Μια Διαφορετική Οπτική για
την Κατανόηση της Καταλανικής
Διαμάχης
Θοδωρής Καρυώτης
Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, η τοπική κυβέρνηση
της Καταλονίας μόλις έχει διακηρύξει την ανεξαρτησία της, ή
όπως λένε οι ίδιοι οι καταλανιστές, την «ρεπούμπλικα». Από την
πλευρά της η κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης έχει
ενεργοποιήσει το άρθρο 155 του Συντάγματος, καταλύοντας την
αυτοκυβέρνηση της περιοχής, καθαιρώντας όλους τους τοπικούς
άρχοντες και αναλαμβάνοντας κεντρική διαχείριση όλων των
θεσμών μέχρι τις εκλογές που προκηρύχτηκαν για τις 21
Δεκεμβρίου.
Η κατάσταση δείχνει να οδηγείται στην κλιμάκωση: από τη μία, η
κεντρική κυβέρνηση έχει αρχίσει ήδη να αναπτύσσει τα σώματα
ασφαλείας και να χρησιμοποιεί το ποινικό σύστημα για να
επιβάλει το άρθρο 155 – στους 1000 τραυματίες της 1ης Οκτωβρίου
έχουν προστεθεί ήδη μια πενηντάδα δικογραφίες με εκατοντάδες
κατηγορούμενους, και δύο πολίτες προφυλακισμένοι με την
κατηγορία της «ενθάρρυνσης της κινητοποίησης»· από την άλλη, η
καταλανική κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει στην
«ίδρυση» του ανεξάρτητου κράτους, παρόλο που τυπικά δεν έχει
πια καμία εξουσία και το μόνο μέσο που έχει στην διάθεση της
είναι η λαϊκή κινητοποίηση.
Ελευθεριακοί
αμηχανία τη
παράδειγμα ο
μαχητικότερα

και αριστεροί ριζοσπάστες παρακολουθούν με
διαμάχη. Τι έχει συμβεί, αναρωτιέται για
αναρχικός Τομάς Ιμπάνιεθ, ώστε κάποια από τα
τμήματα της κοινωνίας να έχουν περάσει από τον

αγώνα ενάντια στην καταλανική άρχουσα τάξη σε συμμαχία μαζί
της;

Προφανώς ο καταλανικός εθνικισμός υποκινείται από την θέληση
των πολιτικών και οικονομικών ελίτ για μεγαλύτερο μερίδιο
εξουσίας. Εξίσου προφανές είναι ότι οποιαδήποτε έκκληση για
εθνική ενότητα απέναντι στον «εχθρό» έχει ως αποτέλεσμα την
εμπλοκή των υποτελών τάξεων στα παιχνίδια εξουσίας των ισχυρών
και στην απομάκρυνση από την προοπτική μιας διεθνιστικής
χειραφέτησης.
Οπωσδήποτε η λαϊκή κινητοποίηση γύρω από μια εθνική ταυτότητα
δεν μπορεί να έχει πραγματικά χειραφετητικά αποτελέσματα, αφού
γεννάει ένα “μέσα” και ένα έξω, ένα “εμείς” και ένα “οι
άλλοι”. Όχι μόνο διαιρεί τις υποτελείς τάξεις με τεχνητές
διαχωριστικές γραμμές, αλλά και
δεν αφήνει περιθώριο για
αμφισημία, αντιπαράθεση ή σύγκρουση μέσα στο «εθνικό μπλοκ»·
νομιμοποιεί έτσι και διευκολύνει την εκμετάλλευση των υποτελών
τάξεων από τις εθνικές ελίτ.
Όσο προφανείς είναι οι παραπάνω αναλύσεις, άλλο τόσο
ανεπαρκείς είναι για την κατανόηση της πραγματικής δυναμικής
και προοπτικής του κινήματος ανεξαρτησίας της Καταλονίας, αφού
δεν έχουν σαν αφετηρία μια ανάγνωση των πραγματικών διλλημάτων
και συνθηκών που αντιμετωπίζουν, τόσο συγχρονικά όσο και
διαχρονικά, τα κοινωνικά κινήματα στην Καταλονία. Θα κάνω εδώ
μια απόπειρα να προσφέρω 5 «αιρετικές»
διαφορετική κατανόηση της διαμάχης:

1.

