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Katalónia függetlenségi törekvései és a labdarúgás*

A Spanyolországban Qshonosnak számító különbözQ nemzeti identitások mindig kulcs-
szerepet játszottak a helyi futball történetében.1 A labdarúgás és a politika sokak szerint 
összefonódik, fQleg a nacionalistáknál, legyenek azok spanyolok, baszkok vagy éppen 
katalánok.2 Egy korábbi tanulmányomban3 e szempontból a baszk labdarúgást elemeztem, 
most pedig a katalán identitás és a futball aktuális összefüggéseit igyekszem bemutatni.

Spanyolország lakóinak harmada nem spanyol nemzeti identitású, összesen több mint 
10 millióan katalán, baszk vagy galíciai nemzetiség_ek. Az állam nemzetiségi, nyelvi és 
kulturális sokféleségét az 1978-as demokratikus alkotmány is elismeri, azóta az ország 17 
autonóm közösségre tagolódik. Az autonómiák, a belsQ önrendelkezés mértéke különbözQ, 
legkiterjedtebb Katalóniáé és Baszkföldé. Ezt történelmi önállóságuk indokolja, továbbá itt 
a legerQteljesebb a politikai, nyelvi és kulturális nacionalizmus, a nemzeti és nyelvi öntudat.

A katalán Európa legnagyobb népesség_, önálló állammal nem rendelkezQ nemzete. 
A katalán identitásúak túlnyomórészt Katalóniában élnek, zömük, körülbelül 6 millió fQ 
katalán nyelv_, kis részük nyelvileg már elspanyolosodott. Katalán származásúak élnek 
még Valencia és a Baleári-szigetek területén is, de katalán nemzeti identitásuk itt nagyon 
keveseknek van.

Katalónia Spanyolország északkeleti csücskében található, területe 32 ezer km², ami 
az állam területének 6,5%-a, lakosainak száma 7,5 millió, a spanyol népesség 15%-a. 
Helyzete mindig is sajátságos volt, földrajzi fekvése révén a Pireneusi-félsziget európai 
kapujaként szolgált.4 A katalánokat nyelvük, kulturális sajátosságaik mindig markánsan 
megkülönböztették a környezQ népektQl, magukat önálló nemzetnek tekintik, identitásuk 
fQ elemei a nyelv, a kultúra, a történelem és a terület. A katalán identitás, a saját nyelvhez 
és kultúrához ragaszkodás, az önállóság vágya rendkívül erQs, a különbözQ diktatórikus 
korszakok spanyolosítási törekvései ezt még jobban megerQsítették.

A katalán önazonosság hangsúlyozásában különös szerepet játszik a sport, és azon belül a 
labdarúgás, amely nem csupán a legnépszer_bb sportág, hanem a katalánok valóságos szív-
ügye, segítségével saját nemzeti kultúrájukat erQsítik. A katalánok tipikus példáját szolgál-
tatják annak a jelenségnek, amikor a labdarúgás nemzetiségi környezetben a többségi nem-
zettQl és az általa uralt államtól való elhatárolódás eszköze, és a kisebbségben lévQ helyi, 
nemzeti önazonosságok egyik meghatározó eleme. A futball Katalóniában politikai állás-
foglalás is, politikai jelentQséget tulajdonítanak saját nemzeti válogatottjuknak, valamint az 
FC Barcelonának, ez a két csapat egész nemzetüket, illetve Katalóniát képviseli, jelképezi.

A következQ írásban az utóbbi években felerQsödQ katalán függetlenségi mozgalom-
mal és annak a labdarúgással kapcsolatos összefüggéseivel foglalkozom, érdeklQdésem 
középpontjában a katalán „nemzeti” válogatott, illetve a független államiság futball-kö-
vetkezményei állnak.5

(Történelmi, politikai, társadalmi háttér) A katalánok a kora középkor óta többnyire saját 
területtel és kormányzattal, teljes vagy részleges szuverenitással, önállósággal vagy auto-
nómiával rendelkeztek.

Az önálló katalán állam a 9. század végén jött létre, a Katalán-Aragón Királyság 
12. századi megalakulásától a király mellett Katalónia saját politikai és adminisztratív 
testülete, a Generalitat gyakorolta évszázadokon át a katalánok fölötti politikai hatalmat, 
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az intézményt a mai autonóm kormányzat az elQdjének tekinti. A kasztíliai vezetéssel 
megvalósított reconquista után kiépülQ spanyol birodalomba Katalónia belsQ önállóságát 
megQrizve tagolódott be – egészen a spanyol örökösödési háborúig. Ekkor, a 18. század 
elején, a végül vesztes oldalt támogató tartomány elvesztette minden addigi elQjogát és 
autonómiáját, betiltották a katalán nyelv használatát, megszüntették politikai, közigazga-
tási és igazságszolgáltatási intézményeit, beolvasztották a spanyol államba.

Katalónia ugyanakkor az iparosodás korában látványos gazdasági fejlQdésnek indult, 
ami enyhítette a szabadságjogok elvesztése feletti fájdalmat, s nagymértékben hozzájárult 
a nemzeti büszkeség erQsödéséhez. A többi spanyolországi térségnél jóval jelentQsebb 
gazdasági teljesítménnyel párhuzamosan Katalónia politikailag továbbra is a spanyol 
központi hatalom alárendeltje maradt, sosem sz_nQ önállósági igényét Madrid különbözQ 
intézkedésekkel igyekezett fokozatosan semmissé tenni.

A 19. században a modernizációval és az iparosodással párhuzamosan politikai és 
kulturális tartalommal megjelent a katalán nacionalizmus, kialakult a modern katalán 
nemzet. A katalán önrendelkezés kivívásért számos politikai mozgalom alakult, a század 
végén katalán nemzeti pártok jöttek létre, amelyek parlamentáris eszközökkel az önálló 
katalán politikai intézményrendszer visszaállításáért, saját parlament létrehozásáért száll-
tak síkra.6 A katalánista pártok erejét jelzi, hogy 1914-ben létrejöhetett a Katalónia köz-
igazgatási szétdaraboltságát megszüntetQ Mancomunitat, mely a négy katalán provincia 
gy_lésének közös szerveként a modernizálást tartotta fQ feladatának. Iskolákat létesített, 
fejlesztette az infrastruktúrát, ám a teljes autonómiától ez még messze volt.7

Az I. világháború után Primo de Rivera tábornok átvette az ország irányítását és dikta-
túrát vezetett be. Rendszere merev autonómiaellenes politikát folytatott, még inkább köz-
pontosította az államot, feloszlatta a Mancomunitatot, törvényen kívül helyezte a nemzeti 
mozgalmakat, betiltotta a katalán zászló és nyelv hivatalos használatát.

Az 1931-es második köztársaság villantotta fel végre a valódi autonómia lehetQségét. 
A választások után Katalóniában rövid idQre kikiáltották az önálló köztársaságot is, mely 
föderatív viszonyban kívánt együtt élni a többi spanyolországi tartománnyal. Végül auto-
nóm státust szerzett, statútuma külön parlamentet, kormányt, azaz a Generalitat visszaál-
lítását, saját jogrendszert, igazságszolgáltatást, közigazgatást, költségvetést, kulturális és 
nyelvi jogokat, gyakorlatilag teljes belsQ önállóságot biztosított Katalóniának.8 A spanyol-
országi polgárháború idején (1936–39) Katalónia mindvégig a baloldal, a köztársaságpár-
tiak oldalán állt, Barcelona az egyik legfontosabb bázisa volt a Franco-ellenes erQknek.

A polgárháború után a végsQkig kitartó tartomány a diktatúra bosszújának áldozatává 
vált. Barcelona elfoglalásakor, 1939 januárjában Franco csapatai vérfürdQt rendeztek, a 
katalánokat kollektív b_nösnek kiáltották ki a köztársasággal való együttm_ködés és sze-
paratizmus miatt, rengeteg katalánt bebörtönöztek, számos népszer_ vezetQt kivégeztek 
(többek között az autonóm katalán kormányzat, a Generalitat elnökét is).

Az „egy állam, egy nemzet, egy nyelv” jelmondattal az egységes Spanyolország ide-
ológiáját hirdetQ, a homogén spanyol nemzetállam megteremtéséért küzdQ, t_zzel-vassal 
központosító Franco diktatúrája a katalánoknak a megtorlást követQen is csak kíméletlen 
elnyomást hozott. A rezsim a régiókban, így Katalóniában is törvényen kívül helyezte a 
politikai autonómiát képviselQ mozgalmakat, megsz_ntette az „autonómiának nevezett 
tévedést”. Franco feloszlatta az autonóm katalán testületeket, intézményeket, a közigaz-
gatás vezetését központilag kinevezett tisztviselQkre bízta. Mindenre kiterjedQen betiltotta 
a katalán nyelv nyilvános, közéleti használatát (hivatalok, iskola, sajtó, rádió, televízió, 
könyvkiadás), de otthonon kívül még a magánbeszélgetésekben sem volt ajánlatos azt 
használni. A katalán identitás minden más megnyilvánulását – pl. jelképhasználat, szo-
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kások – is üldözték, betiltottak bármiféle katalán kulturális tevékenységet, az iskolákat 
teljesen elspanyolosították (még az óraközi szünetekben is tilos volt katalánul beszélni). 
A katalán fiatalokat más tartományokba vitette katonai szolgálatra. A katalán ipart is 
megpróbálta a központtól függQvé tenni azáltal, hogy a katalán bankokat a madridiakba 
olvasztatta. Tudatos betelepítési politikával próbálta megtörni a katalán nemzeti egységet. 
Összességében célja a katalán identitás megsz_ntetése, a teljes asszimiláció volt.

