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La secessió a la ciència 
política

La literatura especialitzada sobre la secessió és força nova a l’acadèmia. La ciència 

política «normativa i empírica» no girà la mirada envers aquest fenomen fins a 

la darrera dècada del segle passat. Fou la caiguda de la Unió Soviètica el fet que 

incentivà els politòlegs, especialment els d’Estats Units, a treballar sobre la secessió 

d’una manera específica. En aquest article, Marc Sanjaume tracta tres qüestions 

que han abordat aquests estudis: en primer lloc, l’aspecte teòric normatiu, que 

s’interroga sobre la legitimitat del fenomen; en segon lloc, el teòric explicatiu, 

que cerca explicacions o factors que ens ajudin a entendre per què es produeixen 

secessions al món; i, finalment, esmenta alguns estudis empírics i es pregunta què 

se sap de la secessió. Però abans, l’autor assenyala la conveniència d’establir una 

definició d’aquest fenomen.

  

1. Què és la secessió?

La definició de l’objecte d’estudi sempre és confusa per al cas que ens 

ocupa. A més a més, tant en l’àmbit de l’acadèmia com en el polític, el 

concepte de secessió sol anar de la mà d’altres conceptes que afegeixen com-

plexitat a la seva definició com ara el de sobirania i el d’independència. Per 

tant, un primer aclariment necessari és la relació d’aquests dos darrers 

conceptes respecte del de secessió. Considerem que una secessió sempre va 

associada a la creació d’un nou estat en un territori concret de l’estat matriu. I 

la creació d’aquest nou estat implicarà (i) una transferència de sobirania de 
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l’estat matriu a la nova unitat política i que aquesta nova unitat serà (ii) 

independent de l’estat matriu.

Ara bé, aquests aclariments són força lluny d’haver generat un consens 

en la comunitat acadèmica; en termes generals, observem dues tendències 

a l’hora de definir la secessió. Una primera definició admet, dins d’aquest 

fenomen, tota mena de disputes territorials sense fer-hi gaires distincions: 

la dissolució d’unitats polítiques (les exrepúbliques de la Unió Soviètica), 

particions d’estats (Txèquia i Eslovàquia de Txecoslovàquia) o, fins i tot, 

demandes irredemptistes sense creació de nous estats (Trieste o Alsàcia i 

Lorena a les guerres mundials). Una definició més concreta de secessió és 

la que la circumscriu a la creació de nous estats a partir d’un estat efectiu que 

no es dissol quan es produeix la secessió. En aquesta definició se sol assumir (i) 

que la secessió es produeix per una minoria que se separa de la majoria de 

l’estat; (ii) que aquesta minoria estava governada de manera efectiva com 

a la resta de l’estat, és a dir no hi havia una relació colonial.1 

2. Les teories normatives

La preocupació principal de les teories normatives de secessió és la seva 

justificació ètica i han mirat de resoldre tres aspectes clau: el qui (el subjec-

te polític), el perquè (les raons que la legitimen) i el com (el procediment). 

Com que no hi ha una teoria única, les dividim en tres grups: causa jus-

ta, adscriptiva i associativa (vegeu el quadre 1). En pri-

mer lloc, la teoria de causa justa resol la qüestió donant 

prioritat a les raons que justifiquen el divorci polític.2 

Aquest és legítim quan l’estat està vulnerant els drets 

d’un grup de ciutadans, o quan l’estat ha deixat de fer 

la seva funció bàsica (protegir els seus ciutadans). Un 

exemple d’aquesta teoria és la que formulà Buchanan 

(1991 i 2003); per a aquest filòsof americà hi ha tres raons que legitimen la 

secessió: la conquesta militar d’un territori, el genocidi de la seva població 

o l’incompliment d’un acord d’autogovern previ per part de l’estat. En 

segon lloc, la teoria adscriptiva té com a element central el subjecte polític: 

que en aquest cas és la nació. Així, la legitimació de la secessió comença 

per una unitat política prèvia que disposa del dret de secessió. Un exemple 

de la teoria adscriptiva és l’obra de Tamir (1993), que estableix com una ne-
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cessitat l’estructura estatal per a promoure la identitat nacional i defensa 

el dret unilateral de les nacions a constituir-se com un estat si no tenen ac-

cés a les estructures de l’estat matriu. Finalment, la teoria associativa situa 

en primer pla el procediment democràtic per a legitimar la secessió. Beran 

(1984) fou el primer a formular aquesta mena de teories, segons aquest au-

tor qualsevol grup que hagi habitat unes generacions (poques) un territori 

concret té dret a constituir-hi un estat si ho fa de manera democràtica (per 

referèndum o per mitjà d’institucions representatives). 