ιδέες

για
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Ο καταλανισμός δεν κατευθύνεται από
την αστική τάξη

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κίνημα απόσχισης της Καταλονίας
ηγεμονεύεται από επαγγελματίες πολιτικούς, κυνικούς και
αδίστακτους, οι οποίοι χρησιμοποιούν την διαμάχη με την
Μαδρίτη και τα εθνικό αίσθημα για να στρέψουν την προσοχή
μακριά από τις δικές τους ευθύνες για τις πολιτικές
αποκλεισμού και υφαρπαγής που εφαρμόζουν.
Ωστόσο, το επιχείρημα ότι το σχέδιο απόσχισης της Καταλονίας

είναι απόρροια της δίψας των Καταλανών αστών για περισσότερη
εξουσία δεν επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα: τις τελευταίες δύο
εβδομάδες, 1.700 καταλανικές επιχειρήσεις έχουν μεταφέρει την
έδρα τους σε άλλες περιοχές. Σύσσωμοι οι εκπρόσωποι των
βιομηχανικών, τραπεζικών, χρηματοπιστωτικών ενώσεων έχουν
καταδικάσει το σχέδιο ανεξαρτητοποίησης. Η εφημερίδα «La
Vanguardia», φωνή των Καταλανών αστών εδώ και έναν αιώνα,
τοποθετείται ανοιχτά κατά της διαδικασίας.
Οι Καταλανοί βιομήχανοι και τραπεζίτες καμία ανάγκη δεν έχουν
να «ταράξουν τα νερά» των επικερδών τους δραστηριοτήτων·
αισθάνονται την απειλή της απώλειας της κοινής αγοράς της ΕΕ
–αφού δεν νοείται η αναγνώριση μιας ανεξάρτητης Καταλονίας στο
πλαίσιο της υπάρχουσας ΕΕ– αλλά και ενός πιθανού μποϊκοτάζ
άλλων ισπανικών περιοχών στα καταλανικά προϊόντα, μια συχνή
τακτική πίεσης των Ισπανών εθνικιστών.
Ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο καταλανικός εθνικισμός έχει
καλλιεργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες από τα μέσα ενημέρωσης
και συγκεκριμένες κυβερνητικές πολιτικές, δεν κρύβεται το
καταλανικό μεγάλο κεφάλαιο πίσω από αυτές τις προσπάθειες. Ο
καταλανισμός αποτελεί μάλλον πολυσυλλεκτικό κίνημα στο οποίο
συγκλίνουν τρία –τουλάχιστον– εθνικιστικά ρεύματα:
Ένας ιστορικός, πολιτιστικός, συντηρητικός εθνικισμός
που θρηνεί τους αιώνες καταπίεσης της καταλανικής
κουλτούρας από τους Ισπανούς, θυμάται με οργή τις
απόπειρες του Φράνκο να εξαφανίσει την καταλανική γλώσσα
και να εξισπανίσει τον πληθυσμό, και εξυμνεί την
καταλανική κουλτούρα, λογοτεχνία και παράδοση.
Ένας φιλελεύθερος, μικροαστικός, φιλοευρωπαϊκός
εθνικισμός, που ασφυκτιά μέσα στο ισπανικό βασίλειο και
αγανακτεί με την διεφθαρμένη, θρησκόληπτη και
σκοταδιστική μεταφρανκική δεξιά που κυβερνά στη Μαδρίτη.
Η καταλανική μεσαία τάξη κοιτάει προς την Ευρώπη και
θεωρεί το ισπανικό κράτος ανάχωμα στις επιδιώξεις και
προσδοκίες της.
Ένας ρομαντικός, λαϊκός, συλλογικός εθνικισμός, που

προσπαθεί να διασώσει τις παραδόσεις αγώνα, αυτάρκειας
και αυτοδιάθεσης της καταλανικής υπαίθρου και των λαϊκών
στρωμάτων.

2.

