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mismo de que todas as políticas son iguais e de 
que o goberno só debe estar para xestionar con 
eficiencia os asuntos. Con estos libros recupera 
un o interese pola política e polo debate acadé-
mico sobre políticas, por que fan pensar e discu-
rrir sobre as alternativas existentes ao sistema, 
que me gostaría que fose como o profesor Ven-
ce pretende que é , pero que para miña desgra-

za é máis parecido ao reflexado polo profesor 
Cao.

Miguel Anxo Bastos Boubeta

Universidade de Santiago de Compostela
Departamento de Ciencia Política e da 

Administración

DION, STÉPHANE

La política de la claridad. Discursos y escritos 
sobre la unidad canadiense

(estudo intr. de Alberto López Basaguren, pról. de Peter H. Russell 
e trad. española de María Dolores Torres París)

Madrid, Alianza, 2005

En Galiza contamos cunha rica e complexa 
tradición federalista debedora do ideario ra-
dicalmente democrático e republicano de per-
sonalidades como Segundo Moreno Barcia ou 
Aureliano José Pereira de la Riva e moi influí-
da polo constitucionalismo de Pi i Margall. O 
seu modelo xurídico-político máis acabado é o 
Proyecto de Constitución para el futuro Estado 
Gallego, un documento pioneiro aprobado en 
1887 nunha asemblea celebrada en Lugo polos 
federalistas. As Bases constitucionais para a par-
ticipación da Nación Galega nun Pacto Federal, 
presentadas en abril de 1976 polo Consello de 
Forzas Políticas Galegas (do que daquela forma-
ban parte o Partido Galego Social-Demócrata, 
o Partido Socialista Galego e a Unión do Pobo 
Galego) xa son representativas, malia o seu tí-
tulo, da escora cara a posicións confederalistas 
que experimentou o nacionalismo durante a 
transición.

En realidade, o noso campo político non 
pode entenderse sen os modelos federalistas 
elaborados no seo do galeguismo progresista, 
dos que Castelao ofrece un exemplo ben signi-
ficativo no seu Sempre en Galiza. Porén, estes 

modelos só coñeceron algún éxito illado –como 
nas eleccións a Cortes constituíntes de maio de 
1873– e estiveron basicamente relegados a po-
sicións marxinais. Aínda hoxe están moi presen-
tes pero disimulados na ambigüidade ideolóxica 
á que se ve condenada unha esquerda política 
de base electoral incerta. Entre os autores que 
estudan e mesmo –nalgún caso– contribúen a 
dotar de contido teórico, normativo ou progra-
mático o federalismo galego, sobresae Ramón 
Máiz, quen centra unha parte esencial da súa 
intensa actividade politolóxica na relación entre 
o federalismo e a construción nacional en Gali-
za e propón o federalismo plurinacional como o 
modelo institucional pertinente para a politeia 
española.

O exemplo de Suíza –que desde 1848 é 
un Estado federal moi descentralizado, só su-
perado en antigüidade polos Estados Unidos 
de América– pode resultarnos especialmente 
acaído fronte ao moito máis socorrido modelo 
alemán, baseado sobre a Leitkultur dunha rea-
lidade uninacional. Dada a súa diversidade nos 
planos étnico, social, político, económico, cultu-
ral, lingüístico e relixioso, a comunidade políti-
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ca helvética defínese como unha Willensnation, 
unha nación fundada sobre a vontade política. 
Con este modelo –que evoca a reformulación 
voluntarista italiana do principio das naciona-
lidades– supéranse o concepto orgánico-histo-
ricista da nación e mais a fórmula que reduce a 
relación entre o Estado e a nación a unha simple 
ecuación. Os niveis do sistema democrático de 
goberno suízo son, por esta orde, os concellos, 
os cantóns e a federación. En efecto, e de acor-
do coa tradición municipalista do federalismo, 
os concellos gozan dunha ampla autonomía 
que varía en función das determinacións de 
cada cantón, mentres que, de acordo co prin-
cipio de subsidiariedade, as competencias que 
non lle son expresamente atribuídas á federa-
ción na Constitución Federal de 1999 recaen nos 
cantóns.