Taula 1. Taula resum de les teories normatives*

SUBJECTE RAONS PROCEDIMENT

Causa justa Grup oprimit Protecció de drets Excepcional

Adscriptiva Grup nacional Identitat nacional Unilateral

Associativa Comunitat política Lliure associació Democràtic

*En cursiva els elements que prioritza cada teoria.

El lector ja deu haver advertit que aquestes teories són lluny d’oferir 

una resposta satisfactòria als reptes normatius que planteja la secessió. La 

teoria de causa justa ha estat criticada per la dificultat de determinar quan 

és justa la secessió; excepte casos molt clars, la desprotecció de drets ci-

vils pot tenir graus molt diversos: qui ha de fer d’àrbitre 

imparcial en aquests casos? A més a més, aquesta es pot 

convertir en una teoria antidemocràtica, ja que un grup 

que volgués exercir la secessió i disposés d’una majoria 

clara no podria fer-ho perquè no tindria legitimitat si no 

fos «prou» oprimit per l’estat. Fins i tot alguns autors han 

apuntat que aquesta situació genera incentius perversos 

als grups secessionistes pacífics, ja que podrien buscar 

la repressió per a legitimar les seves demandes. D’altra 

banda, les alternatives tampoc no resulten del tot satis-

factòries. La teoria adscriptiva té dificultats per a definir 
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l’existència objectiva d’una nació (els trets culturals diferenciats solen ser 

discutits per l’estat matriu) i les seves fronteres territorials; a més a més, 

en algunes formulacions no postula procediments estrictament democrà-

tics. Finalment, la teoria associativa atorga una centralitat important al 

procediment democràtic, però ha estat criticada per la possibilitat d’in-

centivar secessions ad infinitum, ja que no queda circumscrita a una unitat 

política predefinida. 

Darrerament, les teories que hem vist han estat refinades. Aquest, per 

exemple, és el cas de Seymour (2007): per al filòsof canadenc, el dret dels 

grups nacionals (que distingeix d’altres grups culturals) a la secessió ha de 

ser vist com una causa justa, és a dir, no com un dret a priori sinó com un re-

mei a la manca de reconeixement per part de l’estat matriu que legitima-

ria la secessió. Costa (2003) ha situat la causa justa de la secessió al terreny 

de la justícia etnocultural i de la fallida dels estats democràtics per esta-

blir arranjaments plurinacionals i reconèixer la seva diversitat interna.

3. Les teories explicatives

Si les teories normatives busquen justificar la secessió, les teories empí-

riques cerquen explicar-ne les causes; aquestes són deutores dels estudis 

sobre nacionalisme perquè les demandes secessionistes solen anar sempre 

acompanyades de moviments d’aquesta naturalesa.3 Un primer grup de 

teories, que podem anomenar de precondicions, ha aplicat els coneixements 

sobre els moviments nacionalistes per mirar d’explicar l’emergència de 

moviments secessionistes. Un clàssic d’aquestes teories és l’obra de Wood 

(1981). Les precondicions que apunta l’autor reunirien aspectes de tota 

mena, com ara (i) geogràfics: existència d’un territori que permeti efec tuar-

hi la secessió; (ii) socials: existència d’un grup cohesionat amb elements 

identitaris comuns; (iii) econòmics: la frustració pel fet de ser un territori 

relativament pobre o unes expectatives econòmiques insatisfetes; (iv) po-

lítics: pèrdua de legitimitat de l’estat matriu, per exemple per la fallida 

de negociacions; (v) psicològics: tenir un vincle emocional amb el projec-

te secessionista i a la vegada una «alienació» de l’estat matriu. Aquestes 

precondicions haurien d’anar acompanyades d’un moviment secessionista 

que estaria marcat per tres elements bàsics: ideologia, lideratge i organit-

zació. Finalment, l’estat també tindria un paper important per entendre 
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el desenvolupament de les secessions; podria respondre a les demandes 

secessionistes fent servir estratègies totalment oposades (en alguns casos 

simultànies): la coerció per a suprimir el moviment o l’acomodació per a mi-

rar de frenar-lo. 