A Franco-éra ugyanakkor gyors gazdasági növekedést és ezzel összefüggésben nagy-
mérték_ spontán bevándorlást eredményezett Spanyolország szegényebb régióiból, ami 
jelentQsen megváltoztatta Katalónia nemzetiségi összetételét. A madridi központosítás, 
a nagymérték_ bevándorlás rányomta a bélyegét a nemzeti öntudatra. A katalán önazo-
nosságnak alárendelQdve, de mégis kialakult egyfajta látens hispán identitás, a katalánok 
zöme a spanyol állam keretein belül képzelte el a tartomány létezését.

Franco halálával, 1975-ben megkezdQdött a demokratikus átalakulás folyamata, az erQ-
szak nélküli átmenet a diktatúrából az alkotmányos demokráciába. 1977 Qszén, még az 
alkotmányos alap megteremtése elQtt visszaállították a katalán önkormányzatot, és annak 
politikai intézményét, egyben jelképét, a Generalitat de Catalunya-t. 1978-ban hatályba 
lépett az új, demokratikus spanyol alkotmány, amely elismerte Spanyolország nemzetiségi, 
nyelvi és kulturális sokféleségét, történelmi nemzetiségnek nevezte a katalánt (és a baszkot, 
galíciait), és az addig központosított országot 17 autonóm közösségre tagolva regionalizálta.

Az autonómiák mértéke különbözQ, a belsQ önrendelkezés Katalóniában és Baszkföldön 
a legkiterjedtebb. Ezt történelmi önállóságuk és az a tény indokolja, hogy a politikai, 
nyelvi és kulturális nacionalizmus, a nemzeti és nyelvi öntudat messze itt a legerQtelje-
sebb. A széles kör_ katalán autonómiát létrehozó törvény 1979 decemberében – katalóniai 
népszavazás után – lépett életbe. Az autonómia-statútum szabályozza a katalán autonóm 
közösség életét, a nagyfokú belsQ önrendelkezés keretében a Generalitat gyakorolja a po-
litikai hatalmat Katalóniában. A Generalitat három intézménybQl tevQdik össze, magában 
foglalja a törvényhozói gy_lést, a katalán kormányt, valamint a kiterjedt jogkörökkel, 
hatalommal rendelkezQ elnököt. A parlament által választott elnök irányítja a kormány 
munkáját, képviseli a „katalán államot”, illetve életbe lépteti a parlament által hozott 
törvényeket.9

Az egész országot érintQ stratégiai feladatok irányítása a központi kormányzatnál ma-
radt, így a nemzetközi kapcsolatok, a fegyveres erQk, a jogrendszer, az igazságszolgálta-
tás, az adó- és pénzügyi rendszer is. Az úgynevezett megosztott hatásköröknél az állam 
lefekteti a törvényi alapokat, amit a katalán közösség részletez. Ilyen a gazdaság, a keres-
kedelem, a média. A kizárólagos autonóm közösségi illetékesség általában a tartományi és 
helyi ügyekre vonatkozik. A regionális tervezés, a gazdaság helyi ügyei, mezQgazdaság, 
környezetvédelem, a tudomány, kultúra, oktatás, szociális gondozás, nyelvpolitika, egész-
ségügy, rendQrség, turizmus, sport a Generalitat hatásköre.10

Katalónia az önkormányzás számos szimbólumával rendelkezik. A katalán zászló min-
tázata 4 vörös és 5 arany vízszintes csíkból áll. Nemzeti himnuszuk 1993 óta a mintegy 
száz éve született Els Segadors. Szeptember 11-i nemzeti ünnepükön (Diada) független-
ségük 1714-es elvesztésére emlékeznek, ami az ellenállásukat testesíti meg.11

Katalónia a következQ egy évtized alatt elérte az autonómia magas szintjét, bár a köz-
ponti kormányzat próbált akadályokat gördíteni a belsQ önrendelkezés kibontakozása elé, 
az Alkotmánybíróságnak kellett több alkalommal is tisztáznia a hatásköröket.

Autonómiájának kiépülésével Katalónia kedvezQ gazdasági adottságait is fokozottabban 
ki tudta használni. Spanyolország 1986-os belépése az európai integrációba, a Barcelonai 
Olimpia infrastruktúrájának megteremtése – és a tény, hogy az országba érkezQ külföldi be-
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ruházások egyharmada itt valósult meg – a katalán gazdaság nagymérték_ fellendülését ered-
ményezte. Gazdag régióként azonban jóval többet fizet be az államkasszába, mint amennyi 
juttatásban részesül, a spanyolajkú tartományoknak kedvezQ jövedelem-újraelosztás nincs a 
katalánok ínyére, évtizedek óta fokozottabb gazdasági autonómiát szeretnének elérni, igényük 
a kétezres években, fQleg a gazdasági válság kitörése óta egyre erQteljesebb.12

A radikális politikai erQk sokáig a katalán nacionalizmus kisebbségét alkották, céljuk 
Katalónia szuverén államisága az Európai Unión belül, amit kimondottan nem erQszakos, 
hanem békés, demokratikus úton kívánnak elérni. A katalán szecesszionista nacionaliz-
mus hagyományosan pacifista, Baszkfölddel ellentétben itt nincs a szeparatista iránynak 
terrorista támogatása, azzal szemben egyöntet_ a visszautasítás. A függetlenségi irány-
zatot leginkább az 1931-es alapítású Katalán Republikánus Baloldal (ERC) képviseli, a 
választásokon tíz évvel ezelQttig általában 7-10% körüli eredményeket ért el.13 

A 90-es évek óta országszerte komoly viták zajlottak az autonómia-statútumok megre-
formálásáról, sQt, Spanyolország föderális állammá alakításáról. Utóbbinak a katalánok 
nem feltétlenül voltak a hívei, mivel úgy gondolták, hogy a történelmi nemzetek nem 
járnának jól egy uniformizáltan föderális Spanyolországban, inkább egy aszimmetrikus 
modellt tudtak volna elfogadni.

2003-ban az alkotmány 25. évfordulóján fokozódott a vita az autonóm közösségek jo-
gairól. A néhány éve egyedül kormányzó, és így centralizációs szándékait szabadabban 
érvényesítQ jobboldali Néppárt (Partido Popular, PP) és annak vezetQje, Aznar miniszter-
elnök elutasította a régiók hatáskör-növelését, amit fQleg Katalónia és Baszkföld szorgal-
mazott. Katalónia meghatározó katalánista pártjai úgy döntöttek, hogy új autonómia-statú-
tumot dolgoznak ki, és számos kérdésben bQvíteni szándékoztak az autonómián.

2004-ben a szocialisták meglepetésszer_en megnyerték az országgy_lési választásokat, 
de a regionális pártok támogatása nélkül nem tudtak volna kormányt alakítani, így a hata-
lomváltás új esélyt kínált a katalánoknak (akiknél elQször a demokratizáció óta 2003-ban 
szintén baloldali, szocialista vezetés_ kormány alakult). Miután Zapatero miniszterelnök 
ígéretet tett rá, hogy pártja megszavazza, támogatja a katalánok nemzetté nyilvánítását és 
hatáskör-bQvítQ törekvéseit, 2005-ben Katalónia új, az eddiginél szélesebb hatásköröket 
biztosító autonómiatörvényt szavazott meg, majd nyújtott be megerQsítésre a spanyol 
parlamentnek. Az „Estatut”-nak számos vitatott eleme volt. A szöveg katalán nemzetrQl 
beszélt, míg az alkotmány az ország egyetlen nemzetének a spanyolt ismeri el. A katalá-
nok azzal indokolták a kifejezés létjogosultságát, hogy saját történelmük, nyelvük, kultú-
rájuk és több más nemzeti jellegzetességük van. Katalónia a konkrét hatásköröket illetQen 
széles pénzügyi, adózási és igazságszolgáltatási önállóságot igényelt, elQbbit úgy, hogy 
a kevésbé fejlett autonóm közösségek támogatására létrehozott központi szolidaritási 
alapba befizeti a részét (de nem annyit, mint amennyit eddig a kormányzat elvont tQlük).

A statútum nagy felháborodást váltott ki a spanyolok, fQként az ellenzékbe szorult 
Néppárt követQinek a körében, akik meghirdették a katalán termékek bojkottját. A spanyol 
hadsereg egyik vezetQjét le kellett váltani, mert némi francoista reflexszel a katonaság be-
vetésével fenyegetQzött, hogy megakadályozza az általa alkotmányellenesnek tartott katalán 
tervek megvalósítását, a spanyol nép és az ország területi integritásának veszélyeztetését.

