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Urtarrilaren 28an ireki zen Kataluniak 
bizi duen egoeraren ate berri hau: CUPek 
Generalitatearen 2017ko aurrekontuak 
onartu zituen eta horrekin abiarazi zuen 
erreferendumaren aroa. Hainbaten ustez 
prozesu soberanistaren hirugarren aroa 

litzateke. Lehena 2014ko azaroaren 9koa 
izan zen eta bigarrena 2015eko hautes-
kunde plebiszitarioak.
 Erreferendumaren korridorean sartu 
da, beraz, independentzia prozesua, bai-
na inork ez daki oraindik berau egingo 

den eta egiten bada loteslea izango den, 
Generalitatetik eta Kataluniako Lege-
biltzarretik adierazten den moduan. Ez 
dago behar besteko konfiantzarik sobe-
ranismoan, hori goitik behera sinesteko. 
Carles Puigdemont lehendakaria, dena 

ZUZEN KATALUNIAKO 
ERREPUBLIKARANTZ... 
EDO PROZESISMOAN BARNA? 
Katalunia bete-betean sartu da erreferendumaren fasean. Espainiak dio ez 
dela egingo, Generalitateak baietz. 155. artikulua ere mahai gainera ekarri 
du Madrilek. Kataluniak Deskonexio Legea. Eta giroa epikaz janzteko: Artur 
Masen itzulera, oraingoan auzitegietatik barna. Prozesismoaren kapitulu bat 
gehiago, dio hainbatek.  
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den, Artur Mas baino askoz argiago hitz 
egiten ari da gaiaz eta urtarrilaren 24an 
Europako Legebiltzarrean emandako hi-
tzaldian ere halaxe egin zuen: “Errefe-
renduma egin egingo dugu, bai ala bai, 
Estatuaren baimenarekin edo gabe eta 
%50 + 1arekin irabazten badugu, inde-
pendentzia aldarrikatuko dugu”. Ozena-
go bai akaso, baina argiago ezin da esan.

Konstituzioaren 155. artikulua
Behin erreferendumerako atzerako kon-
taketa hasita, Espainiako Gobernuak 
gogor ekin dio erasoaldi politikoari, eta 
orain arte bezala kontsulta ez dela egin-
go iragarri du tinko. Rafael Catalá Espai-
niako justizia ministroak argi adierazi du 
autonomia Konstituzioaren 155. artiku-
luaren bidez bertan behera utzi beharko 
balitz, hala egingo dutela. Espainiako his-
toria ezagututa, Luis María Ansón ABC 
egunkariko zuzendari ohiaren berben 
mehatxua larriagoa da: “Beldurra ema-
ten du pentsatzeak Espainiako Historia-
ren orrialdeak ostera ere odoletan eror 
daitezkeela”. Tankerako adierazpen eta 
esamoldeak aspaldi ez bezala barreiatu 
dira Espainiaren aktualitate politikoan.

Prozesismoa
Ateak zabalik dira bai, baina Katalunian 
askori kosta egiten zaio sinestea gauza-

tuko denik. Baita soberanismoaren ba-
rruan ere. 2014ko azaroaren 9ko adi-
bidea hor da. Loteslea izan behar zuen, 
baina azkenean “partehartze prozesua” 
izan zen; ez zen ofiziala izango, bai-
na “erreferendumaren balore politikoa 
izango zuen”, Masen esanetan; indepen-
dentzia aldarrikatu beharrean, ordea, 
hauteskunde plebiszitarioak egin ziren.
 Eta hala ere gertaera handia izan zen 
hura. Independentistek, oro har, urrats 
oso garrantzitsuak ematen ari direla sen-
titzen dute, baina bada ere ezkortasun 
maila bat esandakoak betetzen ez direla-
ko, edo erdizka betetzen direlako. 
 Egoera horri, prozezismoa deitzen dio-
te askok. Joger Palá “El Critic” webgu-
neko koordinatzailea da esamoldearen 
asmatzailea eta berak bi zentzu ematen 
dizkio: batetik, hor dago beti Prozesua, 
beti aurrera, baina bere helburuetara 
inoiz heldu gabe, hainbat egoera estaliz 
eta egoera hori etengabe luzatuz; bes-
tetik, indar metaketa garai moduan ere 
uler liteke, Prozesuaren garaia da hau, 
indar soberanistek beren helburuetara 
iristeko hainbat saio eta molde erabil-
tzen ari diren garaia.