 Una altra mena de teories, que podem anomenar predictives, mira d’es-

tablir un mecanisme causal per explicar la secessió. Aquesta és, per exemple, 

la posició de Hechter (1992), que formula una teoria basada en l’elecció racio-

nal. Per a Hechter, les precondicions que hem vist en Wood són necessàries 

per a la mobilització secessionista, però n’hi ha de més importants que 

d’altres: l’interès econòmic hi té un paper clau. En aquest cas, no és només 

el grup secessionista el que té un greuge o una ambició 

econòmica respecte de l’estat matriu, sinó que els indivi-

dus que en formen part calculen si amb la independitza-

ció de l’estat matriu hi guanyaran alguna cosa. És a dir, 

en aquesta teoria hi trobem una primacia dels interessos 

privats a l’hora d’explicar el suport a la secessió.4 

Horowitz (1985) formulà un teoria predictiva més 

elaborada; aquest autor explica la secessió com una 

combinació d’angoixa sobre el futur del grup ètnic i d’ex-

pectatives econòmiques. A partir d’aquesta dinàmica, pre-

diu que els grups empobrits de les regions més pobres 

de l’estat matriu seran els més propensos a la secessió, 

mentre que els grups més rics de les regions més riques 

seran els menys propensos a independitzar-se. Estudis 

més recents, com el de Sambanis & Milanovic (2011), con-

tradiuen aquesta afirmació amb una certa evidència que serien les regions 

riques les més propenses a independitzar-se; aquests estudis són menys 

concloents pel que fa a les precondicions ètniques, que no semblarien és-

ser tan crucials com es pensava.

Finalment, una versió aplicada als contextos democràtics és la que for-

mulà el canadenc Dion (1996), que basteix la seva teoria a partir de les 

formulacions de Hechter i Horowitz amb el cas del Quebec (Canadà) com 

a teló de fons. Per a Dion, la secessió requereix la interacció de dues varia-

bles: confiança del grup secessionista en el seu projecte i por de l’estat ma-

triu en termes econòmics, culturals, polítics o militars (vegeu el quadre 2).
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Quadre 2. La teoria de Dion (1996)

CONFIANÇA ALTA CONFIANÇA BAIXA

Por de l’estat matriu alta 1: Secessió probable 2: Secessió improbable

Por de l’estat matriu baixa 3: Secessió improbable 4: Secessió impossible

Per a l’autor canadenc, el més probable és que un grup secessionista 

quedi atrapat en els escenaris 2 i 3 i li sigui molt difícil generar l’escena-

ri 1. Segons Dion, quan el grup arriba a un cert nivell de confiança (econò-

mica, política o cultural), els líders independentistes perden capacitat per 

a convèncer els ciutadans del perill que inspira la unió amb l’estat matriu; 

d’altra banda, quan l’estat matriu inspira més por és quan generalment 

els grups independentistes disposen de menys confiança, ja que no tenen 

poder.5

Les teories explicatives, malgrat que ofereixen un ventall molt ampli 

d’hipòtesis i explicacions, presenten problemes importants. L’etnicitat sol 

considerar-se un factor clau per a les precondicions de solidaritat de grup 

(en Wood o Horowitz és un element imprescindible) en un territori de-

terminat, però aquesta aproximació sol fallar a l’hora 

d’explicar per què l’etnicitat predomina sobre altres afi-

liacions que tinguin els ciutadans d’aquest territori (per 

exemple, amb l’estat matriu). D’altra banda, tampoc no 

explicaria per què les formes cíviques de nacionalisme 

tenen capacitat mobilitzadora. Una incògnita per a les 

teories econòmiques és explicar aquelles secessions en 

què no hi havia (o no hi hauria) un guany econòmic clar 

o fins i tot la situació empitjoraria: per exemple, Monte-

negro, Moldàvia, Quebec o Eslovàquia.  