Desde o continente americano, Stéphane 
Dion, profesor quebequés de ciencia política na 
Universidade de Montreal até que, hai 10 anos, 
foi elixido parlamentario liberal e ministro do 
goberno federal, proponnos, en La política de 
la claridad. Discursos y escritos sobre la unidad 
canadiense, non un tratado teórico, senón unha 
colección de textos políticos dos que podemos 
inferir outro modelo federalista esencialmen-
te preocupado pola convivencia harmoniosa e 
mutuamente enriquecedora entre diferentes 
pobos no seo dun Estado. A achega de Dion 
coincide basicamente coa do nacionalismo de-
mocrático oposto ás dúas variantes –desde ou 
ben contra o Estado nación– da lóxica estata-
lista. Neste sentido non é singularmente orixi-
nal, aínda que si suxestiva pola súa aceptación 
condicionada da posibilidade de secesión e pola 
súa estreita relación coa doutrina contida no cé-
lebre avis da Corte Suprema de Canadá de 1998 
e na súa secuela, a lei de clarificación da Cámara 
dos Comúns sancionada o 29 de xuño de 2000, 
que nos remiten ás tensións provocadas polo in-
dependentismo quebequés.

Na base do modelo de Dion atópase a crítica 
do postulado segundo o cal os aproximadamen-
te 3.000 grupos humanos con identidade propia 
que existen deberían poder ter cadanseu Esta-
do. Aínda que esta idea é per se impracticábel, 
tampouco a asimilación cultural é moralmente 
aceptábel cando sabemos que, por primeira 
vez na historia da humanidade, o número de 
linguas diminúe no canto de aumentar. O Es-
tado federal procura que os seus compoñentes 
formen unha sociedade política guiada por uns 
obxectivos comúns e gocen ao mesmo tempo 
de autonomía nos niveis interno e internacio-

nal. Os grandes países multiétnicos atopan no 
Estado federal unha fórmula institucional que 
favorece a tolerancia e ofrece unha grande ca-
pacidade de evolución e de adaptación ás novas 
circunstancias.

Para Dion, o recoñecemento mutuo da es-
pecificidade lingüística e cultural dos pobos é 
un elemento intrínseco e positivo da identidade 
federal. As institucións comúns da federación 
deben ser percibidas polas minorías nacionais, 
non como un corpo estraño, como unha amea-
zadora forza de asimilación, senón como alia-
das democráticas que consideran beneficiosa 
a identidade plural. Nunha federación hai que 
buscar o equilibrio entre o respecto á igualdade 
e o respecto á diversidade dos cidadáns e das 
colectividades, tendo en conta que nin a igual-
dade e a equidade significan uniformidade, nin 
o recoñecemento da diferenza significa privi-
lexio. Se o goberno federal defende a supre-
macía dos dereitos individuais, da liberdade e 
da solidariedade social, á vez que protexe, pro-
move e reforza a especificidade das minorías, 
a cidadanía dos pobos diferenciados sentirase 
cómoda e recoñecida como parte integrante da 
federación.

Pero un país non se une porque o prevea 
a súa norma constitucional, senón porque 
leva á práctica algúns vellos ideais universais 
e porque existen boas razóns que xustifican a 
unión. No modelo de Dion, o federalismo non 
se pode disociar nin da tolerancia verbo das 
distintas maneiras de contribuír á vida social 
nin da solidariedade, que se expresa na axuda 
mutua entre os compoñentes da federación 
mediante as transferencias do goberno federal 
e mais na garantía de que os cidadáns gozan 
de políticas sociais similares en calquera lugar 
da federación. A unidade política non necesita 
unha uniformidade lexislativa, senón unha for-
te unión social. A maiores, un réxime federal é 
útil e rendíbel porque, mediante a conxunción 
das forzas, impulsa a prosperidade económica 
e posibilita a mellora constante dos servizos so-
ciais e públicos. Finalmente, os Estados federais 
xeran menos gastos gobernamentais e non son 
nin menos eficaces nin menos eficientes que os 
Estados unitarios centralizados.