2006 tavaszán a spanyol törvényhozás jóváhagyta a tervezetet, ezáltal a spanyol törté-
nelemben elQször ismerték el nemzetként a katalánokat, bár a spanyol alkotmány szerint 
a katalánok továbbra is csak az ország egyik nemzetiségét alkották. Az új statútumot a 
katalóniai polgárok népszavazáson is megerQsítették (49%-os részvétel mellett 74%-os 
támogatottsággal, a spanyolajkú bevándorlók zömmel nem voksoltak), a király aláírta, 
kihirdette, az jogerQre emelkedett.
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A Néppárt azonban az Alkotmánybírósághoz fordult. A testület négy év hallgatás után 
2010 nyarán, a futball világbajnokság döntQje elQtti napon (Spanyolország is finalista volt) 
hozta meg a döntését, és alkotmányellenességet megállapítva az új statútum legtöbb újdon-
ságát hatályon kívül helyezte, így a katalán „nemzet” megnevezést, valamint a pénzügyi-
fiskális önállóságot is.

A 2008-ban kitört gazdasági válság miatt már meglehetQsen zaklatott, érzékeny katalán 
társadalom a szerintük spanyol nacionalista és centralizáló politika nyomásgyakorlásának 
hatására megszületett döntést felháborodva fogadta. A szeparatizmust évtizedek óta el-
utasító, Katalónia jövQjét a spanyol államon belül elképzelQ, az autonómia hatáskörének 
növelésében, Spanyolország valóban plurinacionálissá átalakításában gondolkodó katalán 
nemzeti érzelm_ polgárok sokasága ekkor ábrándult ki végleg Madridból. Az addig a tár-
sadalom mintegy tizedének támogatását élvezQ szecesszió hirtelen a katalóniaiak többségé-
nek vágya lett.14 A kiválás igényét elQször tömegdemonstrációk (milliós részvétellel), civil 
szervezetek kezdték el megjeleníteni, majd a meghatározó nacionalista parlamenti pártok 
többsége, illetve maga a Generalitat is felvette a célkit_zései közé. Ekkor már, 2011-tQl 
nyolc év katalán szocialista kormányzás után ismét a jobbközép nacionalista CiU kormá-
nyozta Katalóniát, sQt, a jobboldal a demokratizáció óta elQször a barcelonai fQpolgármes-
teri posztot is megszerezte.

A nyíltan a függetlenséget követelQ, másfél millió embert megmozgató 2012. szep-
temberi Diada hatására a szecessziós igényeket felkaroló katalán kormány elQrehozott 
választásokat írt ki, hogy a függetlenedési folyamat megkezdésére egyértelm_ választói 
felhatalmazást kapjon. Ez meg is történt, a szecesszióról kiírandó népszavazással kampá-
nyoló két párt végzett az élen. 2013. szeptember 11-én, vagyis a következQ Diada napon 
több mint másfélmillió ember Katalónia területén észak-déli irányban 400 kilométeres 
élQláncot alkotott a függetlenség, illetve az arról szóló referendum támogatására.

A kiválási vágy erQsödQsének végeredményeként Katalónia elnöke 2014 novemberére 
kit_zte a szecesszióról dönteni hivatott népszavazást, amelyet a spanyol többségi nemzet 
felháborodással fogadott, a spanyol kormány pedig határozottan elutasította a kezdemé-
nyezést, és alkotmányellenességre hivatkozva az Alkotmánybíróság segítségével meg 
akarta akadályozni a referendumot. Az eltökélt Generalitat végül nem hivatalos alternatív 
népszavazás, konzultáció formájában tudakolta meg Katalónia lakosságának véleményét, 
42%-os részvétel mellett a voksolók 81%-a az önálló államiságra szavazott.

A spanyol-katalán feszültség, a probléma továbbra is adott: Katalónia lakosainak sz_k 
többsége, a katalán nemzeti identitásúak túlnyomó többsége a közvélemény-kutatások 
szerint 2010 nyara óta konzekvensen a Spanyolországtól elszakadás, az önálló állam 
megteremtésének a híve.

(A katalán futballválogatott (a katalán Selección) története) Katalónia futballéletének 
összefogására már 1900-ban létrejött egy szervezet, az Associació de Clubs de Futbol de 
Barcelona, amely ekkor még a katalán fQvárosra összpontosított, 1916-ban vált átfogó 
katalán labdarúgó szövetséggé (Federació Catalana de Futból Associació, FCF).15

A katalán nemzeti válogatottat, a legjobb katalán játékosokból álló alkalmi együttest 
1904-ben hívták össze elQször. Az azóta eltelt több mint száz évben rengeteg, mintegy 200 
mérkQzést játszott, ám a szuverén államiság híján kizárólag barátságos találkozókon léphetett 
pályára. A katalán tizenegy kezdetben barcelonai klubcsapatok ellen futballozott, elsQ nem-
zetközi mérkQzését egy szuverén ország válogatottja ellen 1912-ben játszotta. Sok örömük 
nem lehetett a meccsben, Párizsban 7-0-s vereséget szenvedtek a francia liga legjobbjaitól, a 
néhány hónappal késQbbi barcelonai visszavágón azonban sikerült 1-0-ás gyQzelmet aratni.16
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A következQ években fQleg a francia válogatott, illetve franciaországi és spanyolor-
szági regionális válogatottak ellen léptek pályára (pl. Provance, Kasztília, Baszkföld, 
Asztúria). Ebben az idQszakban a spanyolországi régiók rendszeresen megmérkQztek 
egymással a Príncep d’Astúries kupán. Az elsQ két kupagyQzelmüket a döntQben éppen 
Kasztília ellen érték el, a két futballmeccsnek nem is csekély politikai áthallása volt, hi-
szen a Katalóniát leigázó régi ellenségen vettek némi revánsot.17

1915-ben csapott össze egymással elQször a katalán és a baszk válogatott, az egy évvel 
késQbbi második mérkQzésükön a katalánok 6-1-re kikaptak Bilbaóban. A következQ bQ 
másfél évtizedben gyakran játszottak egymással barátságos meccseket, kettQjük össze-
csapása hagyománnyá nemesedett, máig egymás leggyakoribb ellenfelei. A spanyol sajtó 
jobbára hallgatott ezekrQl a találkozókról, a spanyolosító törekvésekkel nem fértek össze 
az ilyen kezdeményezések, még a sportban sem.18

1924-ben játszott elQször Katalónia a spanyol válogatott ellen. A méltányosság nevében az 
FC Barcelona két-két játékost adott mindkét csapatnak, a korszak két meghatározó katalán 
focistája, Samitier és Zamora a spanyolokat erQsítette, nem meglepQ, hogy a katalán nemzeti 
tizenegy megalázó, hétgólos vereséget szenvedett.19 A katalánoknál egyébként két, részben 
külföldi (fülöp-szigeteki, illetve argentin) származású Barça-játékos játszott, tehették, hiszen 
a katalán nemzet már akkoriban sem etnikai, vérségi, származási alapon szervezQdött.20

A két hétgólos vereségnél nagyobb arányú kudarc máig nem érte a katalánokat, a po-
zitív rekord 9-0, amit 1927-ben Brüsszel csapata ellen értek el. Más államok válogatottja 
ellen is volt sikerélmény, hazai környezetben legyQzték például a csehszlovák csapatot, 
bár a prágai visszavágón már nem sikerült a bravúr, egygólos vereséget szenvedtek. 1934 
a katalán válogatott egyik legsikeresebb éve volt, az olaszországi világbajnokságra ké-
szülQ Brazíliával kétszer is találkoztak, egyszer legyQzték Qket, egyszer pedig döntetlent 
értek el. LegyQzték továbbá az akkori idQk legerQsebb spanyolországi alakulatát, a bajnok 
Athletic Bilbaót, mégpedig 5-1-re.21

Franco meglepQ módon nem tiltotta be a katalán nemzeti tizenegyet (bár azt nyilván-
valóan nem lehetett így nevezni), a baszkokkal ellentétben a katalánok a diktatúra alatt is 
játszhattak spanyol földön, de a polgárháború elQtti évtizedekhez képest jóval kevesebb 
alkalommal léptek pályára. A diktatúra éveiben átlagosan két-három évenként játszhattak 
egy-egy mérkQzést, ám a polgárháború éveitQl 1941-ig, majd 1950–1954 között nem ren-
deztek katalán válogatott meccset, 1960 után pedig mindössze kétszer.