Ο καταλανισμός περιλαμβάνει τμήματα
με αντικαπιταλιστικές πρακτικές και
αιτήματα

Αυτό το τελευταίο ρεύμα αξίζει να το εξετάσουμε πιο διεξοδικά,
ιδιαίτερα μέσα από την πολιτική του έκφραση, την CUP
(Υποψηφιότητα Λαϊκής Ενότητας), ένα ακροαριστερό κόμμα που
αποτελεί «ρυθμιστή» της αποσχιστικής διαδικασίας, αφού οι 10
ψήφοι του στο τοπικό κοινοβούλιο είναι αυτές που μέχρι σήμερα
έχουν δώσει την πλειοψηφία στο κυβερνητικό μπλοκ.
Η CUP ξεκίνησε στην καταλανική ύπαιθρο ως δημοτιστικό σχήμα,
συμμαχία κοινωνικών κινημάτων, αντιφασιστών, φεμινιστών,
καταληψιών με σαφή «καταλανιστικό» χαρακτήρα. Στις δημοτικές
εκλογές του 2003, του 2007 και του 2011, εδραίωσε την παρουσία
της στους –μικρούς κυρίως– καταλανικούς δήμους, με ένα
ριζοσπαστικό πρόγραμμα που περιλάμβανε συνελευσιακές πρακτικές
και τακτική εναλλαγή των μελών στις θέσεις εξουσίας. Πολιτικός
ορίζοντας της οργάνωσης είναι η συνομοσπονδία δήμων με την
εξουσία να πηγάζει από τη βάση μέσω ανακλητών εκπροσώπων, σε
ένα αντιφατικό μείγμα με την κρατικοποίηση και τον κεντρικό
σχεδιασμό της οικονομίας.
Το 2012 το κόμμα έκανε διστακτικά το βήμα προς τις τοπικές
βουλευτικές εκλογές, κερδίζοντας 3 από τις 135 έδρες·
χρησιμοποίησε την επιρροή αυτή όχι με την «σοβαρότητα» ενός
κόμματος που αποβλέπει στην εξουσία, αλλά «εμπρηστικά»,
παίρνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε θεαματικές αντιπαραθέσεις με
τη κυβέρνηση μέσα και έξω από το κοινοβούλιο.
Ο ρόλος αυτός του εμπρηστή γέννησε μεγάλες αντιφάσεις στην CUP
όταν η κοινοβουλευτική της επιρροή αυξήθηκε το 2015 και
κλήθηκε να αποφασίσει αν θα δώσει στήριξη στο συνασπισμό της

δεξιάς και της κεντροαριστεράς του καταλανισμού, τη συμμαχία
«Μαζί για το Ναι» (Junts pel Si) με σκοπό τη διεξαγωγή
δεσμευτικού δημοψηφίσματος για την ανεξαρτητοποίηση της
Καταλονίας. Η εσωτερική διαβούλευση ήταν μακρά, επίπονη και
διχαστική για το κόμμα. Η πρώτη γενική συνέλευση έληξε με
ισοπαλία 1.515 ψήφων υπέρ της στήριξης και 1.515 κατά. Το
αδιέξοδο ξεπεράστηκε μετά από μια συμβολική «νίκη» της CUP,
που, με αντάλλαγμα τη στήριξη στον κυβερνητικό συνασπισμό,
εξανάγκασε την καταλανική δεξιά να αντικαταστήσει τον
παραδοσιακό χαρισματικό ηγέτη της Αρτούρ Μας με τον
υποτιθέμενα «μετριοπαθή» Κάρλας Πουτζντεμόν.
Φυσικά η κατακραυγή για αυτή τη μεταστροφή του κόμματος ήταν
μαζική. Φωτογραφίες των στελεχών της CUP εναγκαλισμένων με
μισητές φιγούρες του καταλανικού πολιτικού κατεστημένου έκαναν
τον γύρο των κινηματικών και θεσμικών μέσων ενημέρωσης. Πριν
αποδώσουμε την «κωλοτούμπα» σε εθνικιστικές αυταπάτες ή στην
εξουσία που διαφθείρει ακόμα και τους πιο ειλικρινείς
ριζοσπάστες, ας δούμε με ποιο τρόπο νοηματοδοτούν οι ίδιοι την
τακτική τους. Σε συνέντευξη της στη «Βαβυλωνία» (Τεύχος 17,
Ιανουάριος 2015) η νυν κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της CUP Άνα
Γκαμπριέλ διασαφηνίζει: «Θεωρούμε την ιδιότητα αυτή [του
καταλανού/ής] σαν μια συλλογική ταυτότητα αντίστασης.
Συνδέεται στενά με τον αγώνα που έδωσε ο καταλανικός λαός,
συγκεκριμένα η εργατική τάξη και οι αγρότες – που αποτελούν
και την πλειοψηφία της χώρας. Είμαστε λοιπόν υπέρ της
ανεξαρτησίας γιατί για εμάς είναι ένα εργαλείο για να
ανατρέψουμε την υπάρχουσα κοινωνική κατάσταση. Είναι ένας
ακόμα τρόπος για να μπορούμε να αποφασίζουμε για όλους τους
τομείς της κοινωνίας καθώς και για τη μορφή οργάνωσής της,
χωρίς να περιοριζόμαστε μόνο στα οικονομικά.»
Στο πλαίσιο της ρεαλπολιτίκ, η CUP προφανώς δεν υποστηρίζει
ότι η καταλανική ανεξαρτησία από μόνη της θα φέρει την
αναδιανομή, την δικαιοσύνη, την λαϊκή αυτοδιάθεση, το τέλος
της εκμετάλλευσης. Υποστηρίζει όμως ότι, απελευθερωμένοι από
τα ολοκληρωτικά κατάλοιπα του ισπανικού κράτους, και έχοντας