Dado que as usurpacións de competencias 
son prexudiciais para as políticas públicas, o 
marco xurídico debe estabelecer claramente, 
e de acordo co principio de subsidiariedade, 
as áreas competencias dos gobernos, os cales 
deben intervir dun xeito complementario e 
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non redundante, colaborar entre eles dunha 
maneira estreita, fluída, continuada e eficaz, e 
intercambiar información permanentemente. 
Segundo Dion, os compoñentes da federación 
deben dispor dunha cumprida e crecente esfe-
ra de acción autónoma en ámbitos vitais como 
o tributario, o financeiro, o social, o sanitario, 
o educativo ou o ambiental, que lles permita 
atopar solucións adaptadas ás súas necesidades 
específicas e que favoreza a emulación creativa. 
Para manter o máis baixo posíbel o grao de de-
pendencia das entidades federadas, o goberno 
federal debe ser flexíbel e evitar impor as súas 
regras mediante transferencias excesivamente 
condicionadas. As tensións e os conflitos com-
petenciais entre os distintos niveis de goberno 
son normais e mesmo revitalizadores, sempre 
que a súa solución se encare pacífica, franca e 
claramente, como unha colaboración democrá-
tica entre asociados constitucionais que procu-
ran mellorar os servizos que lle prestan á cida-
danía, sen a chantaxe da separación –que é un 
instrumento de chalaneo político incompatíbel 
coas maneiras solidarias de discutir e de progre-
sar– e sen apriorismos dogmáticos.

La política de la claridad. Discursos y escritos 
sobre la unidad canadiense reúne contribucións 
realizadas ao debate sobre a independencia 
da provincia maioritariamente francófona do 
Quebec, no que a Dion lle correspondeu un 
protagonismo decisivo. Este feito explica que 
o autor lle dedique unha parte substancial das 
súas reflexións á secesión, partindo do principio 
de que, se a asimilación é inaceptábel no pla-
no práctico e moral, tamén o é a separación. A 
fragmentación identitaria como factor diviso-
rio e excluínte é un grave erro moral, xa que 
o pobo separado prescinde dun marco de con-
vivencia solidaria e respectuosa coas diferenzas 
culturais. Ademais, a secesión é moi difícil de 
conciliar coa democracia, pode fracturar a so-
ciedade e provocar serios prexuízos económicos 
asociados ás incertezas políticas, fiscais, mone-
tarias e comerciais, creba o principio de axuda 
mutua, pode traer consigo unha redución da 
cobertura social e entraña unha perda de pro-
tagonismo no campo político internacional. 
Dado que nas democracias consolidadas a rup-
tura da solidariedade por mor da explotación 
ou da falta de autonomía dunha comunidade 
parece moi difícil de xustificar, o ordenamento 
xurídico internacional non recoñece o dereito 
de desagregación sen o consentimento do Es-
tado. Polo tanto, a secesión unilateral non é un 

dereito democrático, o que explica que a maior 
parte das democracias a prohíban.

Pero un goberno federal, malia as súas 
responsabilidades constitucionais verbo do 
conxunto da cidadanía, debe aceptar a posibili-
dade da secesión das súas entidades. No modelo 
de Dion, unha federación democrática constrúe 
a súa unidade sobre a adhesión voluntaria dos 
seus compoñentes e non retén pola forza un 
pobo que manifesta a súa vontade de se sepa-
rar dun modo moi claro e sólido, é dicir, cunha 
maioría ampla, non circunstancial e que non se 
esfume ante as dificultades que inevitabelmente 
van xurdir. Un goberno federal, que sabe que a 
separación afecta drasticamente os dereitos de 
todos os cidadáns da federación e compromete 
as xeracións futuras, e que a supervivencia da 
federación logo da súa partición non é doada, 
non pode admitir unha secesión en abstracto, 
sen coñecer as súas condicións concretas, e debe 
procurar atopar un modo pacífico, transparente 
e xusto de negociar, de boa fe e dentro do mar-
co xurídico federal, a ruptura das vellas atadu-
ras de solidariedade, a repartición da débeda e 
dos bens adquiridos en común, a transferencia 
dos impostos ou a fixación das fronteiras. Nas 
difíciles circunstancias da negociación dunha 
secesión, un acordo sobre a modificación das 
fronteiras pode ser a menos mala das solucións 
democráticas, porque na comunidade que se es-
cinde pode haber grupos partidarios de seguir 
pertencendo á federación, aos que non se lles 
pode impor a separación. En resumo, a secesión 
só é practicábel se se fai por consenso, logo do 
estabelecemento das súas condicións e cun pro-
cedemento claro, equitativo e respectuoso co 
Estado de dereito, e non poderá ser proclamada 
até que haxa un acordo de separación acompa-
ñado dunha modificación constitucional.

