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El rotatiu britànic "The Economist" descriu en la seua edició d'aquesta setmana un article sobre 
la descentralització política a l'Estat espanyol. A l'article, titulat "The Spanish centrifuge", el 
prestigiós rotatiu -que acostuma a tocar bàsicament temes econòmics britànics i europeus- es 
centra al cas espanyol i en especial en el sentiment d'alguns territoris de l'Estat, que recentment 
han aprovat nous Estatuts que els garanteixen una certa autonomia. 
 
L'article parla d'alguns territoris com Galícia, el País Basc, Catalunya -Principat sense Andorra, 
Catalunya Nord i la Franja-, el País Valencià i una sorprenent Andalusia, a qui l'article atribueix 
un cert caràcter nacional de resultes de l'aprovació del nou text estatutari andalús, que parla de 
"realitat nacional" andalusa. L'article també parla de les diferències entre les reclamacions d'uns i 
altres territoris, i afegeix que sovint, quan aquests Estatuts van a Madrid, són retallats i/o vetats 
per la cambra baixa espanyola; de fet també cita que el Tribunal Constitucional espanyol pot 
acabar de retallar encara més l'Estatut català. 
 
L'article es fa ressò de les aspiracions de molts bascos i catalans d'aconseguir la independència 
"tot i que els Estatuts no ho permeten". Cita també el detallisme al que arriben certs textos 
jurídics, "Andalusia is a nationality, not a nation", i diu també que l'Estatut català admet que tot i 
que els catalans creuen que són una nació, els espanyols no ho creuen. 
 
Aquest article és el segon on The Economist parla dels "separatismes" a Europa. L'1 de març 
d'enguany en un altre article titulat "A crucial year at the polls for Europe's separatists" (Un any 
crucial a les eleccions per als separatistes d'Europa), la revista parla dels diferents casos que 
s'han donat o es poden donar a Europa. Cita escocesos, flamencs, catalans, txecs i eslovacs, 
bascos o bretons, entre d'altres. 
 


