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Katalónia 
a 20. 

században

z elmúlt évek során Ka-
talónia kérdését folya-

matosan napirenden tartotta a
spanyol sajtó és a közbeszéd.
A katalánok jelentős autonó-
miát élveznek spanyolország-
ban, relatív önállóságuk na-
gyobb, mint más spanyol au-
tonóm közösségeké (kivéve
Baszkföldet). Ugyanakkor,
mivel az ország GdP-jének
20%-át ez a közösség termeli
ki, a központi kormány pedig
jóval kevesebbet juttat vissza
a költségvetésből – ami a
2008-as válság óta egyre in-
kább érzékelhető –, a nézetel-
térések évről évre mélyültek. 

z autonómia bővítésé-
nek kérdése, valamint a

Mad rid és Barcelona közötti
állandósult szembenállás –
amelynek eddigi legkritikusabb
pont ja a 2017. október 1-jén
tartott referendum – valós gaz-
dasági komponensen alapszik.
Hasonló jelentőséggel bír
azonban a történelmi szem-
pont: az évszázadokon átívelő
események, valamint a 20.
századi traumák felerősítették
a függetlenségi törekvéseket.

Katalóniai címere 
a középkorban

Barcalona címere 
a középkorban

A
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zeptember 11. napjainkra szimbo-
likus dátummá vált: előbb a Chi-
lében bekövetkező 1973-as puccs,

majd a New Yorkot 2001-ben megrázó
tragikus események vésték fel ezt a
napot a történelemkönyvek lapjaira. A
katalánok 1714. szeptember 11-ét tart-
ják történelmük kulcsdátumának, ami-
kor végleg elveszítették részleges ön-
állóságukat. 

történeLMi eLőzMényeK

A II. Károly spanyol király halála (1700)
után kezdődött örökösödési háborúban
XIV. Lajos francia uralkodó unokája,
Fülöp, valamint I. Lipót magyar király
és német-római császár fia, Károly fő-
herceg aspirált a trónra. Előbbit – és
ezzel a Bourbon-házat – támogatta
Kasztília, utóbbit (a Habsburg-dinasz-
tiát) pedig Aragónia és annak részeként
Katalónia. Miután az 1713-ban megkö-
tött utrechti béke értelmében V. (Bour-
bon) Fülöp került a spanyol trónra, a ka-
talánok ellenálltak és folytatták a harcot.
Végül Bourbon Fülöp győzelmével zá-
rult a küzdelem. Katalónia a Bourbonok
bosszújának áldozata lett: Fülöp meg-
szüntette a történelmi katalán intézmé-
nyeket és a hivatalos katalán nyelvhasz-
nálatot. A katalán öntudatban az ma-
radt meg, hogy Barcelona eleste (1714.
szeptember 11.) és előjogainak elvesz-
tése egyben a leszámolást is jelentette
a katalán nemzettel.

Catalunya a történelem folyamán
mindvégig stratégiai pontnak számí-
tott az Ibériai-félsziget és Európa
egyéb régiói között. A Pireneusokon ke-
resztül vagy a Földközi-tenger felől
jövő népcsoportok először ide érkez-
tek. Az ipari forradalom révén azonban
Katalónia a félsziget legdinamikusab-
ban fejlődő területévé vált. A 19. szá-
zad végén a katalán irodalom népsze-
rűsége egyre növekedett, és a katalán
nyelv – bár elvesztette hivatalos jelle-
gét – a kulturális önkifejezés nyelve
lett a régióban. A katalán kulturális új-
jászületés (renaixença) szolgált tápta-
lajául a fokozódó katalanizmusnak,
amely ekkor elsősorban az irodalom s
azon belül is a költészet és a színdara-
bok terén mutatkozott meg, valamint
hangsúlyosabb lett a szélesebb körű
auto nómia igénye. 

A 19. századi „újjászületés” eredmé-
nyeképp a katalán nyelv és kultúra
kezdte visszaszerezni társadalomszer-
vező szerepét. Az 1714-ben elhunyt ka-
talánokra emlékező eseményeket szer-

veztek, valamint egyre gyakrabban
hangzott fel a hazafias Els Segadors,
amelyet a 20. század végén katalán
himnusszá is nyilvánítottak. Szeptem-
ber 11. hivatalos ünneppé vált (la
Diada). Ezen a napon a függetlenség
ügyéért elesett katalánokra emlékez-
nek, napjainkban pedig Barcelona ut-
cáin a civil szervezetek tömegrendez-
vényeket tartanak, s a katalán kor-
mányzat is ünnepségeket rendez. 

Először 1901. szeptember 11-én
gyűltek össze nagy számban, hogy til-
takozzanak huszonhárom katalán fiatal
letartóztatása ellen. A hetvenes évek től
kezdődően ezen a napon (Diada Nacio-
nal de Catalunya) megszaporodtak a
Katalónia függetlenségét követelő meg-
mozdulások. A Franco-diktatúra vég -
óráiban, valamint az 1975 és 1982 kö-
zött lezajlott demokratikus átmenet
első éveiben ezek a tüntetések még
egyértelműen csak a kisebbség akara-
tát mutatták, de a nyolcvanas években
nőtt a résztvevők száma.

A legnagyobb vita a spanyol és kata-
lán történészek között a függetlenség
történelmi tényeinek kapcsán áll fenn:
míg a jelenleg az independentisták tá-
borában állók arra hivatkoznak, hogy a
18. század elején elveszített független-
ségüket kívánják visszaszerezni, addig
a spanyol történészek úgy vélik, már
akkor sem volt szó teljes önállóságról,
mivel Katalónia csak Aragóniához tar-
tozó grófságként létezett. A 2017 őszén
kiéleződött katalán konfliktus törté-
nelmi gyökerei ehhez az alapvető kér-
déshez nyúlnak vissza, a történelmi
megközelítésű viták is innen erednek.