κερδίσει την αυτοδιάθεση μέσα από έναν μαζικό λαϊκό αγώνα
ενάντια στις επιθυμίες της καταλανικής αστικής τάξης, όσοι και
όσες πρεσβεύουν τις παραπάνω ιδέες θα βρεθούν σε έναν ευνοϊκό
συσχετισμό δυνάμεων σε μια ανεξάρτητη Καταλονία.
Η CUP δεν είναι το μόνο τμήμα του καταλανισμού που έχει
αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό. Πολλά κινήματα με
ελευθεριακή προέλευση αυτοπροσδιορίζονται ως «αυτονομιστές
αλλά αντικρατιστές» και επιχειρούν να δώσουν ένα διαφορετικό
νόημα στην ιδέα της ανεξαρτησίας. Αυτές τις ιδέες προωθούν,
αγωνιστές και κινήματα που προέρχονται από το 15Μ (το κίνημα
των πλατειών) ή άλλα που εντάσσονται στον Καταλανικό
Ολοκληρωμένο Συνεταιρισμό (CIC), ένα εκτεταμένο δίκτυο
συλλογικοτήτων που πειραματίζονται με μια μετακαπιταλιστική
οικονομία –αν και o CIC, όντας ένα πολυσυλλεκτικό δίκτυο, δεν
έχει κάποια κεντρική «γραμμή» υπέρ ή κατά της ανεξαρτησίας.
Πιθανώς μοιάζει με αφελή βολονταρισμό η ευχή της Γκαμπριέλ από
την ίδια συνέντευξη: «Μακάρι να δημιουργήσουμε καινούργιες
μορφές που να ξεφεύγουν από το κλασσικό μοντέλο του κράτους
όπως το γνωρίζουμε, δηλαδή καταπιεστικό και συγκεντρωτικό.
Μακάρι λοιπόν στον αγώνα για να δημιουργήσουμε ένα κράτος να
δημιουργήσουμε κάτι που δεν μοιάζει καθόλου με κράτος.»
Ανεξάρτητα από το αν θεωρούμε την τακτική τους εύστοχη ή
άστοχη, η CUP και κάποιες οργανώσεις που προέρχονται από την
ελευθεριακή παράδοση βλέπουν την ανεξαρτησία ως μια διαδικασία
που θα ανοίξει νέα πεδία αγώνα. Θα ήταν λάθος από την άνεση
του πληκτρολογίου μας να θεωρήσουμε αυτή την προσπάθεια εκ των
προτέρων καταδικασμένη στην αποτυχία.

3.

Ο καταλανισμός μάχεται ενάντια στο
βαθύ
κράτος
της
ισπανικής
μεταπολίτευσης

Δεν είναι τυχαίο ότι ο καταλανισμός αποκτά τέτοια δυναμική
σήμερα, μετά από 6 χρόνια παραμονής του Λαϊκού Κόμματος
(Partido Popular) στην κεντρική κυβέρνηση. Η πολιτική στην

