin per a l’interès de la seva causa.

La repressió violenta és un element que a ulls de la comunitat internacional pot erosio-
nar els arguments i la legitimitat de l’estat ocupant, i fomentar el sorgiment de suports 
i suports externs per al moviment independentista. 

RECOMANACIONS



        1.  En primer lloc i el més rellevant: pel 
que fa als casos històrics analitzats, es cons-
tata que, sense unilateralitat, no hi hagués 
hagut independència. La història mostra que 
aquests processos no haurien reeixit si no 
s’hagués apostat per aquesta via, la qual es 
va mantenir tot i les pressions externes que 
es van donar per abandonar-la.

        2.  La capacitat de defensar de facto 
allò que s’ha declarat de jure per part de 
les institucions és clau. Cal demostrar amb 
fets la voluntat real de ser, internament i de 
cara a la projecció internacional del moviment 
i de credibilitat d’aquest.

          3.  Un procés d’independència té cos-
tos, tant individuals com col·lectius, espe-
cialment pel que fa a les vulneracions de drets 
i la privació de llibertat, i s’ha d’estar disposat 
a assumir-los per poder assolir els objec-
tius. La dependència del Regne d’Espanya té 
uns costos superiors i són per sempre, mentre 
que els del procés d’independència són a curt 
termini.

            4.  La transició cap a la independència 
pot generar incerteses, especialment pel que 
fa a l’economia, un factor que els adversaris 
poden explotar fàcilment com a arma de des-
mobilització del moviment, mirant d’incremen-
tar els costos de la independència a través de 
boicots econòmics o represàlies, com va pas-
sar l’octubre de 2017 promovent que empre-
ses catalanes traslladessin la seva seu social 
a altres territoris de l’Estat espanyol.    

         5. Cal fer pedagogia sobre el nul efecte 
que han tingut les campanyes de la por de la 

tardor de 2017 en l’economia real catalana. 
També cal recordar que un cop culminat el 
procés prevaldran els interessos econòmics 
i l’aïllament econòmic i financer de la Cata-
lunya independent és un escenari que no 
interessa a cap part, ni catalana, ni espan-
yola, ni europea.

         6.  És important aprofitar els moments 
de debilitat de l’adversari, i les seves fe-
bleses. Per tant, és imprescindible no des-
atendre el context geopolític internacional, 
i aprendre a distingir i aprofitar les fines-
tres d’oportunitat per als interessos propis 
i aliens per actuar-hi en conseqüència. Per 
fer-ho, cal una combinació de soft i hard 
power, principis i objectius. Qüestions de tall 
econòmic, com la política d’importacions i ex-
portacions, o la defensa i la seguretat acaben
tenint un rol essencial en les relacions polí-
tiques exteriors. Alhora, també és important 
diversificar els països que poden donar 
suport i no centrar tots els esforços en un de 
sol, buscant complicitats internacionals més 
enllà de la UE, que haurà d’acabar acceptant 
els fets consumats quan es produeixin.

         7. Pel que fa a la qüestió internacional, 
és important també mantenir una activitat 
diplomàtica tant a nivell públic com perso-
nal, creant i mantenint lligams personals amb 
dignataris o altres personalitats de rellevàn-
cia a l’estranger, i explorar tots els interessos 
geopolítics d’una Catalunya independent. En 
aquest sentit, s’ha d’aprofitar, potenciar i 
maximitzar el paper de la diàspora catala-
na a l’estranger, i interpel·lar a l’elit cultural 
dels diferents països per apel·lar a les res-
pectives societats civils i poblacions.

Principals conclusions i aprenentatges del 
Congrés d’Independències Unilaterals
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        8.  Enfrontats a un estat opressor com 
l’espanyol s’ha de preveure i donar respos-
ta a la repressió i l’ús de la violència que 
es desplegarà per defensar la seva unitat 
territorial. En aquest sentit, es constata que 
a dia d’avui Catalunya no està encara pre-
parada per defensar-se militarment, per tant, 
l’única tàctica de defensa possible és la de la 
no-violència. La societat civil organitzada ha 
de fer una aposta decidida per potenciar les 
estratègies i tàctiques de defensa civil.

        9.  Comptar amb idees i propostes per 
a una política de defensa pròpia és impres-
cindible per al reconeixement internacional, 
sobretot en independències per la via unila-
teral, així com per a la posterior integració en 
organismes supranacionals que reforcin la 
seguretat nacional. En conseqüència, Cata-
lunya hauria d’impulsar l’anàlisi i el debat 
acadèmics de polítiques de defensa i se-
guretat, per tal de desenvolupar una estratè-
gia pròpia i adaptada a les seves necessitats.

      10.  Els processos constituents, aquests 
es poden donar per anticipació: les expe-
riències bàltiques demostren que els mo-
ments i processos de trencament a nivell 
polític i jurídic no estaven separats, sinó 
encavalcats. Es produïa així una dualitat de 
poders, que forçava a anticipar-se a la realitat 
i alimentava el conflicte. D’aquesta manera, 
s’aconseguia accelerar la crisi amb l’estat 
i se l’obligava a negociar. En el cas català, 
es podria arribar a un escenari de dualitat de 
poders, on prevaldrà qui pugui desplegar un 
major control del territori i una major capacitat 
de resistència. 

    11.  La mobilització popular massiva i 
permanent és un element fonamental, ba-
sat en la desobediència civil i en campanyes 
de boicot i control del territori. Una desobe-
diència civil que ha d’anar acompanyada i 

estar plenament coordinada amb la desobe-
diència institucional. La mobilització ha de 
servir com a instrument de control popu-
lar del territori, especialment pel que fa a 
infraestructures estratègiques i edificis que 
representin la sobirania popular. 

   12.  És fonamental la desobediència 
institucional de partits i institucions amb 
una actitud i unes accions determinades. Les 
experiències dels bàltics i Eslovènia mostren 
que la ciutadania no va acceptar en cap mo-
ment fer passos enrere. La determinació 
fou un element important, ja que s’entenia 
que la independència només era possible si 
s’aprofitava el momentum i la finestra d’opor-
tunitat històrica que es va obrir. 

      13.  Quan els lideratges polítics i insti-
tucionals fallen, la societat civil ha d’estar 
preparada per prendre la iniciativa i man-
tenir la tensió als carrers, per tal de fer in-
governable el territori i mantenir el pols amb 
l’estat opressor. Per això cal treballar en es-
tratègies de desestabilització i fer una previ-
sió realista que contempli diferents escenaris.

    14. La repressió de l’estat contra el mo-
viment independentista pot i ha de ser uti-
litzada en favor del moviment, en tant que 
es tracta d’un element que atorga encara més 
legitimitat a les reivindicacions d’alliberament 
nacional, genera un augment important de 
suports interns i externs a la causa i n’incre-
menta els nivells de mobilització. 
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Dona suport a les activitats per l’alliberament 
nacional que impulsa l’Assemblea!
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