A PoLitiKAi KAtALAnizMUs

Tovább bonyolódik a kérdés, ha a kata-
lán nemzetről beszélünk. A politikai ka-
talanizmus (catalanismo), amelynek
legkiemelkedőbb alakja a politikai na-
cionalizmus fő teoretikusának tekin-
tett Enric Prat de la Riba volt, nem ki-
zárólag a jelenleg Katalóniaként ismert
régiót foglalta magába. Minden olyan,
egykoron az Aragón Királysághoz tar-
tozó területre vonatkozott, ahol kata-
lánul beszéltek. Ezek jelenleg különálló
autonóm közösségeket alkotnak (Va-
lencia, a Baleár-szigetek, illetve Aragó-
nia egy része) vagy már nem is Spa-
nyolország fennhatósága alatt állnak
(mint a 17. század óta Franciaország-
hoz tartozó bizonyos területek). 

Eltérést mutat tehát, hogy a katala-
nizmust, illetve a katalán nemzet esz-

méjét csak kulturális jelenségként vagy
földrajzi fogalomként értelmezzük. A
valenciai Joan Fuster író a 20. század-
ban a politikai indíttatású katalaniz-
mus fogalmát a legtágabban értel-
mezve a „katalán országok” elnevezést
is használta, kiemelve, hogy kizárólag
a fent említett területek összefogása
és politikai egysége szavatolhatja a po-
litikai és kulturális identitás fennmara-
dását. A katalanizmus megítélése emi-
att egyáltalán nem egységes, de az min-
denképpen igaz, hogy önmagukat ka-
talánnak vallók nem csak Katalóniában
élnek.

A 19. század végén – párhuzamosan
a Renaixença mozgalommal – a kata-
lán újjászületés politikai vonulatai is
éledezni kezdtek. A Spanyolországban
sok támogatót maga köré gyűjtő föde-
ralizmus nyomán a katalánok úgy vél-
ték, hogy számukra ez lehetne a jár-
ható út. Ennek létezett egy Valentí Al-
mirall nevével fémjelzett jobboldali,
köztársasági ága, egy kulturális szem-
pontú megközelítése (a La Renaixensa
folyóirat köré csoportosulva), valamint
egy vidéki konzervatív-katolikus állás-
pont. Almirall kezdeményezésére ült
össze 1880-ban az első Katalán Kong-
resszus, és megszületett a modern po-
litikai katalanizmus, amelyhez a meg-
erősödő burzsoázia képviselői is csat-
lakoztak az uralkodó nekik nem tetsző
intézkedései miatt. 

A századfordulón folyamatosan ala-
kultak a különböző katalán társaságok,
mint a Katalán Liga vagy a Katalán
Unió. Utóbbi szervezet 1892-ben meg-
állapodott az úgynevezett Manresai
alapelvekben – ez tartalmazta a moz-
galom politikai elveit, és egyértelműen
kijelölte az önrendelkezés irányait. Kö-
veteléseikben már ekkor megjelentek
azok az elemek, amelyek a katalán
auto nómia 20. századi törekvéseit is
jellemzik. A leendő katalán alkotmány
fő alkotóelemeinek szánt Manresai
alapelveket tekinthetjük a konzervatív
politikai katalanizmus első meghatá-
rozó okmányának. 

KAtALóniA öntUdAtrA
éBredése

A 20. század kezdete Spanyolország-
ban két évvel korábbra tevődik a valódi
századkezdetnél: 1898-ban az ország
elveszítette utolsó latin-amerikai gyar-
matait is a spanyol–amerikai háború-
ban. Az országon úrrá lett hanyatlás
nem kizárólag gazdasági és politikai
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gyökerű volt, a nagy traumából követ-
kező lelki-szellemi összeomlás hatá-
sára elkezdődött az útkeresés. Ennek
részeként az önazonosság is bizonyta-
lanná vált, a „kik vagyunk?” kérdésre
keresték a választ annak fényében,
hogy a spanyol gyarmatbirodalom már
mindörökre szertefoszlott. Az ún. 98-
as nemzedék írói és gondolkodói, vala-
mint José Ortega y Gasset filozófus fo-
galmazták meg a kétségbeesés okait és
lehetséges megoldásait. 

E súlyos krízis hatására tovább erő-
södött a politikai katalanizmus, amely-
nek fontos szerepet szántak az ország
irányításában annak érdekében, hogy
a katalánok számára kiharcolhassák az
őket megillető jogokat. A 20. század
elejére a Regionalista Liga tűzte zász-
lajára e követeléseket. A század első
két évtizedében az Enric Prat de la
Riba vezetése alatt álló liga töltötte be
a legfontosabb politikai szerepet Kata-

lóniában. 1914-ben a négy katalán pro-
vinciából létrejött a Mancomunitat in-
tézménye Prat de la Riba elnökletével.
Ez eljárhatott közoktatási, egészség-
ügyi és egyes közigazgatási ügyekben,
s a testület hivatalos nyelve a katalán
lett. A Mancomunitat létrehozásával a
központi spanyol kormány elismerte
Katalónia jogát az önrendelkezés bizo-
nyos területein.

Az 1898-as spanyol–amerikai hábo-
rúban függetlenné váló Kuba esete kö-
vetendő példává vált a katalán naciona-
listák számára. A spanyol uralomtól
megszabaduló „Antillák gyöngye” – bár
részleges függő viszonyba került az
Amerikai Egyesült Államoktól – minta-
ként szolgált az elszakadni vágyó terü-
letek számára. A katalán–kubai kapcso-
lat rányomta bélyegét a 20. század eleji
függetlenségi koncepciókra: 1925-re
Spanyolországon kívül Kubában élt a
legnépesebb katalán csoport, Barce-

lona után Havannát nevezték a „legka-
talánabb” városnak. A gyarmati idők-
ben Kubába költöző katalánok lettek a
pireneusi-félszigeti hazájuk független-
ségének legaktívabb, leghangosabb
szószólói. Radikális utat követtek, nem
elégedtek meg a decentralizáltabb köz-
ponti irányítással és Katalónia széle-
sebb körű önrendelkezésével – amely-
lyel a spanyolországi katalánok egy
része kiegyezett volna –, hanem teljes
függetlenséget követeltek. 

A napjaink függetlenségi csoportjai -
nak kezében látható katalán zászló is
kubai inspirációra született: a törté-
nelmi katalán lobogó ebben a változat-
ban tartalmazza a kubai zászlóban fel-
lelhető csillagot is – a Katalanista Unió
nevű párt egyik aktivistája kubai láto-
gatása során alkotta meg ezt a szimbó-
lumot. Számos változata létezik, attól
függően, hogy a politikai paletta me-
lyik oldalán állók használják.

