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PARTE I –  A Catalunha entre o precedente 
dos anos 1930 e o presente                                         
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A proclamação de “independência em 
suspenso” de 10/11/17 (1) [FONTE: La Vanguardia, 11/10/2017]
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  A proclamação de “independência em 
suspenso” de 10/11/17 (2) [FONTE: La Vanguardia, 11/10/2017]
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  A proclamação de “independência em 
suspenso” de 10/11/17 (3) [FONTE: Público, 11/10/2017]
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 A proclamação de “independência em 
suspenso” de 10/11/17 (4) [FONTE: Público, 11/10/2017]
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  A proclamação de “independência em 
suspenso” de 10/11/17 (5) [FONTE: Público, 11/10/2017]
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  A proclamação de “independência em 
suspenso” de 10/11/17(6) [FONTE: La Vanguardia,10/10/2017]
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  A proclamação de “independência em 
suspenso” de 10/11/17 (7) [FONTE: La Vanguardia,10/10/2017]
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  A proclamação de “independência em 
suspenso” de 10/11/17 (8) [FONTE: La Vanguardia, 10/10/2017]
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  A proclamação de “independência em 
suspenso” de 10/11/17 (9) [FONTE: La Vanguardia,10/10/2017]
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  O regresso aos anos 1930? A proclamação 
da República Catalã de 6/10/1934 (1) [FONTE:  

Wikipedia]

12



  O regresso aos anos 1930? A proclamação 
da República Catalã de 6/10/1934 (2) [FONTE:  

Wikipedia]
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  O regresso aos anos 1930? A proclamação 
da República Catalã de 6/10/1934 (3) [FONTE:  

Wikipedia]
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  O regresso aos anos 1930? A proclamação 
da República Catalã de 6/10/1934 (4) [FONTE:  

Wikipedia]
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  O regresso aos anos 1930? A proclamação 
da República Catalã de 6/10/1934 (5) [FONTE:  

Wikipedia]
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  O regresso aos anos 1930? A proclamação 
da República Catalã de 6/10/1934 (6) [FONTE:  

Wikipedia]
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  O regresso aos anos 1930? A proclamação 
da República Catalã de 6/10/1934 (7) [FONTE:  

Wikipedia]
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  O regresso aos anos 1930? A proclamação 
da República Catalã de 6/10/1934 (8) [FONTE:  

Wikipedia]
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PARTE II – A Catalunha, o reconhecimento 
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O problema do reconhecimento de uma 
Catalunha independente (1)   

[FONTE: Encyclopædia Britannica]
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O problema do reconhecimento de uma 
Catalunha independente (2)   

[FONTE: Encyclopædia Britannica]
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O problema do reconhecimento de uma 
Catalunha independente (3)   

[FONTE: Nações Unidas]
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O problema do reconhecimento de uma 
Catalunha independente (4)   

[FONTE:  EL País, 6/10/2017]
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O problema do reconhecimento de uma 
Catalunha independente (5)   

[FONTE:  EL País, 6/10/2017]
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O problema do reconhecimento de uma 
Catalunha independente (6)   

[FONTE:  EL País, 6/10/2017]
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  A Catalunha e a União Europeia (1) [FONTE:  Guardian, 
27/09/2017]
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  A Catalunha e a União Europeia (2) [FONTE:  Guardian, 
27/09/2017]
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  A Catalunha e a União Europeia (3) [FONTE:  Guardian, 
27/09/2017]
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  A Catalunha e a União Europeia (4) [FONTE: Tratado da 
União Europeia, Preâmbulo]
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  A Catalunha e a União Europeia (5) [FONTE:  
Comunicado de Imprensa da Comissão Europeia, 2/10/2017]
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  A Catalunha e a União Europeia (6) [FONTE:  
Comunicado de Imprensa da Comissão Europeia, 2/10/2017]
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  A Catalunha e a União Europeia (7) [FONTE: El País, 
3/10/2017]
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  A Catalunha e a União Europeia (8) [FONTE: El País, 
3/10/2017]
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  A Catalunha e a União Europeia (9) [FONTE: El País, 
3/10/2017]
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  A Catalunha e a União Europeia (10) [FONTE: El País, 
3/10/2017]
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  O possível “efeito sistémico” da Catalunha 
independente (1) [FONTE:  Magnet,  16/03/2017]
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  O possível “efeito sistémico” da Catalunha 
independente (2) [FONTE: El País,  1/10/2017]
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  O possível “efeito sistémico” da Catalunha 
independente (3) [FONTE: El País,  1/10/2017]
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  O possível “efeito sistémico” da Catalunha 
independente (4) [FONTE: El País,  1/10/2017]
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  O possível “efeito sistémico” da Catalunha 
independente (5) [FONTE: El País,  1/10/2017]
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  O possível “efeito sistémico” da Catalunha 
independente (6) [FONTE: El País,  1/10/2017]
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  O possível “efeito sistémico” da Catalunha 
independente (7) [FONTE: NYT,  1/4/2017]

