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Com en qualsevol altra nació del món, la història i la situació geo-
gràfica determina la imatge que en té d’ella mateixa.Aquest llibre vol
aproximar-nos a la realitat nacional de Quebec, un país del «nou
món» que encara no té resolta la qüestió nacional.

Cap on va Quebec?

LA NACIÓ QUEBEQUESA. FUTUR I PASSAT
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La nació quebequesa. Futur i passat.

Bouchard planteja que ja ha arribat

l’hora de considerar la societat quebe-

quesa «no només dintre de les seues re-

lacions històriques amb França (...) sinó

també com una col·lectivitat nova en

tant que resultat d’una història que li

és pròpia» i per aconseguir-ho es mos-

tra partidari de «redissenyar els marcs

de la nació, oberta des d’ara a tots els

habitants del Quebec» la qual cosa im-

plica «eixamplar el cercle de la perti-

nença i la identitat nacional més enllà

dels ciutadans d’origen canadenco-

francès per tal d’incloure els angloque-

bequesos, els autòctons i totes les altres

comunitats culturals».

Com dur a terme aquest procés és el que

l’autor ens planteja al llarg de les tres

parts que formen el llibre i que desen-

voquen en una proposta per reescriure

la història de la nació quebequesa en els

paràmetres proposats anteriorment.

D’alguna manera aquest debat no ate-

ny únicament Quebec, sinó que també

s’està gestant en les nacions de la vella

Europa. La nació, doncs, es troba im-

mersa en un procés de debat intern per

trobar fórmules d’adaptació a un món

canviant com més va més ràpidament.

Marc Candela

Quebec presenta a hores d’ara una es-

pecificitat nacional ben característica.

Mentre les elits del país viuen ancorats

en la «mare pàtria» francesa, les classes

populars miren cada vegada més cap al

sud, cap al monstre nordamericà crea-

dor d’una cultura uniformitzadora i

destructiva d’allò que no represente

l’«american way of life». I pel mig, hi ha

Canadà. Malgrat gaudir d’una autono-

mia ampla, Quebec no acaba de trobar-

s’hi en la federació canadenca, de

majoria anglòfona. Bona mostra d’això

han estat els dos referèndums d’auto-

determinació celebrats fins ara (en 1980

i 1995, respectivament) que revelen una

clara fissura entre la població quebe-

quesa pel que fa a la qüestió nacional.

Es pot dir, del resultat dels referèndums,

que la meitat de la població vol mante-

nir la federació i que l’altra meitat vol

la independència.

No és d’estranyar, doncs, que se’n par-

le, i molt, de la qüestió nacional que-

bequesa i de la recerca d’un model de

societat. De fet, entre aquestes elits que

comentàvem adès ja estan sorgint veus

entre els intel·lectuals que vindiquen

una forma de vida estrictament que-

bequesa. Sense la tutela de França i

sense l’amenaça fogacitadora dels

EUA. És en aquest posicionament que

trobem Gérard Bouchard i el seu llibre