1909-ben a száznál több áldozattal
járó barcelonai „tragikus hét” (a marok-
kói spanyol fegyveres beavatkozás ku-
darcai és az újabb katonai sorozások
nyomán fellángoló tiltakozási hullám,
amely több más katalán városra is át-
terjedt) ismét Katalóniára irányította
a figyelmet. Részben ennek következ-
ményeként született meg Barceloná-
ban a katalán munkásmozgalom szá-
mára alapvető jelentőségű anarcho-
szindikalista CNT szakszervezet. A 19.
századi katalán szindikalizmus mintá-
jára alakult szervezet a 20. század eleji
európai szakszervezeti mozgalmak
programját is magáévá tette.

Az első világháborúban Spanyolor-
szág semleges maradt. A hadviselő
felek ellátásában központi szerepet ját-
szott a mediterrán ország, ennek meg-
felelően látványos gazdasági fellendülés
vette kezdetét. Az országon belül Kata-
lónia kiemelkedő fejlődést mutatott,
ami vonzotta a munkaerőt: a századfor-
dulón még 2 milliós lakosság 1936-ra 3
millióra duzzadt, s a fő vándorlási cél-
pont Barcelona lett. Ugyanakkor a be-
vételeket nem egyenlően osztották
szét a társadalom minden szegmense
között, elsősorban a felsőbb rétegek
számára volt kedvező a javuló gazda-
sági helyzet, míg a középrétegek alatt
elhelyezkedő csoportok, mindenekelőtt
a munkások, igazságtalannak vélték a
fennálló körülményeket. Az egyre sú-
lyosbodó ellentétekre válaszul 1917-
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ben általános sztrájkhullám söpört
végig az országon, Katalóniában a CNT
szervezésében. Csak Barcelonában har-
minchárom halálos áldozattal járt a
hadsereg és a sztrájkolók össze csa pása. 

Nagy hatással volt a munkásmozga-
lomra az oroszországi bolsevik forra-
dalom, a szakszervezeten belül alakult
kommunista csoportokból kerültek ki
a katalán kommunizmus vezéralakjai
(a legfontosabb közöttük Andreu Nin,
aki később még jelentős szereplő lesz).
A CNT is megerősödött az események
során, Katalóniában a munkások érde-
keinek első számú képviselőjévé vált,
és nagyszabású tiltakozásokat vezé-
nyelt le. Ezek között a legnagyobb az
1919 februárjában és márciusában irá-
nyított sztrájksorozat volt, amely két
hónapra megbénította Katalónia teljes
iparát. Miután mindkét fél fegyveresek
segítségéhez folyamodott, állandósul-
tak a súlyos sérülésekkel és halálese-
tekkel járó utcai harcok a munkaadók
és a munkavállalók között, elsősorban
szakszervezeti vezetők estek áldozatul
az erőszakos cselekményeknek. A CNT
tevékenysége a szervezet rendkívüli ak-
tivitása miatt példaértékűvé vált Spa-
nyolország más részein is. 

A húszas évek elejére elmérgesedett
a helyzet, egyebek mellett a Marokkó-

ban elszenvedett vereségek, valamint
a társadalmi feszültségek vezettek a
Miguel Primo de Rivera által végrehaj-
tott puccshoz 1923-ban. Az új diktátor
legfőbb inspirációjául Benito Mussoli-
nit jelölte meg. A konzervatív rezsim a
katalanizmust ellenségnek tekintette,
annak ellenére, hogy Primo de Rivera
korábban Katalónia helytartója is volt,
hatalomátvételét pedig elsősorban a
katalán nagytőkések támogatták. A –
két évvel később feloszlatott – Manco-
munitat addigi eredményeit és minden
nacionalizmust vagy szeparatizmust
támogató irányzatot igyekeztek felszá-
molni. A katalán kultúrát a 20. század-
ban először – de nem utoljára – fenye-
gette annak veszélye, hogy megpróbál-
ják eltörölni a lényeges elemeit. Fran-
cesc Macià radikális katalán csoportjai
szervezkedni kezdtek a diktatúra ellen,
és ebben bármilyen eszközt felhasznál-
hatónak ítéltek; többek között egy XIII.
Alfonz uralkodó ellen irányuló merény-
let terveit is kidolgozták. 

Az eLső KAtALán
önKorMányzAt

A Macià által még 1922-ben alapított,
ma is létező Katalán Állam nevű inde-
pendentista katalán párt fogta össze a
sokszínű szervezkedést. Fegyveres fel-
keléssel – lehetőség szerint a Szovjet -
unió támogatásával – kívántak harcba

szállni a rezsimmel. Macià Moszkvába
utazott, s Andreu Nin közvetítésével
tárgyalt Grigorij Zinovjevvel és Nyikolaj
Buharinnal, de az aláírt megállapodás
ellenére sem jött létre a szovjet segít-
séggel felálló katalán felszabadító had-
sereg. 1926-ban egy Franciaország irá-
nyából bevonuló, nemzetközi önkénte-
sekből álló csapat létrehozásának ter-
vét dolgozták ki, a francia hatóságok
azonban megakadályozták ennek meg-
valósulását. A leleplezett összeesküvés
miatt Macià elhagyta Spanyolországot,
és a diktatúra éveit latin-amerikai
száműzetésben vészelte át.

1930-ban Primo de Rivera lemon-
dásra kényszerült, mert korábbi támo-
gatói elfordultak tőle, a középosztály
és a diákság pedig egyre gyakrabban
adta jelét nemtetszésének. Miután már
az uralkodó bizalmát sem élvezhette,
elfogyott körülötte a levegő. Utódja
csak átmeneti megoldást jelenthetett,
mivel nemcsak a diktatúra, de a király-
ság intézménye is megingott. Spanyol-
ország-szerte erősödtek a köztársaság-
párti hangok, nem volt ez másként Ka-
talóniában sem: 1930-ban itt írták alá
a spanyol és katalán szocialisták és re-
publikánusok a San Sebastián-i paktu-
mot, amely a köztársaság alapjait kí-
vánta letenni, és a megállapodás sze-
rint Katalónia is széles körű autonó -
miá ban részesült volna. Az állandósult
zavargások választásokhoz vezettek, s
ezek eredményeként 1931. április 14-
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én megalakult a Második Spanyol Köz-
társaság.