Masen itzulera epikoa
Doinu epiko handia izan du Artur Mas 
lehendakari ohiaren itzulerak politika-

ren lehen lerrora. Egia esan, lehenbiziz 
gertatzen da halakorik Estatuan, ez da 
txantxetakoa Espainiako Justiziak auto-
nomia bateko lehendakari ohi bat epai-
tzea. Eta oso nabarmentzekoa, halaber, 
50.000 pertsonak laguntzea hiru auzipe-
tuak –Artur Mas, Irene Rigau eta Joana 
Ortega– auzitegietako ateraino.
 “Kalean harro, baina epailearen au-
rrean otzan” diote unionistek; “Herri bat 
du atzean”, independentistek; eta badira 
elkartasuna adierazi bai, baina zale ez 
direnak ere: “Epaimahaiaren aurrean de-
sobedientzia ekintza hura ez onartzea ez 
da defentsa estrategia egokia”, azpima-
rratu du CUPek. Masek bere gain hartu 
du erreferendumaren erantzukizun po-
litiko osoa, baina ihes egin dio erantzuki-
zun juridikoari: Masen erranetan “Kons-
tituzio Auzitegiak ez zien agindu zuzenik 
eman erreferenduma geldiarazteko” eta, 
beraz, ez zuten ezer desobeditu.
 Inhabilitazioa ez litzateke txantxetakoa 
Mas eta PDECat bere alderdiarentzat, 
eta aukera horrek hainbat mugimendu 
azkartu ditzake xake jokoan. Baina in-
dependentismoak dioenez, Katalunian 
Masen inhabilitazioa baino garrantzi-
tsuagoa izango litzateke Carme Forcadell 
kargugabetzea, azkenean Masek orain ez 
duelako kargurik eta Forcadell Legebil-
tzarreko lehendakaria delako.



Ezkerreko argazkian, Joana Ortega, Artur Mas eta Irene Rigau auzitegira sartzear, sostengua ematera joandako milaka herritarrak agurtzen.
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 Denetarik entzun eta irakur daiteke 
Kataluniako egoeraz eta kontu askorekin 
ibili behar da bata ala bestea xurgatzera-
koan, baina badira joera nagusi batzuk 
aurrera begira; bestelakoa izango da be-
tetzen diren ala ez. Joera horietan Forca-
dellen inhabilitazioa gauzatutzat ematen 
da, eta erantzun gisa independentismoak 
erreferenduma uda aurrera ekar dezake. 
Generalitateak ere publiko esan du hori 
aukera bat litzatekeela.
 Instituzioak behar dira erreferenduma 
antolatzeko eta irailera arte itxaronez 
gero, independentistak instituzio barik 
gera litezke erreferenduma egiteko; eta 
ondoren independentzia aldarrikatzeko, 
hori baita baiezkoak aise irabazi ondoren 
egin beharreko hurrengo urratsa. 

Deskonexiorako Legea
Abenduaren amaieran iragarri zuten 
Junts Pel Sí eta CuPek Deskonexiorako 
Legean akordioa erdietsi zutela. Erre-
ferenduma bezain giltzarri da atal hau 
eta haren segidan jarri beharko da in-
darrean. Nahiko aurreratua ei dago eta 
uztailaren 1erako guztiz prest egongo da. 
Bere helburua da hutsune juridikorik ez 
uztea autonomiatik Kataluniako Errepu-
blikaren bidean. Funtsean, lege hau inda-
rrean sartzea independentzia aldarrika-
tzea da. Hala dio bere lehen artikuluak: 
“Kataluniak Errepublika demokratiko 
eta sozial gisa eratu du bere burua”.
 Akordioa iragarri zenean legearen he-
zurduraren bederatzi titulu nagusiak 
ere eman zituzten: “xedapen  orokorrak; 
nazionalitatea eta lurraldea; ordena-

