Camins de democràcia
De l’autonomia a la independència
Ferran Requejo
Ferran Requejo actualitza els conceptes de
“democràcia”, “llibertat”, “drets”, “autogovern” i
“benestar” amb una anàlisi política i social de la
situació actual, tant a Catalunya com en el context
internacional. Amb la concisió i claredat de
pensament a què obliga el gènere periodístic.

EL LLIBRE
“Democràcia”, “llibertat”, “autogovern”, “drets”, “justícia”, “benestar” signifiquen avui coses diferents a les
que significaven fa només unes poques dècades. Davant de la complexitat present, necessitem pensar cada
vegada millor, d’una manera més refinada, per tal de copsar o de poder simplement descriure
adequadament la realitat que ens envolta i, eventualment, per tal de poder-la transformar. Aquest és
l’objectiu d’aquest llibre, escrit amb la concisió i la claredat de pensament a què obliguen les col·laboracions
periodístiques. La primera part, “Catalunya: de l’autonomia a la independència”, tracta la qüestió del
reconeixement i de l’autogovern de Catalunya a partir del procés de reforma de l’Estatut d’autonomia i fins
a la sentència recent del Tribunal Constitucional. L’autor hi justifica el pas de la defensa del model que
anomenava “federalisme plurinacional” a la defensa d’una posició independentista per al futur de
Catalunya, després de constatar la rigidesa de l’unitarisme que caracteritza tant les dues forces polítiques
espanyoles (PSOE i PP) com la Constitució espanyola i les principals institucions de l’estat. Les altres parts
del llibre fan referència al debat actual sobre la qualitat i la transformació de la democràcia (la
multiculturalitat, la laïcitat i la desafecció), la globalització –amb un accent en els reptes ecològics–, i, en
darrer lloc, a darrers descobriments científics que incideixen en la ciència i la filosofia polítiques a inicis del
segle XXI.

L’AUTOR
Ferran Requejo (Barcelona, 1951) és catedràtic de ciència política a la Universitat Pompeu Fabra, on
dirigeix el Grup de Recerca en Teoria Política (GRTP), el Grup de Recerca en Ciència Política, el Màster
Current Democracies: Federalism, Nationalism and Multiculturality i el Màster Political Philosophy. Les seves
línies de recerca són les teories de la democràcia, el federalisme i les democràcies plurinacionals, el
liberalisme polític i la socialdemocràcia, democràcia i multiculturalitat, i filosofia i teoria política. Ha rebut el
Rudolf Wildenmann Prize europeu d’investigació (1997), el Premi Ramon Trias Fargas d’assaig (2002) i el
Premi AECPA al millor llibre publicat (2006): Multinational Federalism and Value Pluralism, Routledge 2005.
Ha estat membre del comitè executiu de l’European Consortium for Political Research, del Comparative
Federalism Research Committee (International Political Science Association), així com de la Junta Electoral
Central (2004-2008). Els seus últims llibres publicats són Political Liberalism and Multinational Democracies,
(Routledge 2010, amb M. Caminal) i Federalism beyond Federations (Ashgate 2010, amb J. Nagel).
Col·labora habitualment al diari La Vanguardia i en altres mitjans de comunicació (més informació a
www.ferranrequejo.cat)
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