Az új államforma kikiáltása után a
Francesc Macià és Lluís Companys által
irányított ERC (Katalán Köztársasági
Baloldal) vált Katalónia legfontosabb
pártjává. Felállt a már korábban is lé-
tező Generalitat nevű önkormányzat, s
1932-ben elfogadott statútuma (esta -
tuto) kibővített jogokat biztosított Ka-
talónia számára. Bár ezek messze elma-
radtak a nacionalista oldal követelései-
től, minden korábbinál szélesebb körű
önkormányzatra nyílt lehetőség. A gyak-
ran változó jobb- és baloldali központi
köztársasági kormányok és pártok ve-
télkedése azonban instabillá tette Spa-
nyolországot, az egymást követő kor-
mányfők előszeretettel vonták vissza
elődeik rendelkezéseit, ezért bizonyta-
lanná vált a régiók helyzete is. Emiatt a
Generalitat is csak szűk mozgástérrel
rendelkezett, de a katalán közoktatás
és az egészségügy fejlesztése területén
sikeres intézkedéseket hozott. A ko-
rábbi diktatúra során felfüggesztett,
még a Mancomunitat által megkezdett
kulturális és oktatási projektek megva-
lósítása látványos eredményekkel járt,
Barcelona mellett a katalán vidéken is
érezhető volt a fellendülés. 

Barcelona már korábban is többször
a világ figyelmének középpontjába ke-
rült, 1888-ban, majd 1929-ben világki-
állítást rendezett, 1919-ben pedig az
első Katalán Turisztikai Kongresszus
helyszíne volt. A Második Köztársaság
éveiben minden korábbinál komolyabb
fejlesztéseket valósítottak meg, ame-
lyek során egy valódi főváros képe bon-
takozott ki. Nem beszélhetünk nyugal-
mas időszakról: szerte az országban fo-
lyamatos tüntetések, sztrájkok és
puccskísérletek zajlottak, mert sem a
jobb-, sem a baloldal nem volt elége-
dett az éppen kormányzó erők intézke-
déseivel. A bizonytalanságot csak fo-
kozta az anarchista csoportok fellépése.

A 20. században Katalónia egy alka-
lommal már kikiáltotta részleges füg-
getlenségét, ez azonban mindössze tíz
órán keresztül volt életképes. 1934. ok-
tóber 6-án a katalán ERC-kormány ve-
zetője, Lluís Companys elnök úgy vélte,
a központi köztársasági kormányban
már a monarchista és fasiszta erők ha-
tása érvényesül, amelyek folyamatosan
Katalónia önrendelkezését támadják,
ezért nincs más lehetőség, mint a Kata-
lán Állam kikiáltása, de a Spanyol Szö-
vetségi Köztársaságon belül. Felaján-
lotta, hogy a spanyol kormány is he-

lyezze át a székhelyét Barcelonába. A
kormányzati válasz nem volt kedvező:
a Generalitat vezetőit letartóztatták és
bebörtönözték, felfüggesztették a sta-
tútumot, és Katalónia minden fonto-
sabb tisztségviselői posztjára a köz-
ponti kormány nevezett ki megbízható
személyeket. A baljós spanyol esemé-
nyek nyomán Lluís Companys jövője
megjósolható volt: a Franco-diktatúra
idején, 1940 augusztusában Franciaor-
szágban fogta el őt a Gestapo, majd át-
adta a spanyol hatóságoknak. Október
15-én a barcelonai Montjuic erődben ka-
tonai összeesküvés vádjával kivégezték.

A PoLGárHáBorú

A spanyol köztársasági kormányok
egyre kevésbé voltak urai az esemé-
nyeknek az ország egész területén,
éppen Katalónia jelentett kivételt:
1936-ban, amikor megalakult a balol-
dali Népfront vezette (utolsó) köztár-
sasági kormány, Barcelonában viszony-
lagos nyugalom honolt, a különböző ol-
dalak párbeszédet folytattak egymás-
sal. Hamarosan azonban elborította a
félszigetet az erőszak.

A baloldali kormány megdöntését
célzó, 1936. július 17-én Marokkóban
kezdődött katonai felkelés gyorsan át-
terjedt az Ibériai-félszigetre is. A több
tábornok (köztük Francisco Franco, aki
nem sokkal később már az első számú
vezető lesz) által vezetett lázadók szá-
mos okot megjelöltek, amelyek miatt
szükségesnek tartották a legitim köz-
társasági kormány elleni fellépést, ezek
közül az egyik a spanyol egység meg-
bontásától való félelem volt. Úgy vél-
ték, a Második Köztársaság túl nagy
auto nómiát biztosított Katalóniának,
Baszkföldnek és Galíciának, ezért ve-
szélyben érezték a spanyol nemzetet.
A három éven át tartó testvérgyilkos
háború nemsokára természetesen Ka-
talóniába is elérkezett. A polgárhábo-
rúval párhuzamosan forradalom is zaj-
lott e régióban, főszerepet kapott a
CNT–FAI (a már említett szakszervezet
és egy anarchista szervezet együttmű-
ködése) tevékenysége. Az antifasiszta
erők azonban mindenekelőtt egymás
ellen harcoltak a hatalomért, és úgy
tűnt, a jobboldali felkelők legyőzése
csak másodlagos. Ezekben a tisztoga-
tásokban Gerő Ernőnek is kiemelkedő
szerep jutott mint a szovjet NKVD ka-
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talóniai megbízottjának. Rohamosan
szaporodtak a pártok, szakszervezetek
és egyéb tömörülések által felállított
fegyveres milíciák, és ezek is állandó
összeütközésbe kerültek a köztársa-
sági kormány erőivel. Magánbörtönö-
ket is felállítottak, amelyek a szovjet
biztonsági szolgálat után a „cseka”
nevet viselték, ezek közül Barceloná-
ban hozták létre a legtöbbet, nagyrészt
az anarchista, kommunista szerveze-

tek, valamint a csak két évig létező, de
helyi szinten annál jelentősebb POUM
(Egyesült Marxista Munkáspárt) irányí-
tása alatt.