A spanyolosító és centralizáló Franco-korszakban az önálló katalán nemzeti identitás 
a katalán válogatott mérkQzésein sem nyilvánulhatott meg. A spanyol polgárháború után 
1958-ig a katalán tizenegy Barcelona válogatott néven játszott. A katalán Selección mér-
kQzéseirQl csak röviden és tényszer_en számolt be a spanyol sajtó, és ha külföldi ellen-
féllel mérkQztek (pl. 1942-ben Stuttgart ellen), akkor spanyol csapatként, spanyolokként 
utaltak rájuk a katalánokat is egyértelm_en spanyolnak tekintve.22

A katalán „nemzeti” tizenegy két alkalommal a spanyol válogatottal is összemérhette 
a tudását, az „odavágón” Franco döbbenetére 3-1-es katalán siker született, a második 
alkalomra már jóval felkészültebb volt a rezsim, a katalán nemzeti csapat rosszabb össze-
állításban volt kénytelen pályára lépni, és sima 6-0-s vereséget szenvedett.23

A korábban oly gyakori katalán-baszk válogatott mérkQzés megrendezése az álmok 
világába került. Erre egészen a diktatúra enyhüléséig, 1971-ig kellett várni, akkor rögtön 
két meccset, oda és visszavágót is rendeztek. Érdekesség, hogy a bilbaói találkozón tud-
ta elQször legyQzni Katalónia a baszkokat, a 2-1-es gyQzelmet máig nem követte újabb 
katalán siker, a baszkok uralják a két állam nélküli spanyolországi nemzet válogatott 
összecsapásait.
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A Franco-éra számos legendás játékosa futballozott a katalán válogatottban (így példá-
ul Luis Suarez vagy Evaristo). De nem csak született katalánok, vagy spanyolországiak 
húzhatták magukra a katalán nemzeti válogatott sárga-piros mezét, az 50-es években a 
válogatottat erQsítette Kubala László, sQt, Di Stéfano is pályára lépett a csapatban (az 
alatt a rövid idQ alatt, amíg az FC Barcelonát erQsítette), a Bologna ellen fellépQ katalán 
válogatottban együtt játszott a két zseni, mindketten gólt szereztek a 6-2-es sikerrel véget 
ért mérkQzésen.24

A diktátor halála után fél évvel, 1976 nyarán sok éves szünetet megtörve katalán 
válogatott mérkQzést rendeztek Barcelonában, az ellenfél a Szovjetunió csapata volt. 
Ez önmagában már provokatív lépés volt, Franco életében erre bizonyosan nem kerül-
hetett volna sor, a halódó rezsim azonban nem tudott fellépni ellene. A klub vezetQi a 
találkozó elQtt eljátszatták a még mindig tiltott katalán himnuszt, de a jelen lévQ Juan 
Antonio Samaranch (1973-tól a város vezetQje, innen lett késQbb a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság, a NOB elnöke) tiltakozására a zenekar félbehagyta, és a spanyol himnuszra 
váltott, ami ellen a közönség hangosan tiltakozott. A rendszer gyengeségét mutatja, hogy 
nem volt retorziója a csínynek, csak a klub egyik vezetQje kapott némi pénzbüntetést. Az 
1-1-re végzQdQ mérkQzésen egyébként katalán színekben pályára lépett a Barça két hol-
land csillaga, Cruyff és Neeskens is.25

A demokratizálódás éveiben a katalán válogatott elvben elQsegíthette a katalán egység 
megteremtQdését a nemzeti ügyekben, a katalán nemzeti, politikai és kulturális újjászer-
vezQdés egyik fontos elemeként szolgálhatott volna. A sport, a politika és a kultúra ekko-
riban a korábbinál is szorosabban összefonódott Katalóniában, a futball és a katalán nyelv 
egyaránt az identitás védelmét, megerQsítését célozta, ám az FC Barcelona betöltötte azt a 
nemzeti kohéziós szerepet, amit hivatalos státus híján a „nemzeti tizenegy” nem is igazán 
tudott volna tartalmasan produkálni.

Mindenesetre az FC Barcelona szerepének, nemzeti ikon mivoltának ismeretében is 
meglepQ, hogy az emlékezetes katalán-szovjet mérkQzést követQen a katalán válogatott 
hosszú évekig nem állt újra össze, miközben a katalán identitás egyre jobban erQsödött, és 
az autonómiákra felosztott országban a politika sem akadályozhatta volna meg a katalán 
nemzeti csapat aktivizálódását.

Az ország regionalizálása óta az autonóm közösségek futballszövetségei jelentQs sze-
repet töltenek be a spanyol labdarúgás szervezeti és strukturális felépítésében. Mindegyik 
spanyolországi autonóm közösségnek lehet külön tartományi válogatott csapata, amelyek 
a spanyol futballszövetség fennhatósága alatt m_ködnek. Phil Ball a spanyol futball tör-
ténetét feldolgozó munkájában ezt a „Café por todos” kifejezéssel illeti, amit egyébként 
a 17 régió létrejöttére szoktak használni. A logika ebben az, hogy a spanyol központi 
állam 1978-ban inkább az egész ország területét regionalizálva, kompetenciáikat egysé-
gesítve létrehozott 17 autonóm közösséget, semmint csak a baszkoknak, katalánoknak és 
gallégóknak legyen speciális státusa. Ez azért hasznos, mert ha például a katalánok újabb 
jogokat igényelnek, akkor azt a többi régióra is ki kellene terjeszteni, ami az Q esetükben 
nem valós szükséglet, és így a katalánokat vissza lehet utasítani. A futballban is ezt szán-
dékoztak elérni, a katalán ezzel csak egyike a regionális válogatottaknak, és nem nemzeti 
tizenegy. A madridi spanyol sajtó e logika alapján a katalánt is csupán a regionális válo-
gatottak egyikeként emlegeti.26

Katalónia, Baszkföld és Galícia (utóbbi is csak elvétve) kivételével a többi 14 régió 
nem él a saját válogatott felállításának a lehetQségével (egyik sem alkotott soha államot, 
sem nemzetet, összetartó, elkülönülQ politikai közösséget, mesterséges is lenne egy ilyen 
válogatott). Mivel Katalóniát egy állammal nem rendelkezQ nemzeti közösség lakja, a 
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válogatott csapat egyben a nemzetet is reprezentálja, jelképezi, a katalánok a baszkokhoz 
hasonlóan saját válogatottjukra nemzeti tizenegyként tekintenek.

A globális hatókör_ Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIFA és európai megfelelQ-
je, az UEFA állandó kérvényeik dacára sem Baszkföld, sem Katalónia válogatottját nem 
veszi fel egyenjogú tagként a soraiba, nem vehetnek részt államok közötti tornákon (pl. 
világbajnokság, Európa-bajnokság), tétmeccset tehát nem, egyedül barátságos mérkQzé-
seket játszhatnak szuverén államok válogatottjaival vagy más csapatokkal.

Mintegy másfél évtizedes szünet után a katalán válogatott a 90-es évek elején adott 
életjelet magáról. Bizonyos megemlékezések, ünnepségek alkalmából összesen három 
gálamérkQzést játszott a csapat, ám egyszer sem más országok hivatalos válogatottjai el-
len.27 Az egyik ilyen fellépés különösen érdekesnek számít, 1995-ben Katalónia csapata 
az FC Barcelonával meccselt, az összecsapást a katalán nemzeti tizenegy nyert meg 5-2-
re, a Barça katalán játékosai a válogatottat erQsítették.28

A katalánok két évtizedes szünet után a 90-es évek második fele óta igyekeznek min-
den évben legalább egy mérkQzést játszani hivatalos állami válogatottak ellen, mégpedig 
többnyire decemberben, az elsQ osztályú spanyol bajnokság szünetében, és elsQsorban 
hazai pályán, Katalóniában (összetartásokat, közös edzQtáborokat sem tartanak, évi egy 
barátságos meccsért nem is lenne értelme). A hazai mérkQzéseken a Generalitat vezetQi, 
a meghatározó katalán politikusok mindig megjelennek. A válogatottba kizárólag katalán 
származású labdarúgók kapnak meghívót, legtöbben az FC Barcelona és az Espanyol já-
tékosai, a csapat gerincét a Barça adja.29

Ezredvégi aktivizálódása óta a katalán nemzeti csapat sz_k húsz év alatt, 2014-ig 21 
mérkQzést vívott. A válogatott mérkQzéseket két kivétellel mindig Barcelonában rendez-
ték (egyszer a katalóniai Terrassa volt a helyszín, egyszer pedig idegenben, Bilbaóban 
lépett pályára az együttes). Számos ország válogatottjával találkoztak, elsQsorban Dél-
Amerikából (Brazília és Argentína ellen többször is, mellettük többek között Paraguay, 
Chile, Ecuador, Kolumbia is sorra került), de ellenfél volt már Írország, Bulgária, 
Litvánia, Nigéria és Kína is.30 Ezeken a mérkQzéseken a katalánokat csak a brazilok és az 
argentinok tudták legyQzni.31

A katalán válogatott hazai meccsein a nemzeti identitás minden fontos szimbólumát 
felvonultatják, az ellenfél himnusza után mindig lejátsszák például a katalán himnuszt, 
óriási érzelmi töltete van minden találkozójuknak.

