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L'èxit de la Via Catalana ha sorprès als que veien desinflant-se el 'soufflé' sobiranista, i 
ha situat la qüestió uns esglaons més amunt en les agendes polítiques del govern central 
i de la Comissió Europea -CE- . En l'última setmana s'han anat introduint incerteses (o 
certeses segons es miri), per a una Catalunya segregada d'Espanya. 
 
La CE ha dit per diversos portaveus que si Catalunya se segrega serà considerada país 
tercer, i ha de demanar la seva adhesió a la UE. El govern d'Espanya ha anunciat que 
vetarà tal sol·licitud, així que Catalunya no seria membre de la UE. Ho diu la 'plantilla': 
només el Regne d'Espanya succeeix en drets i deures al Regne d'Espanya. Per exemple, 
drets com ser membre de la UE, i deures com pagar el deute públic del Regne 
d'Espanya. ¿És aquesta mateixa plantilla la que va invalidar el Tractat de Lisboa després 
del seu rebuig en referèndum a Irlanda al juny de 2008? Bé, després d'una negociació 
política i nou referèndum a l'octubre de 2009, el Tractat de Lisboa va seguir el seu curs. 
Però assumim la plantilla tal com explicada l'última setmana: hi ha veto espanyol i 
Catalunya queda fora de les institucions de la UE. Algun dia ja ens faran clar allò de la 
ciutadania . 
 
Es pot no ser membre de la UE i tenir un tractat bilateral comercial amb aquesta, sobre 
intercanvis de mercaderies i serveis, etc . Molts països ho tenen. Això no requereix 
unanimitat (arts. 207 i 218 del Tractat de Funcionament de la UE), sinó majoria 
qualificada ( http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/qualified_majority_es.htm 
 ) , pel que el govern espanyol hauria d'aconseguir una minoria de bloqueig. En aquest 
escenari, serà interessant conèixer l'opinió dels diversos milers d'empreses alemanyes, 
franceses, italianes ... implantades a Catalunya que importen de i exporten a la UE. 
Amb tot, assumim que Espanya pot articular una minoria de bloqueig, i Catalunya no 
aconsegueix un acord comercial amb la UE. Sabem també per la mateixa Comissió que 
Catalunya fora de la UE podria utilitzar l'euro, però no tindria presència ni influència en 
les institucions pròpies de l'Euro. Alguns ho veuen com una pèrdua; altres ho veiem 
com una situació equivalent a l'actual, a efectes pràctics. Sobre gustos no hi ha disputes. 
 
Tot això imposa algunes incerteses rellevants (¿certeses en el que només depengui del 
veto d'Espanya ?) per a una hipotètica Catalunya independent. Tanmateix , dues coses 
són ben certes. Una, que l'assumpte català ja ha entrat amb força en l'escena 
internacional, com mostren tantes declaracions dels últims dies. Qui ho havia de dir! I 
una altra que em sembla molt rellevant: suposi (només suposi) que es disposa a deixar 
una societat perquè es considera maltractat i faltat al respecte. L'altra part sosté que són 
només invencions seves, i l'amenaça amb fer-li la vida impossible i impedir que trobi 
feina si l'abandona. No ho dubti: qualsevol conseller personal o d'empresa li dirà que si 
es queda per por a les amenaces ha d'estar disposat a suportar majors humiliacions i 
maltractament. És el que hi ha. 
 
  


