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Ana Stanic
ADVOCADA ESPECIALITZADA EN RESOLUCIÓ DE CONFLICTES INTERNACIONALS

“Una Espanya sense Catalunya també
quedaria fora de la Unió Europea”

Dissolució ÒSi els catalans assolissin la independ•ncia, lÕestat espanyol quedaria dissolt, deixaria dÕexistir tal com ara Žs
concebutÓPreparatius ÒCal comen•ar a analitzar ja com fer el repartiment dÕactius i passius entre els dos territorisÓ

ROGER MATEOS
L’advocada Ana Stanic ha treballat
peraprestigiososdespatxosdeLon-
dres i és fundadora del bufet E&A
Law. Va assessorar el govern eslo-
vè en qüestions de dret internacio-
nal i Unió Europea (UE). El seu pa-
re va ser un dels responsables de
l’organització del referèndum d’in-
dependència d’Eslovènia el 1990.

GairebŽ de la nit al dia, lÕestat iu-
goslau va saltar pels aires i Eslov•-
nia va esdevenir una repœblica in-
dependent. Quin pes va tenir-hi la
gent com a motor del procŽs?
Igual que està passant a Catalunya,
l’independentisme a Eslovènia va
venir impulsat pel poble. Els polí-
tics van acabar afegint-se a l’onada,
tot i que inicialment molts tenien
dubtes sobre si aquest era el rumb
correcte. De fet, fins pocs mesos
abans del referèndum del 23 de de-
sembredel 1990(enquèel sívagua-
nyarambun88,5%delsvots)el sen-
timent independentista no era tan
majoritari i no estava gens clar que
obtingués la victòria.

TambŽ a Catalunya lÕindependen-
tisme ha crescut notablement en
pocsanys.Hi trobaparalálelismes?
A Eslovènia, els partidaris d’aques-
ta via es van disparar quan el pro-
cés es veia que anava de debò. Hi ha
un moment en què es traspassa un
punt de no retorn i el suport a la in-
dependència esdevé imparable. No
sé si ja s’hi ha arribat a Catalunya.

Aqu’ encara estem encallats en el
debat de si lÕEstat ha de permetre
el refer•ndum.ÀElscatalans tenen
dret a decidir el seu futur pol’tic?
Sí.La llibertatd’expressióésundret
democràtic fonamental.

Doncs el govern espanyol diu que
aix˜ aniria en contra de les lleis.
No hi ha justificació legal per opo-
sar-s’hi. La Constitució espanyola
no prohibeix els referèndums, no-
més indicaqueperpoder-los fer cal
l’autoritzacióde l’Estat.SiaMadrid
reconeguessin el dret del poble ca-
talà a expressar la seva voluntat, no
s’oposarien al referèndum.

ÀLi sorpr•n el contrast entre lÕac-
titud de Mariano Rajoy i la del go-
vern britˆnic, que ha donat llum
verda al refer•ndum dÕEsc˜cia?
Són dos casos diferents. A Espanya
alguns interpretenlaConstitucióde

tal manera que neguen el dret a ce-
lebrar un referèndum, mentre que
al Regne Unit això ni tan sols és ob-
jecte de discussió, perquè es consi-
dera un dret inherent.

Les veus mŽs beláligerants amb la
consulta invoquen fins i tot lÕarti-
cle 155 de la carta magna, per ame-
na•ar de suspendre lÕautonomia.
Cert,però l’articlediuqueespodria
suspendre “per interès general”. ¿I
és realment d’“interès general” el
manteniment de la unitat d’Espa-
nya? Aquest va ser un dels argu-
mentsque lapart sèrbiavaesgrimir
quanalgunesRepúbliquesesvolien
independitzar de l’antiga Iugoslà-
via. Però no és pas un concepte uti-
litzat en dret internacional.

Qu• diria la comunitat internaci-
onal davant dÕuna declaraci— uni-
lateral dÕindepend•ncia?
ElquevaquedarclarenelcasdeKo-
sovo,ambelposicionamentdel Tri-
bunal Internacional de Justícia, és
quenohihareseneldret internaci-
onal que prohibeixi una declaració

unilateral. El dret internacional no
dóna el dret a la secessió, però tam-
poc prohibeix aquesta via. Simple-
ment no s’hi fica. No es podria al·le-
gar,doncs,queeldret internacional
ho considera il·legal.

Undelsargumentsdissuasorisuti-
litzats pel govern espanyol Žs que
Catalunya quedaria exclosa de la
UE. ƒs inevitable que aix˜ passi?
Catalunyahauriad’insistirquenoes
tracta d’una secessió, sinó de la dis-
solució de l’estat espanyol. Catalu-
nyan’éspartessencial.Sis’indepen-
ditza,Espanyatalcomésconcebuda
avuideixaràd’existir, ielsestatsque
se’n derivin hauran de ser conside-
ratshereusde l’estatdissolt.Aixòés
important des del punt de vista de
la pertinença a la UE de Catalunya i
de la part que quedi d’Espanya: o bé
tots dos territoris es mantenen a la
UE o bé tots dos en queden fora. Es-
panya sense Catalunya seria un pa-
ís diferent. No veig per què només
hauriadedemanarCatalunyael seu
reingrés.Arribatelcas, tambéEspa-
nya hauria de fer-ho.

DRET ADECIDIR

LÕadvocada eslovena Ana Stanic Žs especialista en els serrells jur’dics dels processos cap a la independ•ncia.FRANCESCMELCION

Com a experta en aquests proces-
sos,quinspreparatiusveuessenci-
als en el cam’ cap a lÕestat propi?
És extremadament important ana-
litzar com fer el repartiment d’ac-
tius ipassiusambEspanya.Cal reu-
nirmolta informacióperexplicarbé
a la gent si una Catalunya indepen-
dentseriaviable.També les institu-
cions financeres internacionalsvol-
dransaberquinaproporciódeldeu-
te total espanyol acaba assumint
Catalunya. Cal tenir clara la llista
d’actius i passius a dividir.

Nosembla,per˜,que lÕEstatestigui
gens disposat a parlar-ne.
Sèrbiatampocvoliaparlarderepar-
tir-seresamblesnovesRepúbliques
però un cop es va veure clar que Es-
lovèniaseria independentelsbancs
van anar a negociar directament
amb les autoritats eslovenes. A Ca-
talunyapodriapassarelmateix,que
lesdiscussionses fessinentreCata-
lunya i els bancs, el Club de París o
l’FMI,sense intervenir-hiEspanya.
Sí que caldria que participés, però,
en el repartiment d’actius.e

Empara
“Eldret
internacional
noprohibeix
ladeclaració
unilateral
d’unestat”