A demokratizálódás után meglepQ módon a baszk és a katalán válogatott a hagyomá-
nyok dacára évtizedekig nem mérkQzött meg egymással, pedig most már elvben minden 
további nélkül megtehették volna. 1971 után hosszú szünet, egészen pontosan 35 év el-
teltével, 2006-ban találkoztak újra, és tizedik meccsükön Barcelonában 2-2-es döntetlent 
értek el (egy évvel késQbb 1-1-es döntetlent játszottak). Mindkét mérkQzésnek erQteljes 
politikai felhangjai voltak, önálló nemzetközi státusuk megszerzése mellett demonstrált 
mindkét csapat. A katalán válogatott legutolsó mérkQzését is a baszkok ellen játszotta, 
még pedig idegenben, 2014. december végén, az eredmény ismét döntetlen lett. Ez a 
találkozó egyben a katalán–baszk válogatott meccsek centenáriumi ünnepsége is volt, 
arra emlékeztek, hogy 100 évvel korábban játszottak elQször egymással a két nemzet leg-
jobbjai. A baszk–katalán válogatott meccseken egyébként az egyetlen katalán gyQzelem 
mellett hatszor a baszkok diadalmaskodtak és öt döntetlen született.

A katalánok az évi egy mérkQzéshez képest több válogatott találkozót szeretnének 
(és rangosabb ellenfelekkel), de ennek nagyok a költségei, egy híres, nagynev_ váloga-
tott meghívása belekerül néhány millió euróba, és a versenynaptár is szoros (bajnokság, 
klubtornák, válogatott selejtezQ mérkQzések és tornák). A válogatott meccseit organizáló 
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katalán futballszövetségnek (Federació Catalana de Futbol, FCF) nincs ennyi pénze (1500 
amatQr, ifjúsági és nQi futballmeccset szervez hétvégenként, ettQl kellene elvonni a pénzt). 
Így marad az évi egy mérkQzés, viszonylag olcsó ellenfelekkel szemben (akiket például 
közeli edzQtáborukból kell csak Katalóniába röptetni).

Pedig a 2009-ben az FCF élére kerülQ Jordi Casals nem ezt ígérte. Nagy tervekkel vá-
gott bele a munkába, meg akarta gyQzni a neves válogatott csapatokat, hogy a világver-
senyek elQtt Barcelonát használják felkészülési bázisnak (infrastrukturálisan erre teljesen 
alkalmas). Indításként meg tudta gyQzni a Barça korábbi legendás játékosát és edzQjét, 
Johan Cruyffot, hogy vállalja el a katalán szövetségi kapitányi posztot, aki emellett a ka-
talán futballszövetség szociális, jószolgálati tevékenységében is közrem_ködött. A többi 
terv azonban nem valósult meg, Casals néhány év múlva megbukott.32

A 2013. januári katalán válogatott meccsre csupán 27 ezer nézQ volt kíváncsi. Ez részben 
a nem túl neves, érdektelennek tekintett ellenfél (Nigéria) miatt volt így, de szerepet játszott 
a helyszín is (kivételesen az Espanyol stadionja volt a katalán futball szentélyének tartott 
Camp Nou helyett), valamint Cruyff válogatási módszere. Korábban ugyanis a katalán vá-
logatott reprezentatívabb volt, játszottak benne második ligás katalán klubok játékosai is 
(Girona, Taragona, Sabadell), hogy a csapat összetételében is képviselje egész Katalóniát, a 
holland azonban csak a két élklubra épített (a kezdQbQl kilencen a Barcelonából, a többiek 
az Espanyolból jöttek). A mérkQzés után Cruyff lemondott az edzQi posztról.33

KövetkezQ mérkQzésén, 2013 decemberében a katalán válogatott a barcelonai olimpiai 
stadionban a Zöld-foki szigetek csapatával csapott össze. A vendéglátók között pályára 
lépett négy világbajnok és két további Európa-bajnok is. Ezzel párhuzamosan a baszk 
válogatott Perut látta vendégül. A katalán és a baszk válogatott meccsén sem lehetett látni 
egyetlen spanyol zászlót sem a stadionban, minden katalán, illetve baszk nyelven zajlott. 
A katalánok mérkQzésén hangsúlyosan elQkerült a válogatott nemzetközi elismerésének, 
valamint a független Katalóniának az igénye, a másik meccsen a baszk játékosok egy 
transzparenssel vonultak ki a kezdésre, amelyen baszkul az volt olvasható, hogy „A hi-
vatalos státust akarjuk!”.34 A 2014. decemberi baszk–katalán válogatott mérkQzés elQtt 
mindkét csapat játékosai egy-egy nagy transzparenssel vonultak a pályára, a baszkok 
angol szöveggel (one country one team), a vendégek katalánul (una nació, una selecció) 
ugyanazt üzenték: külön nemzetnek saját, külön válogatott dukál.35

(A katalán válogatott nemzetközi státusa: igények és realitás) A modern nemzeteknek jel-
képekre van szükségük, ilyen manapság a sport és azon belül a válogatottak nemzetközi 
szereplése. Minden ország és minden nemzet fontosnak tartja ezt, az állam nélküli nem-
zetek is vágynak rá, és önálló sportképviseletükre van is jócskán példa (ilyen az Egyesült 
Királyságon belül Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország önállósága e téren, vagy a 
Feröer-szigetek esete).

A 80-as évek eleje óta a katalán és a baszk válogatott nemzetközi státusáról heves vi-
ta zajlik. Az 1982-es spanyolországi labdarúgó világbajnokság idején merült fel elQször 
komolyabban a katalánok és a baszkok részérQl az igény, hogy önállóan indulhassanak 
nemzetközi versenyeken, az Európa- és a világbajnokságokon.36 Mindketten azóta is arra 
törekednek, hogy olyan saját nemzeti csapatuk lehessen, amely a szuverén államok válo-
gatottjaival azonos jogokat élvezne, e cél eléréséért külön szervezeteik tevékenykednek 
(a katalánoknál a Catalunya Acció). Igényük nyilvánvalóan összefügg azzal a megközelí-
téssel, hogy külön, önálló nemzetnek tekintik magukat.

Katalónia lakosságának 80%-a igényli a sportban válogatottjának hivatalos nemzetközi 
elismerését, FIFA- és UEFA-tagságát, a jogot, hogy részt vehessenek a nemzeti váloga-
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tottak versengésében, Eb-ken és vb-ken. A spanyolajkú és -identitású régiók érthetQen 
nem törekednek erre, hiszen a sportban a spanyol nemzeti válogatott Qket is képviseli, és 
teljes mértékben azonosulnak vele. A katalánok nagy része azonban nem érzi magáénak a 
spanyol válogatott csapatokat, még a fociválogatottat sem, pedig Eb-, vb-gyQztes és sok 
katalán játszik benne.

Katalóniát a tradíciói is a nemzetközi státus igénylésére predesztinálják. Katalóniának 
van a sportban nemzetközi porondon a legrégebbi hagyománya Dél-Európában, már a 
19. század végén elterjedtek itt a modern sportágak, jóval hamarabb volt szerteágazó 
széles spektrumú sportkultúrája, mint Spanyolországnak. Az 1910-es években már saját 
olimpiai bizottsága volt (elQbb, mint a spanyol államnak), és megalapításakor a NOB-nak 
semmi ellenvetése nem volt. A bizottság az 1920-as antwerpeni játékokon részt vehetett a 
megnyitón és saját delegációt küldhetett a spanyol csapaton belül, 1923-ban a NOB elis-1923-ban a NOB elis-
merésben részesítette Katalóniát. Rivera diktatúrája azonban feloszlatta az önálló katalán 
olimpiai mozgalmat, Spanyolország megakadályozta a további játékokon való önálló ka- Spanyolország megakadályozta a további játékokon való önálló ka-
talán részvételt.37

A 80-as évek végén újra m_ködni kezdtek a katalán sportszövetségek. Katalóniának 
újjáalakult a saját olimpiai bizottsága, ami mozgalmat indított annak érdekében, hogy 
önállóan részt vehessenek a ’92-es barcelonai játékokon, sok más olyan területi entitás 
mellett, amelyet nem ismertek el államként38, továbbá kérvényezték Katalónia belépését 
a NOB-ba. Egyik céljukat sem érték el, de némi engedményt kicsikartak, Katalónia leg-
alább a nyitó és a záró ünnepségen jelen lehetett.39

Katalónia már néhány, kevésbé fontos, nem olimpiai sportágban a spanyol ellenkezés 
dacára megkapta a hivatalos státust (pl. rögbi, bowling), pedig a spanyol állam a nem-
zetközi sportbírósághoz is fordult emiatt. Mindez a katalánok szerint precedens, áttörés 
lehet, más sportágak is követhetik ezt az utat.40 