mendu eta administrazioen segida; es-
kubideak eta betebeharrak; sistema ins-
tituzionala; botere judiziala eta justizia 
administrazioa; finantzak; independen-
tzia erreferenduma; prozesu konstitu-
ziogilea; eta amaierako xedapenak eta 
aplikaezinak”.
 Eta debekatzen delako erreferendu-
ma egiten ez bada? Orduan independen-
tismoak horretan oinarrituko luke Des-
konexio Legea indarrean jartzeko bere 
legitimitatea. Beraz, datorren udan edo 
udazkenean lege hori indarrean sartuko 
litzateke bai ala bai, autonomiak inda-
rrean irauten badu bederen.
 Funtsean, soberanismoak pentsatzen 
du errepresioaren bideak jende asko 
ekarriko duela bere esparrura, batez ere 
udaberri honetan politikoki eratuko den 
En Comú esparrukoak. Erreferendumari 
begira, espazio hori edo haren zati handi 
bat bereganatzea da independentisten 
egungo erronkarik handiena kontsulta-
ren arrakastari begira.
 Erreferenduma eta Deskonexio Legea-
ren artean hauteskunde aurreratuak egi-
tea ere ezin da baztertu, batez ere erre-
ferenduma egiteko aukerarik ez badago. 
Horra begira legoke Masen oraingo irudi 
metaketa, Puigdemontek iragarria baitu 
bere ez dela izango berriz lehendakari. 
Egungo inkestek, ordea, bosgarren le-
kuan jartzen dute PDECat. Jordi Pujol 
lehendakari ohiak, esate baterako, Oriol 
Junqueras ikusten du lehendakari, batez 
ere Mas inhabilitatzen badute: “Orduan 
bereak egin du”, dio hainbat gazterekin 
egindako solasaldian.

Lehendakari gabeko zerrenda
Enric Juliana moduko analistek argi ikus-
ten dute ez dela erreferendumik egingo 
eta hauteskundeak aurreratuko direla 
berriz ere. Baina oraingoan oso gaitza 
litzateke Junts Pel Sí-ren jokaldia errepi-
katzea eta bakoitza bere siglekin joango 
litzateke hautetsontzietara. Azken bala 
gisa, ordea, independentismoari beti ge-
ratuko zaio “lehendakaririk gabeko ze-
rrenda”, dagoeneko hainbat erakundek 
2015eko iraileko hauteskundeetarako 
proposatu zutena, baina indar aski izan 
ez zuena: independentismo osoa aurkez-
tuko litzateke zerrenda bakarrean, baina 
hau pertsona ezagunez osatua legoke eta 
ez politikariez.
 Gehiengo osoa lortuz gero, ordea, 
lehendakaria izendatu beharrean, Lege-
biltzarra desegin eta hauteskundeak dei-
tuko lirateke berriz; eta orain bai, alderdi 
bakoitza bere proiektuarekin aurkeztuko 
litzateke. Erreferendumaren gisakoa li-
tzateke lehena eta hauteskunde konsti-
tuziogileak bigarrenak. Eta guztia Espai-
niarekiko izan daitekeen enfrentamendu 
gogorra saihestuta.
 Legitimitate talka agerian da zeruer-
tzean, baina ezin jakin nola lehertuko 
den: Espainiak estatu indartsu baten 
tresneria osoa du, bere zuzenbide esta-
tuaren indarra; Kataluniak herritarren 
legitimitate demokratikoa. Independen-
tistak legitimitate hori handitzen dela 
erakusteko gai diren neurrian, Errepu-
blika berria gertuago izango da. Egungo 
egoera asko luzatzen bada, independen-
tismoa higatu egingo da. n