1938 tavaszáig a katalán frontvonal
mellett Barcelonát érte a legnagyobb
megpróbáltatás: a belharcok mellett a
városok bombázása és az ellátásbeli ne-
hézségek jellemezték a mindennapokat.
Ahogyan dél felől Franco és csapatai
egyre nagyobb kiterjedésű területek fe-
lett vették át az irányítást, úgy növeke-
dett a Katalóniában menedéket kérő
köztársaság-szimpatizánsok száma;
1938 tavaszára már közel egymillió fő
érkezett ide, elsősorban Madridból és

Kasztíliából, köztük a köztársasági kor-
mány legfőbb tisztviselői és politikusai.
Az év júliusában azonban megkezdő-
dött a polgárháború egyik legvéresebb,
legtöbb áldozattal járó ütközete, az
ebrói csata, amely Katalónia sorsát is el-
döntötte – becslések szerint a két olda-
lon 50-60 ezer ember vesztette életét. 

A novemberig tartó ütközetben a
köztársaságiak – a kezdeti sikerek után
– visszavonulásra kényszerültek. Októ-
berben már reménytelennek látszott a
küzdelem, ezért Juan Negrín, a köztár-
sasági kormány elnöke kimenekítette
a Nemzetközi Brigádokat, amelyeket
Barcelonában búcsúztattak el, majd az
önkéntesek elhagyták az országot. A
kimerült köztársaságiak már alig vol-
tak képesek az ellenállásra. 1939 elején
menekülők százezrei lépték át Kataló-
niában a spanyol–francia határt, de a
francia hatóságok menekülttábornak
nevezett koncentrációs táborokba zár-
ták őket, ahonnan nehéz volt távozni.
A hamarosan kirobbanó második világ-
háború idején a Franciaországba mene-
kült spanyolok közül többeket vissza-
szolgáltattak Franco kormányának.

KAtALóniA Büntetése

Katalóniában a köztársaság vereségét
sokan 1714-gyel (a spanyol örökösö-
dési háború lezárulta és a Bourbonok
győzelme) állítják párhuzamba, mert
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Gerő ernő barcelonai tevékenységéről több spanyol és katalán tör-
ténész és kutató – köztük Agustín Guillamón vagy José Javier es-
parza – is írt az elmúlt években. itthon Anderle ádám végzett
széles körű kutatásokat e témában, mint ahogyan rajk László sze-
repéről is a spanyol polgárháborúban. esparza úgy véli, a köztár-
sasági oldalon az alapvető probléma abban állt, hogy a különböző
csoportok nem tudtak dönteni: a forradalomé az elsőbbség vagy a
polgárháborúé? Az anarchisták, a radikális szocialisták és a mar-
xista PoUM előbb a forradalmat akarták megvalósítani, a kom-
munisták és a szocialisták viszont a polgárháború megnyerését
gondolták elsődlegesnek, majd ezt követően kívánták győzelemre
vinni a társadalmi átalakulást. 

Amíg az ország nagy részén zajlott a polgárháború, addig Bar-
celonában az nKVd, valamint a helyi kommunista és radikális
baloldali erők a köztársaságiak és a nemzetközi Brigádok táborá-
ban egyfajta vörösterrort valósítottak meg, amely több ezer áldo-
zattal járt. Gerő ernő a Komintern megbízottjaként és az nKVd
katalóniai vezetőjeként tevékenykedett ekkor, s legfőbb feladatává
a trockizmus utáni „vadászat” vált. A marxista PoUM vezetőjét,

trockij korábbi személyi titkárát, Andreu nint trockizmus vádjá-
val meggyilkolták, és ebben Gerőnek is nagy szerepe volt. Gerő je-
lentései – amelyek egy részét az említett Guillamón publikálta spa-
nyol nyelven 2013-ban – szerint anarchista csoportok és a trockista
PoUM hatalomátvételt terveztek Katalóniában, utóbbi párt tag-
jait még a fasizmus ügynökeinek is nevezték. nin ellen látványos
kirakatpert akartak rendezni, de végül meggyilkolták. 

A PoUM valóban veszélyes volt, de leginkább a sztálinizmusra
nézve, mert annak ideológiai alapvetéseit tisztább, közérthetőbb
formában tálalta. A polgárháború éveiben olyan külföldi szemé-
lyeket tudhatott soraiban, mint Willy Brandt vagy George orwell
(utóbbi a Hódolat Katalóniának című könyvében írta meg emlékeit
a harcokról). Gerő sok korabeli politikus és harcos visszaemléke-
zéseiben feltűnik. A spanyol és a katalán történetírás is megemlé-
kezik tetteiről, amelyek elsősorban negatív színezetet kapnak: nem-
csak a PoUM, de más szervezetek, valamint a köztársaságiak meg-
segítésére érkező, ezer magyar önkéntest (köztük rajk Lászlót) is
a soraiban tudó nemzetközi Brigádok tagjai között is kíméletlen
tisztogatásokat végzett.

A BArceLonAi Mészáros Gerő ernő

Menekült köztársaságiak gyűjtőtábora 
a határ francia oldalán. Le Perthus, 19404∞&£∞∞§ £ ™
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számukra hasonló következményekkel
járt. Megtorlás, üldözés, elnyomás, a
részleges önállóság és a saját intézmé-
nyek megszüntetése voltak a közös jel-
lemzők. Katalónia a bűnösök közt is a
legbűnösebbnek számított: egyfelől a
minél nagyobb önállóságra törekvésük
rendkívül veszélyessé tette őket Franco
szemében; másfelől, mivel itt tartott a
legtovább az ellenállás, ezen a térségen
kellett példát statuálni. 