Számos politikai és adminisztratív oka van azonban, hogy bármennyire is szeretnének, 
a katalánok máig nem indulhatnak nemzetközi futballeseményeken. 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1996-ban kimondta, hogy csak az ENSZ által elis-
mert, szuverén, független állam lehet a mozgalom teljes jogú tagja.41 A különbözQ sportági 
szövetségek, így a FIFA és az UEFA is átvette ezt az irányelvet. A FIFA az egyedüli il-A FIFA az egyedüli il-
letékes, hogy döntsön arról, mely nemzetek, államok csapatai indulhatnak nemzetközi 
versenyeken. A szervezet elQírása szerint Katalónia csak akkor pályázhatna a hivatalos 
státusért, ha önálló állam lenne, míg korábban a spanyol labdarúgó szövetség jóváha-
gyása esetén (aminek persze valószín_sége nem volt) még lett volna esélye. Az Európai 
Labdarúgó Szövetség, az UEFA esetében hasonlóan reménytelennek t_nik a helyzet, 
2001-ben a szervezet statútumát úgy módosították, hogy új tag már csak az ENSZ ál-
tal elismert független, önálló állam lehet.42 Vagyis a katalán labdarúgó válogatott azóta 
csak abban az esetben nyerheti el a hivatalos státust, és indulhat nemzetközi tornákon, 
ha Katalónia kiválik Spanyolországból, és megszerzi a nemzetközi közösség, az ENSZ 
politikai elismerését.43

A szuverenitási klauzula elQtti idQkben Európából a FIFA több, nem független területi 
entitást is felvett a soraiba (Skócia, Wales, Észak-Írország, Feröer-szigetek), azóta vis-
zont csupán egyet, mégpedig 2013-ban Gibraltárt. Erre a sport-döntQbíróság (Court of 
Arbitration for Sport) kötelezte a FIFA-t, mert kérvényét Gibraltár még azelQtt nyújtotta 
be, hogy megváltozott volna a szövetség tagfelvételi politikája. Spanyolország minden 
erejével ellenezte az elismerést, hiszen Gibraltárt a saját területének tekinti.44 Az újdonsült 
válogatott a 2016-os Eb-selejtezQkön már elindulhatott, bár arra az UEFA vigyázott, hogy 
Spanyolországgal ne sorsolják egy selejtezQcsoportba.



GYPRI	SZABÓ	RÓBERT:	KATALÓNIA	FÜGGETLENSÉGI	TÖREKVÉSEI	ÉS	A	LABDARÚGÁS	 99

Katalónia a kétezres években továbbra is kitartóan és szívósan küzd a nemzetközi stá-talónia a kétezres években továbbra is kitartóan és szívósan küzd a nemzetközi stá-
tus kivívásáért a sport világában. Ez az igény az utóbbi tíz évben nagymértékben tovább 
erQsödött. Nem csak a labdarúgásban, hanem más sportágak esetében is, bár kétségtelen, 
hogy a legnagyobb figyelmet a futball terén kifejtett próbálkozásai nyertek el.

2004 decemberében az Argentína elleni katalán futballmeccsen a közönség az „egy 
nemzet egy válogatott” jelszavával („Una Nació, una Selecció”) fejezte ki igényeit. Egy 
neves katalán sportoló a mérkQzés elQtt felolvasott egy petíciót a válogatottak nemzetközi 
elismeréséért, majd a közönség elénekelte a katalán himnuszt.

Korunk egyik leghíresebb futballtrénere, Pep Guardiola még játékosként aláírta azt a 
petíciót, amit Katalónia nyújtott be a FIFA-nak, hogy nemzeti csapatuk kapjon nemzet-
közi státust. Néhány évvel késQbb, amikor már levezetésként Katarban futballozott, egy 
spanyol tévétársaságnak adott interjújában azt szorgalmazta, hogy a FIFA önálló tagál-
lamként ismerje el Katalóniát. „Sajnálatos módon a futballtörvény nem teszi lehetQvé, 
hogy Katalónia önálló államként részt vegyen a nemzetközi küzdelmekben. Amikor még 
a spanyol bajnokságban játszottam, gyakran kaptam meghívót a spanyol válogatottba, és 
mindig örömmel mentem. EttQl függetlenül nem változtathatok azon, amit gondolok, és 
amit belül érzek: teljes szívembQl szeretem a hazám, amelynek évszázadok óta megvan 
a saját, önálló nyelve.”45

A Generalitat, a katalán parlament és a katalán futballszövetség folyamatosan lobbizik 
a FIFA-nál és a spanyol kormánynál, hogy tegye lehetQvé a katalán fociválogatott nem-
zetközi státusát. A katalán parlament a kétezres évek elején döntést hozott arról, hogy a 
katalán labdarúgó válogatott részt vehet nemzetközi rendezvényeken, tornákon, azonban 
ezt a spanyol állam nem hagyta jóvá, a kérdés az Alkotmánybíróság elé került. A testület 
2012-ben salamoni döntést hozott, úgy adott igazat a katalánoknak, hogy közben olyan 
feltételt szabott, amely ellehetetleníti e joguk valódi érvényesítését. A katalán válogatott 
akkor indulhat ugyanis a nemzetközi versenyeken, „amennyiben az nem okoz kellemet-
lenséget Spanyolországnak”. Ez lényegében azt jelenti, hogy csak olyan tornákon indul-
hat, amelyeken a spanyol csapat nem, vagyis a lehetQség inkább csak elvi, Katalónia a 
komoly megmérettetésektQl a jövQben is kénytelen távol maradni – annál is inkább, mert 
FIFA- és UEFA-tagságot ezzel még nem szerzett, így világ- vagy Európa-bajnokságon 
már két okból sem vehet részt.46

2007-ben a katalánok a baszkokkal és a galíciaiakkal szövetkezve a spanyol parlament-
nek törvényjavaslatot nyújtottak be önálló válogatottjaik nemzetközi tornákon való indu-
lásáról, hogy Skócia, Wales és Észak-Írország mintájára önálló csapatokat küldhessenek 
az Európa- és világbajnokságokra. A spanyol kormány és a parlament is visszautasította 
a javaslatot, a kormányon lévQ szocialisták és az ellenzékben lévQ néppárti képviselQk 
egyaránt nemmel szavaztak. Az egyik néppárti politikus egy spanyol válogatott mezt 
tartott a magasba, közölve: ez minden spanyolé, az egyik katalán párt képviselQje ellen-
ben úgy látta, hogy a beadvány „elutasítása miatt milliók fognak még inkább elfordulni 
Spanyolországtól.”47 Mindenesetre maradt az eddigi törvényi keret: a régiók csapatai az-
óta is csak barátságos mérkQzéseket vívhatnak.

A továbblépéshez eleve meg kellene változtatni a 2000-ben jóváhagyott spanyol sport-
törvényt is, mely szerint az autonóm közösségek válogatottjai nem játszhatnak mérkQzést 
a spanyol válogatottal (ezt a tiltást az Alkotmánybíróság is megerQsítette a jogszabállyal 
kapcsolatos ítéletében). A módosításhoz azonban a spanyol sportszövetség, a spanyol fut-
ballszövetség nem kíván hozzájárulni, és a Néppárt (továbbá vélhetQen a szocialista párt) 
sem szavazná meg.48 Ez alapvetQen politikai kérdés, és nem pusztán a futballról vagy a 
sportról szól.
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Az UEFA és a FIFA is stabilan visszautasítja a katalánok tagfelvételi kérelmeit, pró-
bálkozásait, hiába hivatkoznak a skót, a walesi, az észak-ír, vagy a feröeri példákra, hogy 
nem többre, csak arra törekednek, ami nekik már megadatott. Gibraltár közelmúltbeli 
elismerése további lendületet és érveket adott a katalánoknak, az analógia azonban sántít, 
Gibraltár az Egyesült Királysághoz tartozik, ahol már régi hagyománya van annak, hogy 
az ország egy-egy részelemének külön nemzeti válogatottja van. Ezt a spanyol állam nem 
tudta megakadályozni, azonban Katalónia és Baszkföld a spanyol államhoz tartozik, klub-
csapataik a spanyol bajnokságban játszanak.

A nemzetközi olimpiai mozgalom és a nemzetközi sportszövetségek álláspontja dacára 
a katalánok szerint az önálló katalán sportválogatottak elismerése nem függ Katalónia po-
litikai státusától, megoldható lenne az a szecesszió nélkül is, ha erre lenne kellQ politikai 
akarat és jó szándék. Jóval több katalóniai támogatja az önállóságot a sportban, mint ahá-
nyan a politikai függetlenség hívei, még a spanyolajkúak között is sokan vannak ilyenek.49

Maguk a katalán labdarúgók fontosnak tekintik a katalán válogatottságot, de amíg csak 
nemhivatalos meccseket játszhat a csapat (azt is csak többnyire évente egyszer), addig am-
bícióikat nem elégíti ki. Hivatalos elismerésre vágynak, hogy a válogatott indulhasson a 
világversenyeken. A spanyol válogatottba bekerülQ katalán játékosok óvatosan nyilatkoznak 
a kérdésrQl, nem tesznek hitet egyértelm_en a hivatalos katalán válogatott eszméje mellett, 
és korrektül, de távolságtartóan, nem nagy lelkesedéssel lojálisak a spanyol válogatotthoz. 
ÉrezhetQ a nyilatkozataiból, hogy például Xavi is szívesebben szerepelt volna a katalán vá-
logatottban: „Az emberek sokszor kérdezik tQlem, hol játszanék, ha Katalóniának hivatalos 
válogatottja lehetne. Ez a lehetQség azonban még nem létezik, vagyis nem választhatok. 
Szeretek a katalán színekben pályára lépni, de a realitás az, hogy ha játszani akarok Eb-n és 
vb-n, azt csak Spanyolország válogatottjában tehetem meg.”50

Kétségtelen, hogy az önálló nemzetközi sportstátus nagyot lendítene a katalán sporton, 
rengeteg sportoló kapná meg az esélyt, hogy nemzetközi szinten megmérethesse magát 
és képviselhesse hazáját, nemzetét. Gazdaságilag is elQnyös lenne, Katalónia sportmár-
kaként (brandként) alig jegyzett, azután viszont nQne az ázsiója. A katalán nemzetrQl is 
tudomást venne a sporton keresztül a világ.