43



  O possível “efeito sistémico” da Catalunha 
independente (8) [FONTE: NYT,  1/4/2017]
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  O possível “efeito sistémico” da Catalunha 
independente (9) [FONTE: Reuters,  27/6/2017]
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  O possível “efeito sistémico” da Catalunha 
independente (10) [FONTE: Reuters,  27/6/2017]
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  A	O possível “efeito sistémico” da Catalunha 
independente (11) [FONTE: The Sctosman,  2/10/2017]
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  O possível “efeito sistémico” da Catalunha 
independente (12) [FONTE: BBC,  23/05/2016 e Der Spiegel Online 

International, 27/07/2017]
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PARTE III –   A independência num mundo 
de interdependências 
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  A independência da Catalunha num mundo de 
interdependências (1) [Jean Bodin “Os Seis Livros da República” (1576)]
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 “Os Seis Livros da República” de Jean 
Bodin (1576): a legitimidade da soberania é 
detida pelo monarca 

Jean Bodin teorizou a soberania com estes 
atributos:	

o Indivisível (de forma claramente contrastiva 
com a fragmentação política medieval);	

o Própria e não delegada (esse poder próprio 
pertencia ao monarca e não estava 
dependente nem de um processo eletivo, 
n e m d e n o m e a ç ã o p e l o P a p a o u 
Imperador). 	

o Irrevogável (nem o Papa, nem o Imperador 
poderiam retirar ao soberano esse poder 
político máximo). 	

o A soberania era suprema na ordem interna, 
quer dizer, representava um poder que não 
podia admitir outro igual, com o qual tivesse 
de partilhar a autoridade do Estado. 	

o No plano internacional, era caracterizada 
como sendo uma expressão de plena 
independência, só lidando o Estado 
soberano com outros poderes iguais. 



  A independência da Catalunha num mundo de 
interdependências (2) [Ernest Renan “O que é uma Nação?” (1882)]
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Nas palavras de Ernest Renan (1882) a 
“Nação é, pois uma grande solidariedade, 
constituída pelo sacrifício dos sacrifícios 
feitos e dos que ainda se está disposto a 
fazer. Supõe um passado, resume-se, 
todavia, no presente, por um facto 
tangível: o consentimento e o desejo 
claramente expresso de prosseguir a vida 
em comum. A existência de uma nação é 
um plebiscito de todos os dias”. 



  A independência da Catalunha num mundo de 
interdependências (3) [El Confidencial, 5/10/2017]
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  A independência da Catalunha num mundo de 
interdependências (4) [El Economista, 5/10/2017]
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  A independência da Catalunha num mundo de 
interdependências (5) [La Vanguardia, 8/10/2017]
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  A independência da Catalunha num mundo de 
interdependências (6) [La Vanguardia, 8/10/2017]
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  A independência da Catalunha num mundo de 
interdependências (7) [La Vanguardia, 5/10/2017]

56



  A independência da Catalunha num mundo de 
interdependências (8) [La Vanguardia, 5/10/2017]
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  A independência da Catalunha num mundo de 
interdependências (9) [La Vanguardia, 5/10/2017]
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  A independência da Catalunha num mundo de 
interdependências (10) [La Vanguardia, 5/10/2017]
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