Közel 150 ezer katalánt zártak bör-
tönbe vagy munkatáborba, és 4 ezer-
nél több embert végeztek ki politikai
okokból. A katalán politikusok, szak-
szervezeti vezetők és értelmiségiek
döntő része száműzetésbe kényszerült,
ők a negyvenes évek második felében
külföldön szervezték meg (vagy szer-
vezték újjá) a katalán pártokat és
egyéb szervezeteket. A katalán nyelv
használatát megtiltották minden szín-
téren, nem jelenhetett meg a sajtóban
és az oktatásban sem – hogy biztosra
menjenek, a katalán tanítók egy részét
áthelyezték Spanyolország más körze-
teibe, a helyükre elsősorban Kasztíliá-
ból és Andalúziából érkezett tanerő.
Külön besúgóhálózatot alakítottak
abból a célból, hogy a nyelv otthoni
használatát is ellehetetlenítsék. A kata-
lán kultúra, szimbólumok és szokások
bármilyen formában történő megjele-
nése tiltottá vált. A castellano spanyol
nyelv kizárólagos használata, valamint
a nemzetikatolikus Új-Spanyolország
normái és a kulturális homogenitás vál-
tak a követendő iránnyá, ezektől el-
térni nem lehetett, mert a bűnösök
árulónak, valamint – a korabeli francó-
ista szóhasználattal élve – „ateista ju-
deoliberálbolsevik szabadkőműves” ösz-
szeesküvőnek találtattak. 

Nemzetközi porondon elfoglalt hely-
zete (a második világháború alatt a ten-
gelyhatalmakkal szimpatizáló, de hiva-
talosan semleges, majd a nem hadvi-
selő fél státuszába helyezkedő, a há-
ború után pedig eleinte a Nyugattal
szemben álló jobboldali rezsim) miatt
a Franco-diktatúra önellátásra rendez-
kedett be, amellyel együtt járt a sze-
génység, az éhínség, később a jegyrend-
szer és az ezzel párhuzamosan szük-
ségszerűen megjelenő feketepiaci ke-
reskedelem. Az 1950-es évek elejéig
Spanyolország egy romjaiból feltá-
madni képtelen ország képét mutatta,
amely a több százezer halott emlékét
sem tudta feldolgozni. 

Katalónia korábban kiemelkedett a
többi spanyol terület közül gazdasági
sikereivel, de most soha nem látott

gazdasági és társadalmi mélységekbe
zuhant. Azonban nem mindenki adta
fel. A polgárháború lezárultát követő
évtizedben, de különösen a második vi-
lágháború utolsó éveiben Katalóniában
ellenállási mozgalom bontakozott ki:
az illegalitásban tevékenykedő CNT és
a POUM maradványai, kiegészülve az
FNC-vel (Katalán Nemzeti Front) és a
PSUC-kal (Katalónia Egyesült Szocia-
lista Pártja) szabotázsakciókat hajtot-
tak végre, diktatúraellenes propagan-
datevékenységet folytattak, valamint
megpróbálták életben tartani a katalán
nyelvet, kultúrát és identitást. Ezek a
földalatti mozgalmak természetesen
állandó üldöztetésnek voltak kitéve, a
titkosrendőrség és a fegyveres testüle-
tek Katalóniában főleg rájuk koncent-
ráltak. Ugyanakkor bátorsággal töltöt-
ték el a lakosságot: 1951 márciusában
Barcelonában kitört a villamossztrájk,
miután az utasok nem voltak hajlan-
dóak kifizetni a megemelt jegyárakat.
A kormány visszakozott, visszaállította
a régi árakat – a polgárháború óta ez
volt az első alkalom, hogy a rezsim
meghátrált. 

Franco a hidegháborúnak köszön-
hette a túlélését: mivel a spanyol tábor-
nok már a harmincas években figyel-
meztetett a kommunista veszélyre, az
új nemzetközi helyzetben a Nyugat
szemében ő volt a „kisebbik rossz”, aki-
nek a fennmaradása nemcsak elfogad-
ható, hanem szükséges is a kommuniz-
mus elleni harcban. 1953-tól a Vatikán
és az Amerikai Egyesült Államok már
egyezményeket kötött Spanyolország-
gal, így megkezdődhetett a visszaté-
rése a nemzetközi rendszerbe. Az
1959-ben életbe léptetett stabilizációs
tervvel az ország elfogadta a piacgaz-
daság játékszabályainak lényegét, és a
modernizáció útjára léphetett, meg-

nyitva kapuit a külföldi befektetők
előtt. A nagyrészt az Opus Dei csoport
technokratái által kidolgozott intézke-
dések nyomán megindult a gazdasági
fellendülés. 

E koordinátarendszerben Katalónia
is fokozatosan visszanyerte korábbi he-
lyét a spanyol gazdaságban: megkerül-
hetetlen tényezővé vált, elsősorban a
feldolgozóipar területén. A korábbi év-
századok során a textilipar emelte ki
Katalóniát a többi régió közül, ekkor
azonban már az ipari termelés diverzi-
fikálódott, az addigiak mellé felzárkó-
zott az acél- és a vegyipar is, jelentős
külföldi tőkeinjekcióval. A nyitással
együtt járt a turizmus megélénkülése,
ami szintén jelentősen érintette ezt a
térséget. Mindezek következménye-
ként Katalónia belső migrációs cél-
ponttá vált: a Franco-diktatúra évtize-
deiben az ország többi részéből folya-
matos volt a vándorlás ebbe a prospe-
ritásnak induló térségbe, 1940 és 1980
között megduplázódott – 3 millióról 6
millióra nőtt – a lakosság.

Az aperturismo – a politikai, társa-
dalmi és gazdasági nyitás – idején újjá-
éledt a katalán ellenállási mozgalom,
de a korábbiaknál differenciáltabban:
politikai és kulturális sokszínűség jel-
lemezte csoportjait. 1961-ben hat va-
gyonos katalán üzletember megalapí-
totta az Òmnium Cultural nevű civil
szervezetet, amely a katalán nyelv és
kultúra védelmét és terjesztését, vala-
mint Katalónia függetlenségét tűzte
zászlajára. A rezsim többször bezáratta
a szervezet központjait, de mégis sike-
rült fennmaradnia, napjainkban is a
függetlenségi mozgalom egyik legfon-
tosabb motorja. 
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A hatvanas években tehát felélén-
kült a katalán kulturális élet, amelynek
minden elemében a diktatúraellenes
szólamok voltak érzékelhetőek. Erőre
kapott az illegális katalán nyelvű
könyvkiadás és a nyelvoktatás is. Ezek
tökéletesen mutatták, hogy a társada-
lom hozzáállása is megváltozott: ha a
diktatúra politikai rendszerét nem
lehet ledönteni, akkor a kulturális élet
felől közelítve próbálják meg azt aprán-
ként lebontani. A Barcelonától 50 km-
re található Montserrat kolostor vált a
kulturális ellenállás jelképes színhe-
lyévé, ahol az apát már az ötvenes
évektől kezdődően támaszává vált a ka-
talanizmus nyelvi-kulturális átmenté-
sének. A hallgatói és munkásmozgal-
mak pedig felerősítették ezt az érzést,
elsősorban az utóbbiak váltak egyre ra-
dikálisabbá, valamint a katalán kom-
munisták is aktivizálódtak. 

