
BAI-BAI edo bai-ez, horiek dira
Kataluniako erreferendumak
ahalbidetzen dituen aukera
nagusiak. Badira gehiago ere,
baina funtsean horietakoren bat
aterako litzateke erreferenduma
gaur egingo balitz. Eta hemen-
dik hamaika hilabetera?

Hemendik hamaika hilabetera
ez da erreferendumik egingo.
Gaitza da iragartzea politikan
zer gertatuko den edo zer ez,
gehienetan huts egiten baita,
baina kasu honetan nahiko segurua
da erreferenduma ez dela egingo.
Bitxia bada ere, Kataluniako
Gobernuak jakinaren gainean deitu
du egingo ez den erreferendum
bat. Horretan bat datoz Mariano
Rajoy eta Artur Mas. Funtsean,
Kataluniako mugimendu sobera-
nistak plebiszitu hauteskundeetara-
ko kanpaina luze bat jarri du abian.
Eta independentismoaren hauspo-
rik onena, Espainiako Gobernua-
ren ezezko borobila da.

Soberanismoak badaki egindako
galdera bikoitza nahasgarria dela,
baina badaki, halaber, bere batasu-
na mantentzeko formula indartsua
dela. Areago, Madrilgo Gobernuak
Espainiaren egituratze politikoa
sakonetik eraldatzeko bidea abia-
razten ez badu, erreferenduma egin
gabe ere bai-ez hori bai-bai bihurtu-
ko da, independentista ez den
soberanismoari independentzia
besterik geratuko ez zaiolako.

Baina nola heldu independen-
tziara erreferenduma egingo ez
bada? Hipotesia honakoa litzate-
ke: Kataluniako Gobernuak erre-
ferenduma deitzen du 2014ko aza-
roaren 9rako. Madrilek dio ez dela
egingo eta hala izango da, arrazoi
desberdinengatik bada ere, hala
dutelako aurreikusia alde biek.
Ondoren, oraingo Kataluniako
Gobernua desegin, hauteskundeak

aurreratu eta horiek izaera plebis-
zitarioa izango lukete. Noiz? Gai-
tza da zehaztea, baina ez dirudi
behin Kongresuak erreferenduma
debekatuta Masen Gobernuak
asko iraungo lukeenik. Ez dago
oraindik argi eskaintza soberanista
nola antolatuko litzatekeen, baina
argi dago gehiengo handia izango
lukeela. Espainiako Gobernuak
itxia jarraituko lukeenez, Katalu-
niako gobernu berriak indepen-
dentzia aldarrikatuko luke. Sines-
gaitza dirudi, baina hipotesi
nagusietako bat hori da.

Eta Espainiak, bitartean, ez
luke ezer egingo? Ba seguruenik
bai, baina horretarako Katalunia-
ko Gobernuak legez kanpoko
urrats handi bat eman beharko
luke, eta une hori ez da oraindik
iritsi, eta seguruenik ez litzateke
iritsiko gobernu berriaren inde-
pendentzia aldarrikapen hori gau-
zatu arte.

Orain kontua da ea noiz aurre-
ratuko liratekeen hauteskundeak.
Urtarrilaren 15ean eztabaidatuko
da Kataluniako Legebiltzarrean
Espainiako Kongresuari egin
behar zaion erreferendumerako
galdera eskaera. Ondoren, Katalu-
niako alderdiek eskaera bideratu
beharko dute Kongresuan eta
otsailean edo martxoan, hark
ezezko argia emango luke.

Aldi berean, Espainiako
Gobernuak, erreferendum deia-
ren aurkako helegitea jarriko du
Auzitegi Konstituzionalean eta
hark baliogabetu egingo du
Masen Gobernuaren deia.
2014rako aurrekontuetan erre-
ferendumerako aurreikusitako
bost milioi euroko atala ere
baliogabetuko da.

Hala ere, horiek erabaki txi-
kiak dira, erabaki handiak Kata-
luniako Gobernuak indepen-

dentzia aldarrikatzean etorriko
lirateke. Espainiako Gobernuak
Konstituzioaren 155 artikulua jarri-
ko luke indarrean eta Kataluniako
gobernu autonomoa bere esku
hartu. Baina nola hartzen da gober-
nu bat edo autonomia oso baten
agintea egun batetik bestera? Nori
egingo liokete kasu milaka funtzio-
nariok eta ehunka mila herritarrek?
Eta zer esango luke nazioarteak,
Kataluniako Legebiltzarraren
gehiengo argiak independentzia
aldarrikatzean, Espainiako Gober-
nuak ezer negoziatu nahi ez due-
nean? Zilegitasun borroka horre-
tan, sinesgarria ote Guardia Zibila
edo armadaren parte hartzea? 

Hori guztia hipotesi bat beste-
rik ez da, jakina, sinestea ere gaitza
dirudiena. Baina norbaitek pentsa-
tuko zuen 2012ko irailaren 10ean
CiUren gobernu batek urtebete
geroago autodeterminazio errefe-
rendum bat deituko zuela?

Eta hipotesietan legoke, baita
ere, historian ohikoagoa den beste
hori, Espainiaren neurri zorrotzen
ondorioz edo independentismoa
zatitzen delako Katalunian sobe-
ranismoak ez asmatzea modu
bateratuan erantzu-
ten. Bai, ate asko ire-
kita dira oraindik,
baina independen-
tziarena ere bai. n
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