4. Què en sabem de la secessió? 

La secessió ha estat justificada per la comunitat internacional en casos 

de descolonització i arran de crisis humanitàries en què hi han intervin-

gut missions internacionals. Aquest és el cas de Kosovo, que proclamà la 

seva independència de Sèrbia mentre al seu territori hi havia desplegada 
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la missió internacional UNMIK arran del conflicte bèl·lic del 1999. D’altra 

banda, sabem que la realpolitik se sol imposar, i trobem molts casos que 

hom consideraria de causa justa i resten sense intervenció internacional: 

Txetxènia, Kurdistan, Sàhara Occidental o Palestina en són alguns exem-

ples. En contextos democràtics, sabem que la comunitat internacional veu 

els moviments secessionistes com a fenòmens domèstics, i que la majoria 

d’estats inclouen en les seves constitucions articles que prohibeixen de 

manera explícita la secessió d’una part del territori. Les constitucions que 

estableixen la secessió són, de fet, un raresa.6 En tot cas, l’Opinió emesa per 

la Cort Suprema del Canadà sobre la secessió de Quebec el 1998,7 després 

del referèndum de secessió del 1995, ha generat una doctrina que podria 

inspirar altres processos democràtics de secessió. 

Pel que fa a la qüestió empírica, podem dir que la 

majoria d’estats actuals han estat fruit d’una secessió8 

(Cogins, 2011). Però, en canvi, sabem que en contextos 

liberals democràtics els casos de secessió han estat més 

aviat rars: aquests serien Noruega de Suècia el 1905, Is-

làndia de Dinamarca el 1918 i Irlanda del Regne Unit 

el 1918. També disposem de prou evidència per afirmar 

que les secessions (i els conflictes etnoterritorials) han 

estat fenòmens relacionats amb les guerres civils més sagnants del darrer 

segle; de fet, un 70% de les guerres civils des del 1945 han estat de caràc-

ter etnoterritorial (Sambanis, 2011). És d’aquesta evidència que vénen les 

connotacions més aviat negatives que sol arrossegar la idea de la secessió. 

D’altra banda, és un fet que gairebé tots els estats del món tenen grups cul-

turals i nacionals territorialment concentrats dins les seves fronteres. Això 

ha obligat les democràcies liberals a emprendre polítiques d’acomodació 

de les minories; però aquesta diversitat també ha estat un argument recur-

rent contra la secessió: ésser permissius adoptant la teoria associativa (vegeu 

l’apartat 2) sistemàticament, per exemple, generaria una proliferació d’es-

tats ad infinitum.9 La versemblança d’aquesta afirmació ha estat qüestiona-

da per treballs recents: Sorens (2012) comptabilitza uns 283 grups culturals 

territorialment concentrats, dels quals només una tercera part formula de-

mandes secessionistes. La via de l’acomodació mitjançant pactes federals i 

la legalització de la secessió, seguint la doctrina canadenca, semblaria la 
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més plausible si es vol reduir aquesta demanda per part de l’estat. L’evidèn-

cia empírica demostra que allà on l’estat ha triat la repressió amb ús de 

la força com a resposta és on la secessió ha obtingut suports més elevats: 

Kosovo, Croàcia, Timor Oriental o Sudan del Sud en són alguns exemples.

L’estudi empíric més recent per a contextos democràtics –Sorens (2012: 

74-111)– conclou que els factors que expliquen el suport a la secessió (me-

surat electoralment a partir dels partits secessionistes) són molt diversos 

i més complexos del que s’havia pensat fins ara. Així, deixant de banda 

la qüestió cultural, aquí definida en termes no pas d’ascendència ètnica 

sinó lingüístics/religiosos i que semblaria ésser una precondició necessà-

ria però no suficient, com a factors que promouen la secessió hi trobem: 

diferències ideològiques respecte de l’estat matriu (esquerra-dreta), histò-

ria d’autogovern institucionalitzat, existència d’altres moviments seces-

sionistes al mateix estat, més riquesa relativa (això contradiu la teoria de 

Horowitz), un sistema de partits diferenciat o el fet d’estar allunyats geo-

gràficament del centre.   