1969-ben a szocialista és naciona-
lista pártok, szervezetek összefogásá-
ból megszületett a Katalán Politikai
Erők Koordinációs Bizottsága, mely-
nek törekvése a demokratikus szabad-
ságjogok visszaállítása, a politikai fog-
lyok szabadon bocsátása és a függet-
lenség kivívása volt. 1971-ben ebből
alakult meg a Katalán Gyűlés, amely-
ben a pártok mellett már szakszerve-
zeti mozgalmak, egyetemi szerveződé-

sek és szakmai kollégiumok is részt
vettek. 1973-ban, amikor az ETA baszk
szeparatista terrorszervezet meggyil-
kolta Luis Carrero Blanco miniszterel-
nököt – akit Franco a jövő zálogának
tartott –, ismét bekeményített a dikta-
túra: letartóztatási hullám indult meg,
de az állampolgári tiltakozások és a
nemzetközi szolidaritási kampány ha-
tására ez gyorsan veszített erejéből. Az
egyik utolsó személy, akit a diktatúrá-
ban kivégeztek, szintén katalán volt: az
antifasiszta-anarchista Salvador Puig
Antich 1974 márciusában került kivég-
zőosztag elé, miután egy lövöldözés
során megölt egy rendőrtisztet. Szemé-
lyére ma sokan a katalán ellenállás
mártírjaként emlékeznek.

AUtonóMiA – KorLátoKKAL

Francisco Franco tábornok 1975. no-
vember 20-án bekövetkezett halála
után két lehetőség állt Spanyolország
előtt: a diktatúra fennmarad egy úgy-
nevezett Franco nélküli francóizmus
formájában, vagy megkezdődik a de-
mokratikus átmenet. János Károly ural-
kodónak elsődleges szerepe volt abban,
hogy az utóbbi úton indult el az ország.
A demokratikus átmenet idején, 1977-
ben felálló UCD-kormány vezetője,

Adolfo Suárez fokozatosan próbálta le-
bontani a korábbi rezsim által kierősza-
kolt központosítást. Az autonómia-
rendszer felállításához szükséges tör-
vényi keretek kidolgozásával kívánták
megalapozni a későbbi alkotmányt, és
ehhez igyekeztek megnyerni a lehető
legszélesebb körű együttműködést. 

A katalánok, baszkok és gallegók tör-
ténelmi jogait is ekkor ismerték el, ez
pedig előfeltétele volt annak, hogy ké-
sőbb a nemzetiségek alkotmányos jo-
gait is szavatolhassák. Ugyanakkor a kor-
mánynak tisztáznia kellett, hogy Spa-
nyolországot milyen területi és politikai
entitások alkotják. Ekkor – és a későbbi
alkotmányban is – nemzetiségeknek ne-
vezték e népcsoportokat, elismerték
nyelvi és kulturális egyediségüket, de az
önrendelkezésüket igyekeztek korlátok
közé szorítani. 1977. szeptember 11-én –
Katalónia nemzeti ünnepén – több mint
egymillió katalán gyűlt össze Barceloná-
ban a város történetének addigi legna-
gyobb tömegrendezvényén, s a Genera-
litat és a katalán önrendelkezés azonnali
visszaállítását követelték. Még ugyaneb-
ben az évben megvalósult a Generalitat
restaurációja Josep Tarradellas vezetésé-
vel, aki az emigrációs évtizedekben irá-
nyította a testületet.

A spanyol Kongresszus és Szená-
tus által 1978-ban szentesített, majd
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A Barça legalább olyan fontos szimbólumává
vált Katalóniának, mint a sagrada Família. Az
Fc Barcelona számos sportágat foglal magába,
de ezek közül a futball a legismertebb világszerte.
1899-ben alapította tizenkét üzletember a svájci
Hans Gamper kezdeményezésére, és az 1910-es
évektől kezdődően sorra nyerték a spanyol és nemzet-
közi bajnokságokat. Kezdetben csak futballklubként mű-
ködött, a húszas években megalakult a gyeplabda-, a kosár-
labda- és a rögbiszakosztály, később pedig további sportágaknak –
így például a kézilabdának – is teret adtak. 

A történelem alakulása és a politika mindig közvetlenül beleszólt
az életükbe. A polgárháború során a klub akkori elnökét kivégezték
a felkelő csapatok, mert tagja volt az erc katalán függetlenségi
pártnak. A Franco-diktatúra, ahogyan a nemzetiségek kapcsán min-
den téren, úgy a sportban is igyekezett felszámolni mindent, ami
valamilyen helyi sajátosságot mutatott. átnevezték a klubot, álla-
milag nevezték ki annak elnökét, megváltoztatták a címerét, próbál-
ták „katalántalanítani” a sportcsapatait. Kisebb visszaesés után az
ötvenes évek hozták el az aranykort a futballklub számára: ekkor je-
lent meg a csapatban Kubala László, majd Kocsis sándor és czibor
zoltán is. Az egyesület tagsága közel 40 ezer fősre duzzadt, sorra

nyerték a bajnokságokat, és megépült Bar-
celonában a legendás camp nou stadion. 