No movemento soberanista quebequés 
enténdese que o modelo de Dion marca o se-
paratismo co estigma do nacionalismo étnico, 
cerrado e resentido para así poder atacalo, 
supedita a busca dun xeito satisfactorio de 
canalizar a vontade de cambio da sociedade 
quebequesa ao obxectivo de consagrar o statu 
quo canadense e imposibilita a expresión polí-
tica unitaria do pobo quebequés ao bosquexar 
un escenario catastrófico no que a integridade 
territorial dun Quebec independente sería in-
disociábel da coerción sobre unha parte da súa 
poboación. De aí que Dion sexa considerado un 
partitionniste que xustifica o desmembramento 
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do Quebec como medio para facer impracticá-
bel a secesión.

Entre nós hai algúns autores que fan unha 
recepción fragmentaria e interesada do modelo 
de Dion, na medida en que non son quen de 
resistir a tentación de instrumentalizar os ele-
mentos ideolóxicos antisecesionistas do mode-
lo á vez que ignoran o seu fundamento fede-
ralista (e non antinacionalista a priori), é dicir, 
obviando o feito de que o sistema autonómico 
–por moito que nel se aprecien trazos propios 
do modelo federal– non converte a España  
nunha federación plurinacional solidaria e uni-
da. En España, unha nación de nacións cuxa 
complexidade supera a de Canadá, canonizouse 
o actual sistema rexionalizado malia a súa ten-
dencia centrífuga e debilitadora. En efecto, as 
relacións intergobernamentais existentes son 
esencialmente as bilaterais entre o Estado cen-
tral e cada unha das Comunidades Autónomas, 
e esta disfuncional inexistencia de institucións 
de cogoberno –que priva as Comunidades Au-
tónomas de estruturas institucionais de partici-
pación efectiva nas políticas públicas estatais, 
europeas e exteriores– excita a capacidade de 
presión que cada Comunidade Autónoma poida 
ter en cada conxuntura política para conseguir 
concesións que, posto que atinxen a recursos 
sempre limitados, afastan o sistema do seu ho-
rizonte solidario.

Herdeiro dunha tradición centenaria repu-
blicana e progresista, e representado nalgúns 
sectores da esquerda e dos nacionalismos pe-
riféricos, é posíbel que o federalismo, malia o 
seu carácter racionalizador e democratizador 
da organización política e a súa probada capa-

cidade para integrar os nacionalismos a través 
do mecanismo da soberanía compartida, siga 
condenado a ocupar unha posición de invisibili-
dade no campo político español mentres careza 
de recursos e de oportunidades para afirmarse 
fronte ás posicións centrais nas que están insta-
lados, por unha banda, os axentes nacionalistas 
de Estado, categóricos na negación do carácter 
plurinacional de España e opostos a calquera 
intento, non xa de reformar, senón de desen-
volver ou, polo menos, de evitar a laminación 
dun modelo autonómico considerado como pe-
rigosamente próximo ao federal, e, por outra 
banda, aqueles axentes nacionalistas contra o 
Estado –arredistas ou confederalistas– que man-
teñen unha irredutíbel desafección cara a unha 
nación española que, nos arranxos da transición 
política, non foi capaz de se desfacer de toda 
a súa herdanza nacionalcatólica, e cuxas Cortes 
Xerais invaden sistematicamente o ámbito lexis-
lativo das Comunidades Autónomas. O feito de 
que, entre nós, a substantivación do federalis-
mo sexa politicamente incorrecta pode deberse, 
polo menos en parte, a que choca cos intere-
ses dos axentes que dominan o campo político. 
Despois de todo, un federalismo plurinacional 
inspirado en modelos como o suízo ou o de 
Dion pode converter o nacionalismo –calquera 
nacionalismo– en innecesario.

Laureano Xoaquín Araujo Cardalda

Universidade de Santiago de Compostela
Departamento de Ciencia Política e da 

Administración