Ha megvalósulna a katalán futballválogatott önálló, hivatalos státusa, az ugyanakkor 
bizonyos problémákat vetne fel. EgyfelQl nem lenne olyan egyszer_ az érzelmi átállás a 
katalánok egy részének, hiszen eddigi életükben a spanyol nemzeti tizenegynek szurkoltak. 
Ugyanakkor a szecesszionisták zöme ma is a katalán nemzeti válogatottat tekinti kedvenc 
focicsapatának – természetes összefüggésben a függetlenség vágyával –, illetve tekintené, 
ha hivatalos nemzeti tizenegy lenne, hiszen addig nem tudnak neki szurkolni, a hébe-hóba 
játszott súlytalan barátságos meccsekért nehéz lelkesedni.

Aztán felmerülne a kérdés, hogy kik játszhatnának a katalán válogatottban.51 Jugoszlávia 
és a Szovjetunió feloszlásával számos új állam jött létre Európában, vagyis az új álla-
mok létrejöttének következményei már begyakoroltak a sportban. Minden válogatott 
sportolónak joga van egyszer és végérvényesen eldönteni, hogy a régi vagy az új állam 
válogatottjában kíván-e versenyezni, vagyis a spanyol válogatott katalán labdarúgók (pl. 
Busquets, Valdés, Piqué, Fàbregas, Alba) is választhatnának a két válogatott között, és a 
választásuk után már nem lenne visszaút. Csak valószín_síteni lehet, hogy mindegyik a ka-
talán válogatottat választaná. A többi katalóniai játékosnak sem egyértelm_en csak a katalán 
válogatott jönne szóba, hiszen a spanyolországi származásúak valószín_leg spanyol állam-
polgárságukat is megQrizhetnék majd, nekik is megadatna a választás lehetQsége.

A nem katalóniai játékosoknál nem is lenne kérdés, melyik válogatottban játszhatná-
nak, ha lenne önálló katalán nemzeti csapat, Qk automatikusan továbbra is csak a spanyol-
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ba kapnának meghívót, még akkor is, ha egy katalóniai klub saját nevelés_ játékosai (pl. 
Iniesta és Pedro a Barçából). Ugyanakkor katalóniai állandó lakosként, barcelonai mun-
kahellyel már katalóniaiknak számíthatnak, akiknek mégis megadatna az állampolgárság 
és a válogatott megválasztásának a joga.

Katalónia hivatalos nemzetközi sportelismerésével véget érne az a visszás helyzet is, 
ami nem teszi egyszer_vé katalán identitású élsportolók sorsát. A kétezres évek elején 
Katalónia elnöke, Jordi Pujol arról számolt be, hogy spanyol állami szervek és a király 
maga is általában komoly nyomást fejt ki a spanyol válogatott katalán sportolókra, hogy 
katalán identitásukat ne hangoztassák. Még azon sportágak spanyol válogatottjában is, 
ahol a csapattagok zöme katalán (vízilabda, gyephoki) az edzQk spanyolul dolgoznak, 
spanyol a munkanyelv, máskülönben botrány lenne.52 Ráadásul Olaszország mellett (a 
Mussolini-korszak öröksége) a világon egyedül Spanyolországban kötelezQ a kiválasztott 
sportolónak vállalnia a válogatottságot, azt nem tagadhatja meg sem politikai, sem más 
okból, ellenkezQ esetben megbüntetik.53 Máshol a sportágak nemzeti szövetségei függet-
len magántestületek, és nem az állam irányítja Qket, nem kötelezhetnek senkit a váloga-
tottságra. Spanyolországban a szövetségek munkájába a spanyol állam belenyúlhat. Nem 
sok, egyébként erQs katalán identitású, katalánista sportoló tudott ellenállni a kényszer-
nek, minden esetben súlyos szankciók vártak rájuk, a válogatottság visszautasítása egész 
karrierjüket veszélybe sodorta. A labdarúgók közül Oleguer Presas volt az egyetlen (a 
kétezres évek elején a Barça hátvédje), aki nemzeti, politikai okokból visszautasította a 
spanyol válogatottságot (katalán vagyok, nincs keresnivalóm a spanyolok nemzeti csa-
patában – indokolta meg döntését), emiatt a spanyol média elsQ számú közellensége lett, 
Katalónián kívül a stadionokban közutálat övezte, a közönség gy_lölködésének egyik cél-
pontjává vált. Oleguer katalán nacionalistaként az FC Barcelona egyik szellemi vezérének 
számított, aki Katalónia függetlenségének lelkes szószólója, támogatója volt, és ma is az.54

Rendszeres a vita arról, hogy a spanyol válogatott mire lett volna, lenne képes a katalán 
játékosok nélkül, illetve mit érhetett volna, érhetne el Katalónia nemzeti tizenegye ön-
magában. A spanyol válogatott közelmúltbeli aranykorszakában kétségtelenül (lakosság-
számhoz viszonyítva aránytalanul) nagy szerepet játszottak a katalán játékosok, a katalán 
nacionalisták elQszeretettel hangsúlyozták is ezt, míg a spanyol többség pusztán élvezte 
a sikereket, és egyszer_en nem vettek tudomást a válogatott nemzetiségi összetételérQl. 
Spanyolország csapata a baszk és katalán futballisták nélkül is rendkívül erQs maradna, 
de kétséges, hogy továbbra is a világ labdarúgásának nagyjai közé számítana. VélhetQn a 
játékstílusa megváltozna, mert a mostani Barçás stílust a katalánok elvinnék magukkal. A 
katalán válogatott (és a baszk is) is komoly játékerQt képviselne, de nehéz pontosan megítél-
ni, mekkorát, azt is nehéz eldönteni, hogy milyen eredményt hozna egy spanyol-katalán, 
spanyol-baszk vagy éppen katalán-baszk derby.55

(Változott-e valami Spanyolország világ- és Európa-bajnoki címei után?) A kétezres évek 
elQtt sok spanyol állampolgár, számos spanyolországi katalán, baszk és galíciai egyál-
talán nem támogatta a spanyol nemzeti csapatokat, inkább az ellenfeleknek szurkoltak. 
Franco idQszakában ugyanis a sportválogatottakat a nemzeti egységesítés, spanyolosítás 
eszközének használták, ami sokakban ellenérzést keltett, és Qk késQbb is a központosítás 
szimbólumaiként azonosították e csapatokat. A spanyol válogatottak mérkQzéseit, sport-
eseményeit a tv-ben nagyon kevesen nézték, érdektelenség övezte.56

2008-ban ez a távolságtartó attit_d megváltozott. Spanyolország annyi nemzetközi 
sportsikert ért el az év során, hogy az felerQsítette az állampolgárok közösségi összetar-
tozás-érzését, erQsítette az össz-spanyol nemzeti érzést, büszkeséget.57 A fociválogatott 
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Európa-bajnoki címe (amelyben oroszlánszerepet vállaltak a katalán labdarúgók) gene-
rálta a legnagyobb hatást.

A 2008-as Eb-döntQ lefújása után a “Que viva España” dalt énekelte az összes ünneplQ 
spanyol játékos, beleértve a katalánokat is, másnap a katalán Xavi a madridi ünnepségen 
„Viva España!”-t kiáltott (amiért késQbb sok kritika érte a katalánoktól). Voltak, akik azt 
hitték, hogy a válogatott (azaz néhány fiatal katalán és spanyol sportoló) futballsikerei 
megváltoztatják Spanyolországot, véget vetnek a spanyol–katalán, spanyol–baszk szem-
benállásnak, kialakul egy új spanyol (pluri)nacionalizmus, ahol a spanyol és a katalán nem-
zeti érzés megfér egymás mellett, és gond nélkül megélhetQ a kettQs identitás.58

A sporteredmények ilyen hatása nem spanyol jellegzetesség. 1995-ben egy 23 országra 
kiterjedQ kutatás vizsgálta a nemzeti büszkeség mértékét, a 30 ezer megkérdezett 77%-a 
azt válaszolta, hogy a sportsikerek növelik a hazája iránt érzett büszkeséget, más elemet 
közel sem említettek ilyen gyakorisággal. A sport Spanyolországban még az átlagnál is 
fontosabb: egy 2008-as felmérés szerint a spanyolokat jobban érdekli a sport, mint az 
egészség, a politika, a terrorizmus, a vásárlás vagy bármi egyéb téma.59

Az Eb-siker csak a kezdet volt, a spanyol labdarúgó válogatott elképesztQ sikersorozat-
tal soha nem látott magasságokba emelkedett: 2010-ben megszerezte az ország elsQ, rég-
óta áhított világbajnoki gyQzelmét, majd 2012-ben megvédte Európa-bajnoki címét. Ezek 
az eredmények az összes spanyolországi nemzet közös sikerei, hiszen a csapatot spanyol, 
katalán és baszk labdarúgók alkották. A katalán játékosoknak hatalmas szerep jutott a si-
kerszériában, a spanyol kezdQcsapat felét a Barça katalán futballistái adták. Nagy részben 
ennek köszönhetQ, a spanyol válogatott e tornákon játszott meccseit már a katalóniaiak 
szokatlanul nagy része (a 2012-es Eb-n például Katalónia népességének háromnegyede) 
figyelemmel kísérte.