Az Fc Barcelonát nem sikerült meg-
fosztani katalán karakterétől, éppen ellenke-

zőleg: a diktatúra évtizedei alatt a katalán el-
lenállás egyik fő szimbólumává vált az ország

határain belül és azokon túl is. Az ötvenes évek
sikerei után visszaesések és újabb sikersorozatok vál-

tották egymást, a tagság létszáma viszont egyre csak
növekedett, ahogyan a nagy visszhangot kiváltó átigazolások is

egyre gyakoribbak lettek. Az Fc Barcelona a diktatúra és a demok-
rácia idején is az egyik legkiemelkedőbb futballcsapatnak számított,
a nagy riválissal, a real Madriddal folytatott mérkőzései ma is va-
lódi nemzeti eseményt jelentenek egész spanyolországban. 

egy független Katalónia létrejötte ezen természetesen változ-
tatna, mert az országban érvényes sporttörvény értelmében a Barça
már nem játszhatna a spanyol ligában. Ugyanakkor jelenleg is van
egy kivétel, mert Andorra csapata részt vehet a ligában, tehát a le-
hetőség a spanyol parlament törvénymódosításán múlna. A katalá-
nok számára az Fc Barcelona továbbra is identitásuk egyik alapkö-
vének számít, létezésük szimbóluma. Ahogyan a szlogenjük szól:
„Més que un club.”  több mint egy klub.

töBB Mint eGy KLUB Fc BArceLonA
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ugyan ezen év végén népszavazás által
megerősített spanyol alkotmány ki-
mondja, hogy a spanyol nemzet egy és
oszthatatlan, de elismeri és garantálja
is a nemzetet alkotó nemzetiségek és
régiók autonómiához való jogát, vala-
mint egymás iránti szolidaritását. Az
új alkotmány igyekezett a lehető legna-
gyobb konszenzust megteremteni. Az
alkotmány szövegét előkészítő bizott-
ság munkájában a katalán nacionalista
csoportok is részt vettek abban a re-
ményben, hogy minél nagyobb önálló-
ságot sikerül elérniük. Kívánságaik ter-
mészetesen nem teljesültek maradék-
talanul, de az alkotmányt végül ők is
elfogadták, és arra biztatták a megerő-
sítő népszavazás résztvevőit, hogy sza-
vazzanak igennel (ellentétben a basz-
kokkal, akik kezdettől fogva elutasítot-
ták a szöveget, nem delegáltak tagokat
az előkészítő bizottságba, a szavazáson
pedig a távolmaradásra buzdítottak –
emiatt Baszkföldön sokan ma sem tart-
ják önmagukra nézve legitimnek a ’78-
as alkotmányt). 

A szélesebb körű autonómiát, akár
teljes függetlenséget kívánó csoportok
ma sem elégednek meg azzal, ahogyan
az alkotmány a „nemzet” és a „nemze-

tiség” fogalmakat alkalmazza; a szöveg
a spanyol nemzeten belül ismeri el a
különböző nemzetiségeket  – így a ka-
talánokat is –, holott ők úgy vélik, a ka-
talánok, a baszkok és a gallegók szin-
tén önálló nemzetet alkotnak, vagyis a
demokratikus alaptörvény megfosztja
őket egyik alapvető joguktól. Az alkot-
mány 155-ös cikkelye viszont lehetősé-
get ad az államnak arra, hogy ideigle-
nesen felfüggessze egy autonóm közös-
ség önrendelkezését, központi ellen -
őrzés alá vonja területét, sőt akár
kor mányát is feloszlassa.

Az 1978-ban elfogadott spanyol al-
kotmány nyomán 1979-ben született
meg a katalán statútum. Ez biztosítja,
hogy a Generalitat saját kormánnyal és
törvényhozással rendelkezzen, s eljár-
hasson azokban az ügyekben, amelye-
ket az alkotmány és a statútum együt-
tesen lehetővé tesz. A helyi önkormány-
zat kizárólagos hatáskörébe tartozik az
infrastruktúra, a kereskedelem vagy a
szociálpolitika is. A központi kormány
ideiglenesen átruházza vagy közösen
gyakorolja az irányítást a Generalitattal
az igazságszolgáltatás, az egészségügy,
a közoktatás és a tömegkommuniká-
ciós eszközök kérdéseiben. 

Ezekben az ügyekben a katalánok
általában önállóan járhatnak el, ameny-
nyiben intézkedéseik nem mondanak
ellent a spanyol alkotmány vonatkozó
cikkelyeinek. A Madrid által hozott jog-
szabályok betartását a katalán kor-
mány szavatolja. A honvédelem és a
közbiztonsági szervek működése azon-
ban központi hatáskörbe tartozik, még
akkor is, ha az alkotmány minden auto -
nóm közösség számára lehetővé tette
saját rendőrség felállítását. Bár a külön-
böző rendvédelmi szervek közötti
együttműködés általában megfelelő,
mégis konfliktusokra ad okot, hogy az
országos rendőrség és csendőrség mel-
lett a katalán rendőrség (Mossos d’Es-
quadra) is egyre kiterjedtebb kompe-
tenciákkal rendelkezik.

A nyolcvanas évek elején megkezdő-
dött az autonómiatörekvések folyama-
tait szabályozó törvény előkészítése,
mintaként pedig a katalán és baszk ese-
tek szolgáltak. Az alkotmány, valamint
a kiegészítő rendelkezések eredménye-
ként jött létre a ma is fennálló 17 auto-
nóm közösség a maga önálló intézmé-
nyeivel, ugyanakkor eltérő jogokkal, va-
lamint a két spanyol fennhatóság alatt
álló város, Ceuta és Melilla Észak-Afri-
kában. A közösségek közül öt (Kataló-
nia, Baszkföld, Galícia, Andalúzia és Va-
lencia) nemzetiségi besorolást kapott,
ellentétben a többi, régiónak számító
területtel. Jogaikat és kötelezettségei-
ket, az önállóan kezelhető ügyeket
ismét a statútumokban foglalták össze.
Ezek a „kis alkotmányok” a nyolcvanas
évektől kezdődően folyamatosan vál-
toztak, általában bővültek, a központi
kormányzat további területeket adott
át helyi hatáskörbe. Ennek alapján Ka-
talónia és Baszkföld rendelkezik a leg-
szélesebb körű autonómiával.

Katalónia 20. századi története egye-
nes következménye volt a korábbi év-
századok során felgyülemlett feszült-
ségeknek és sérelmeknek. A 21. század-
ban több kormány idején is napirendre
került a katalán kérdés, az autonómia
növelésének igénye és szükségessége,
ám a követelések általában belpolitikai
okokból legfeljebb részleges eredmény-
nyel jártak. A katalánok egy részének
megerősödött függetlenedési törekvé-
sei, valamint a központi kormány erre
adott heves reakciója azonban csak az
elmúlt évszázadok történéseinek figye-
lembevételével értelmezhetőek.
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