Ισπανία υπήρξε πάντα μια διελκυστίνδα ανάμεσα στη Μαδρίτη και
τις περιοχές που θεωρεί “υποτελείς”, με την απειλή της βίας
πάντα να υποβόσκει. Η σαρανταετής δικτατορία του Φράνκο, η
οποία επέβαλε αιμοσταγείς πολιτικές εκκαθάρισης και
ομογενοποίησης, δεν έληξε με κάποια μαζική λαϊκή κινητοποίηση,
αλλά με το θάνατο του ίδιου του δικτάτορα το 1975. Η
«μεταπολίτευση» (transición) σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από
το ίδιο το καθεστώς, με σκοπό να συνδυαστούν τα πλεονεκτήματα
της μετάβασης στη δημοκρατία –ιδιαίτερα η πρόσβαση στο ΝΑΤΟ
και στην εν τη γενέσει Ευρωπαϊκή Ένωση– με τη συνέχεια της
πολιτικής και οικονομικής κυριαρχίας των ίδιων ελίτ και την
ατιμωρησία των εγκλημάτων της δικτατορίας. Χαρακτηριστικά, ο
Μανουέλ Φράγα, υπουργός του Φράνκο, πρωτοστάτησε στη
διαμόρφωση του Συντάγματος του 1978 και αμέσως μετά ίδρυσε το
Λαϊκό Κόμμα, το οποίο εναλλάσσεται από τότε στην εξουσία με το
κεντροαριστερό PSOE – παρέμεινε, μάλιστα, επίτιμος πρόεδρος
του κόμματος μέχρι τον θάνατό του το 2012.
Ο αντικαταλανισμός και ο αντιβασκισμός βρίσκονται στην καρδιά
του πολιτικού συστήματος, σε μια χώρα όπου οι οικονομικές,
γραφειοκρατικές, μιντιακές και πολιτικές ελίτ είναι
«κληρονομικές» και σχεδόν απαράλλακτες από την εποχή του
Φράνκο, και ο θεσμός της μοναρχίας αποτελεί «εγγυητή» της
διαιώνισης τους στην εξουσία. Η απειλή του κατακερματισμού της
χώρας είναι αυτό που δίνει δύναμη και λόγο ύπαρξης στην
ισπανική δεξιά, με τον ίδιο τρόπο που παλιότερα δικαιολόγησε
40 χρόνια δικτατορίας. Δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξουμε ότι
αν οι Καταλανοί και οι Βάσκοι αυτονομιστές δεν υπήρχαν, ο
Ραχόι θα έπρεπε να τους εφεύρει.
Πράγματι, η άνοδος των περιφερειακών εθνικισμών είναι φιλί
ζωής για το αποδυναμωμένο Λαϊκό Κόμμα το οποίο, εμπλεκόμενο σε
σκάνδαλα διαφθοράς που φτάνουν μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια και
με μεγάλη φθορά από την μακροχρόνια εφαρμογή πολιτικών
λιτότητας, έχει αποξενώσει την εκλογική του βάση και κυβερνά
τον τελευταίο χρόνο χωρίς επαρκή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο
για να μπορεί να νομοθετεί. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι, ενώ

ο Ραχόι σκίζει τα ρούχα του σχετικά με τον καταλανικό
αυτονομισμό, ο ίδιος συστηματικά τον υποδαυλίζει, για
παράδειγμα όταν καταφεύγει στα ανώτατα δικαστήρια για να
ακυρώσει αρμοδιότητες της καταλανικής κυβέρνησης που
προβλέπονται στο “εστατούτ”, το “καταστατικό” της καταλανικής
αυτοκυβέρνησης ή όταν διατάζει την μαζική καταστολή του
γενικού πληθυσμού κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος.
Ο Ραχόι ενδιαφέρεται να συσπειρώσει την αντιδραστική και
εθνικιστική βάση του Λαϊκού Κόμματος, και στο βωμό αυτής της
πολιτικής επιδίωξης, μια στρατιωτική εισβολή σε ένα κομμάτι
της ίδιας του της χώρας που αφήνει πίσω 1000 τραυματίες δεν
είναι υψηλό τίμημα. Καλώς ή κακώς, αυτή είναι η Ισπανία από
την οποία οι Καταλανοί θέλουν να αποσχιστούν. Ο τρόπος
διακυβέρνησης του Ραχόι –που δεν διαφέρει από αυτόν των
προκατόχων του στην ισπανική δεξιά, από τον Φράνκο και μετά–
είναι ένας από τους σημαντικούς λόγους ανόδου και
νομιμοποίησης του κινήματος καταλανικής ανεξαρτησίας τα
τελευταία χρόνια.