En resum, sabem que els factors que empenyen els grups concentrats 

territorialment a separar-se de l’estat matriu són múltiples i que no po-

dem trobar una fórmula concreta que ens permeti predir quan o en quina 

mesura es produirà la secessió. També sabem que la legitimitat de la se-

cessió és una qüestió discutida avui dia i que, si bé depèn de la realpolitik 

en darrera instància, la seva justificació és més sòlida en les formulaci-

ons que barregen la causa justa i les teories associatives i adscriptives i que 

equilibren drets col·lectius, individuals i procediments 

democràtics. 

5. Veurem una quarta onada?

La creació de nous estats ha estat cíclica i en forma de 

tres grans onades,10 que han multiplicat per quatre el 

nombre d’estats existents al món des del 1900 fins a l’ac-

tualitat. Convé preguntar-nos, tal com fa Gagnon (2012), 

si veurem una quarta onada de creació de nous estats. 

Aquesta quarta onada podria estar liderada pels movi-

ments secessionistes de les democràcies occidentals. 

L’actualitat política suggereix aquesta possibilitat: un re-
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pàs als moviments més consolidats fa pensar que aviat 

veurem, si no nous estats, processos relacionats amb la 

seva sobirania i independència respecte de l’estat matriu. 

A Escòcia, l’acord històric signat la tardor del 2012 en-

tre el govern de Londres i el d’Edimburg farà possible 

que tingui lloc un referèndum sobre la secessió l’any 

2014; al Quebec, l’arribada al poder dels independen-

tistes, després d’una dècada, podria impulsar un tercer 

referèndum; al País Basc, el retorn a les urnes de l’esquerra independentis-

ta i l’inici del procés de pau suggereix un futur diferent de l’autonòmic; i 

finalment, a casa nostra, el passat 11 de setembre marcà una fita històrica 

que es podria concretar institucionalment durant la propera legislatura. 

Aquests casos, juntament amb les aspiracions d’altres territoris com ara 

Flandes, el Tirol del Sud, Sicília, Gal·les o Irlanda del Nord, poden marcar 

el futur no tan sols del nombre d’estats al món, sinó també l’evolució de la 

seva naturalesa política. Així doncs, per a aquesta quarta onada que s’albi-

ra a l’horitzó, la ciència política és una eina valuosa per entendre i explicar 

un fenomen que encara cal estudiar en profunditat. 
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NOTES

1. Alguns autors han emprat una definició de secessió que inclou els mitjans violents per aconse-

guir-la, excloent els mitjans democràtics, que serien vistos com un pacte entre unitats polítiques 

o una dissolució (per exemple: Crawford, 2005). Aquesta definició, però, confon fins i mitjans a 

l’hora d’abordar la qüestió.

2. Aquí emprem divorci polític com a sinònim de secessió tot i que és una analogia problemàtica.

3. És difícil trobar moviments secessionistes que no incorporin elements nacionalistes a la seva 

legitimació. Una excepció podrien ser els moviments anarcoliberals, molt populars als EUA (ve-

geu Gordon, 1998). 

4. Altres teories econòmiques són Zarkovic (1992) o Collier Hoeffler (2002).

5. Un exemple del primer cas seria la Lliga Nord, a Itàlia, i un exemple del segon cas seria l’inde-

pendentisme cors.

6. Actualment hi ha molt pocs casos al món: Etiòpia, Saint Christopher i Nevis són els únics, jun-

tament amb Canadà, que ho fa indirectament per mitjà de la Clarity Act (2001). La Unió Europea 

en podria ser una altra excepció.

7. Vegeu: http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1998/1998canlii793/1998canlii793.pdf [consultat: 

1 octubre 2012]

8. Si adoptem la definició àmplia de secessió que hem descrit més amunt.

9. Un altre argument discutit a la literatura és la generació de noves minories després d’un se-

cessió. Per exemple: la minoria sèrbia a Kosovo. 

10. El desmembrament dels imperis otomà, austrohongarès, rus i alemany, la descolonització i 

la caiguda del bloc soviètic.