4.

Η ισπανική (ευρύτερη) αριστερά δεν
έχει κάτι ουσιαστικό να αντιπροτείνει

Φυσικά όλο το πολιτικό φάσμα της ευρύτερης αριστεράς στην
Ισπανία, από τους αναρχοσυνδικαλιστές μέχρι τον συνασπισμό
«Ενωμένοι Μπορούμε» (Unidos Podemos) του Ποδέμος με την
Ενωμένη Αριστερά αναγνωρίζουν την αντιαυταρχική και
αντικαθεστωτική διάσταση του καταλανισμού, ανταπαντούν όμως με
αφηρημένα κλισέ περί ενότητας ενάντια στο «καθεστώς του ‘78»
το οποίο θα πρέπει να ανατραπεί από τον ίδιο το λαό. Ιδίως τα
κόμματα της αριστεράς επαναλαμβάνουν την έκκληση για τη
δημιουργία μιας ομοσπονδιακής, κοσμικής, πολυεθνικής
ρεπούμπλικας, δηλαδή δημοκρατίας· ο όρος ρεπούμπλικα στην
Ισπανία παραπέμπει στην κατάργηση της μοναρχίας και έχει
αναφορές στην «Δεύτερη Ισπανική Δημοκρατία» (Segunda Republica
Española), τις κυβερνήσεις της περιόδου του 1931-39, τις

οποίες ανέτρεψε τελικά το πραξικόπημα του Φράνκο.
Για να τεθεί, βεβαίως, ζήτημα αναθεώρησης του συντάγματος και
πολιτειακής αλλαγής στην Ισπανία πρέπει να εξασφαλιστεί
πλειοψηφία 3/5 και στη βουλή και στη γερουσία· όνειρο θερινής
νυκτός για μια αριστερά που εκλογικά κινείται γύρω από το 20%
και φλερτάρει με το PSOE, τον άλλο πυλώνα του «καθεστώτος του
‘78» για να μπορέσει μελλοντικά να κατακτήσει έστω ένα μικρό
κομμάτι εξουσίας. Οι αφηρημένες και γενικόλογες αναφορές στην
πολυεθνική ομοσπονδία, συνεπώς, ισοδυναμούν με το «ψηφίστε
μας, και ας περιμένουμε να ωριμάσουν οι συνθήκες».

5.

Ο
καταλανισμός
δεν
είναι
επαναστατικός, ωστόσο αποτελεί ένα
προοδευτικό μαζικό κίνημα

Αυτό που είναι πλέον προφανές, και που όλες οι αναλύσεις της
αριστεράς και τις αναρχίας, από τις πιο επαναστατικές μέχρι
τις πιο μεταρρυθμιστικές, αρνούνται να παραδεχτούν, είναι ότι
το κίνημα για την καταλανική ανεξαρτησία είναι η μεγαλύτερη
απειλή και πρόκληση που έχει ποτέ αντιμετωπίσει το καθεστώς
του ’78. Είναι ένα μαζικό κίνημα ανοιχτά αντιμοναρχικό,
αντιαυταρχικό, με κεντρικό αίτημα τον εκδημοκρατισμό και την
αυτοδιάθεση και με τακτικές λαϊκής αυτοοργάνωσης και πολιτικής
ανυπακοής. Σαφώς, δεν έχει τα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά που
πολλοί θα επιθυμούσαμε και τα οικονομικά του αιτήματα
κινούνται μάλλον στο πεδίο του φιλελευθερισμού, ωστόσο θα
αποτελούσε πνευματική οκνηρία απλά να του κολλήσουμε την
ταμπέλα του εθνικισμού και να θεωρήσουμε ότι ξεμπερδέψαμε μαζί
του.
Είναι φυσιολογικό τόσο κούνημα σημαίας εκατέρωθεν να
δημιουργεί αποστροφή σε όσους και όσες εμφορούνται από
ελευθεριακές ιδέες. Ωστόσο, ιστορικά οι επαναστάτες ποτέ δεν
περίμεναν να γεννηθεί εκ του μη όντος το συνειδητοποιημένο
μαζικό κίνημα για να συμμετέχουν εκ των υστέρων· αντίθετα
συμμετείχαν ενεργά στα μαζικά προοδευτικά κινήματα της εποχής

τους με σκοπό να τα ριζοσπαστικοποιήσουν. Η παρακμή της
ευρύτερης αριστεράς στον 21ο αιώνα επιτρέπει στους
«επαναστάτες» της εποχής μας να απορρίπτουν τα μαζικά
προοδευτικά κινήματα ως διαταξικά, μικροαστικά, ρεφορμιστικά
κτλ. και να επιτρέπουν στον εαυτό τους να μένουν μακριά από
αυτά· φαινόμενο που παρατηρήθηκε ήδη το 2011 σε σχέση με το
κίνημα των πλατειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ισπανία.
Πέραν αυτού, τα καταλανικά κινήματα που δρουν μέσα σε ένα τόσο
πολωμένο πολιτικό σκηνικό δεν έχουν μόνο την ευθύνη της
πράξης, αλλά και την ευθύνη της μη πράξης. Όταν το κράτος
καταστέλλει βίαια πολίτες που χρησιμοποιούν τακτικές
αυτοοργάνωσης και πολιτικής ανυπακοής με αίτημα την
αυτοδιάθεση, όποιος ισχυρίζεται ότι τηρεί «ίσες αποστάσεις»
δεν κάνει τίποτε άλλο από το να κρύβεται πίσω από το δάχτυλο
του.

Και τώρα τι;
Δεν χρειάζεται να έχει κανείς ιδιαίτερες ενορατικές ικανότητες
για να προβλέψει ότι αυτή η απόπειρα δημιουργίας μιας
ανεξάρτητης Καταλονίας θα πέσει στο κενό. Με την εφαρμογή του
άρθρου 155, οι πολιτικοί ηγέτες της τοπικής κυβέρνησης δεν
έχουν καμία τυπική εξουσία, και όλες οι δυνάμεις καταστολής
(συμπεριλαμβανόμενης της καταλανικής αστυνομίας, των Μόσος
ντ΄Εσκουάντρα) βρίσκονται πλέον στην υπηρεσία της κεντρικής
κυβέρνησης. Λαϊκή αντίδραση σίγουρα θα υπάρξει, όπως και βίαιη
καταστολή, συλλήψεις, καταδίκες. Σε κάθε περίπτωση, το σχέδιο
ανεξαρτησίας δεν τελειώνει εδώ, αφού στις επόμενες εκλογές τα
κόμματα του καταλανισμού είναι πιθανόν να διατηρήσουν ή να
ενισχύσουν την επιρροή τους, και να εκκινήσουν έτσι εκ νέου
την διαδικασία.
Ο καταλανισμός δεν έχει πείσει ότι έχει μια ισχυρή πλειοψηφία
και δυναμική μέσα στην καταλανική κοινωνία. Η κοινοβουλευτική
του πλειοψηφία είναι οριακή, και στο δημοψήφισμα της 1 Οκτώβρη
ψήφισε μόλις 43% των ψηφοφόρων –ένας αριθμός που θα έφτανε στο

46% αν δεν υπήρχε η βίαιη καταστολή. Ωστόσο το ζήτημα δεν
είναι τόσο ποσοτικό όσο ποιοτικό.
Ενώ ο καταλανισμός
ηγεμονεύεται από οικονομικά συντηρητικές δυνάμεις,
περιλαμβάνει τμήματα με πολύ προωθημένα αιτήματα και
πρακτικές.
Τα ζητήματα που ανοίγει στο ισπανικό πολιτικό σκηνικό –της
πολιτειακής αλλαγής, της αυτοδιάθεσης, του εκδημοκρατισμού–
έρχονται να ταρακουνήσουν τα λιμνάζοντα νερά της μεταφρανκικής
Ισπανίας. Βεβαίως, όπως κάθε μαζικό κίνημα, ο καταλανισμός
περιλαμβάνει μεγάλες και άλυτες αντιφάσεις. Ωστόσο, θα ήταν
λάθος να τον κατατάξουμε απλά στην κατηγορία των «εθνικισμών»
και να του εφαρμόσουμε μια γενική ανάλυση περί ταξικής και
εθνικής ενότητας· αντίθετα, οφείλουμε να τον μελετήσουμε σε
όλη την πολυπλοκότητα του, να αναγνωρίσουμε τους περιορισμούς
του αλλά και να διερευνήσουμε τα πεδία αγώνα που ανοίγει και
τις χειραφετητικές δυνατότητες που προσφέρει.