A vb-gyQzelem különösen felerQsítette rövid idQre a hispán nemzeti egységet, 
Katalóniában is sokan spanyol nemzeti zászlókkal és a válogatott mezében (La Roja) ün-
nepeltek, pedig ez korábban szinte tabunak számított. Bár az valószín_, hogy a lelkesen 
ünneplQk túlnyomó része a spanyolajkú, hajdan más spanyol térségekrQl betelepülQ kata-
lóniaiak közül került ki. Xavi, a Barcelona és a válogatott irányító középpályása érezte, 
hogy a gyQzelemnek a sportsikeren túlmutató jelentQsége lehet: „…[a válogatottban] sok 
játékos játszik a Barçából, ami természetesen nagyon büszkévé tesz. De ez az egész nem 
csak a Barçáról szól. Azt szeretnénk, hogy mindenki legyen nagyon büszke a focira, amit 
játszunk, egész Spanyolországban, nem csak Katalóniában”.60

Katalóniában ellentmondásos helyzet alakult ki a vb-sikerrel. Az autonóm közösség 
területén élQ spanyolok felhQtlen boldogságához képest a katalánok körében inkább fele-
más volt az öröm, bár a katalán, illetve a barçás játékosok sikerének kétségkívül örültek 
(pl. a vb-gyQztes gólt a döntQ hosszabbításában a saját nevelés_, de nem katalán Iniesta 
rúgta, Qt máig az ország összes stadionjában megbecsülés övezi). Visszatetszést keltett 
közöttük azonban, hogy Katalónia több városában (pl. Barcelona, Mataró) katalánellenes, 
szélsQségesen nacionalista spanyol csoportok vonultak az utcákra spanyol zászlókkal, és 
náci karlendítésekkel ünnepeltek, miközben fennhangon gyalázták Katalóniát. Ráadásul 
éppen a finálé elQtti napon jelentette be az Alkotmánybíróság, hogy a spanyol alkotmány 
nem ismer el más nemzetet, csak a spanyolt. Mindezek végképp elvették a katalánok 
kedvét az örömtQl. Így már a vb-döntQ utáni napon másfélmillió ember részvételével ha-
talmas tiltakozó felvonulást tartottak Barcelona utcáin. Összességében a válogatott trófeái 
nem hozták közelebb egymáshoz a spanyolokat és a katalánokat.

Az egész országban hatalmas népszer_ségnek örvendQ futball terén elért világsikerek 
tartósan nem erQsítették meg az állam iránti lojalitást, a katalánok hispán tudatát. Elvben 
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mérséklQdhettek volna a kiválást, az önállóságot szorgalmazó törekvések mind a politika, 
mind a sportdiplomácia terén. A világ labdarúgásának trónján ülQ Spanyolországról és 
annak futballjáról leválni jóval kevésbé vonzó perspektíva volt, mint korábban. A spanyol 
válogatott sikerszériája a katalán és a baszk szurkolók körében valamivel tényleg csök-
kenthette a hivatalos státus iránti vágyakozást61 (bár a 2014-es vb-szereplés kudarca ezt a 
hatást lenullázhatta), de ami ennél fontosabb tényezQ, a spanyol válogatott tündöklésével 
párhuzamosan olyan politikai események zajlottak, ami felülírta a futballsikerek integráló 
hatását, és elképesztQen felerQsítették Katalóniában a kiválás vágyát.

(Katalónia függetlensége és a klubfutball) Katalónia labdarúgását az utóbbi években a 
katalánok függetlenségi igényei és a lehetséges következmények tartja lázban. Skóciával 
ellentétben – ahol a brit kormány jóváhagyásával népszavazást tartottak a szecesszióról 
– a spanyol kormányzat nem engedélyezte Katalóniának a függetlenségrQl döntQ referen-
dum megtartását, illetve illegálisnak tekinti a katalán parlament akár kétharmados több-
séggel is elfogadott bármiféle függetlenségi nyilatkozatát. A spanyol többség nem akarja 
elfogadni, hogy 300 év együttélés (pontosabban alávetettség) után a katalánok valóban 
ki akarnak válni, de nem elképzelhetetlen, hogy a katalóniai pártok akár egyoldalúan is 
képesek kikiáltani a függetlenséget, vagy kiírnak egy népszavazást róla. Ez azonban in-
kább Koszovó esetéhez közelítené Qket Skócia helyett, és komoly nemzetközi gondokat 
okozna – többek között a sportban, és azon belül a futballban is.

A katalán válogatott nemzetközi státusának igénye is más dimenzióba, kontextusba ke-
rült a 2010-es években, miután a katalóniai politikai függetlenség, önálló államiság vágya 
már nem csak egy csekély kisebbségre, hanem a katalánok többségére jellemzQ, akik egyre 
határozottabban kinyilvánítják ebbéli akaratukat. Az önálló katalán labdarúgó válogatott 
hivatalos elismerésének kérdése azóta összefonódik Katalónia kiválásának ügyével. Az 
elmúlt évek fejleményei alapján egyre többen vélik úgy, hogy a válogatott nemzetközi 
státusának az önálló államiság elengedhetetlen feltétele.

A Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes nev_ szervezet, amely Katalónia 
önálló nemzetközi hivatalos státusáért lobbizik, elérte azt, hogy a tizenkét legjelentQsebb 
katalóniai sportklub elnöke közül 2013-ban tizenegy aláírt egy, ezt a célt támogató meg-
állapodást (csak a CE L’Hospitalet elnöke, aki spanyol nacionalista politikus, utasította el 
a csatlakozást). Az aláírásra ünnepélyes keretek között került sor, az aláíró klubok elnökei 
mellett jelen volt a Generalitat, a katalán parlament, valamint a katalán futballszövetség 
elnöke is, míg Cruyff és Guardiola támogató üzenetet küldött.62

Az esetleges függetlenség kérdése még erQsen nyitott, de nem árt elQre átgondolni a kö-
vetkezményeit például a labdarúgás területén: hogy fog kinézni az önálló katalóniai futball, 
milyen lesz a viszony a spanyol labdarúgással, hol fog szerepelni a világ egyik csúcsklubja, 
az FC Barcelona?

A katalán szakértQk úgy vélik, hogy általában a katalán sportra jótékony hatással len-
ne, elQnyökkel járna, ha Katalónia független államként bekapcsolódhatna a nemzetközi 
sport világába, fellendülne a sportélet, az immár katalán színekben elért sikerek impulzust 
adnának a kereskedelemnek és az ide irányuló turizmusnak is. A sportsikerek pedig bizo-
nyosan jönnének, Katalónia jelentQs sportállam lenne a függetlenség után: 1900 óta 143 
katalán sportoló nyert érmet az olimpiai játékokon, a londoni olimpián is látható volt, 
mennyire igényes sportélet van Katalóniában, a spanyolországi érmesek jelentQs része ka-
talóniai. A spanyol delegáció egy harmada katalán sportoló volt, számos csapatsportágban 
Qk alkották a csapat többségét (férfi gyephoki, nQi vízilabda, szinkronúszás). Európában 
lakosságszámhoz viszonyítva Katalónia rendelkezik a legtöbb, sporttal kapcsolatos válla-



104	 GYPRI	SZABÓ	RÓBERT:	KATALÓNIA	FÜGGETLENSÉGI	TÖREKVÉSEI	ÉS	A	LABDARÚGÁS

lattal, létesítménnyel, a sportra Katalónia a GDP-je 2,3%-át költi. Katalónia sportágazata 
sokkal nyereségesebb lenne, ha teljesen a maguk urai lennének, saját költségvetéssel.63

Katalónia függetlenné válása a nemzeti válogatott mellett az egész katalán klubfutball-
ra is, de különösen a Barçára (és az Espanyolra) óriási hatással lenne, teljesen új helyzet 
elé állítaná az ország fQ sportegyesületeit, az önállóság következményei nem lennének 
egyszer_ek. A katalán csapatoknak elvben ki kellene vonulniuk a spanyol bajnokságból, 
és saját pontvadászatot kellene indítaniuk.

Madrid részben anyagi okokból nem engedi, hogy Katalónia kiváljon, szerintük ezt a 
maradék Spanyolország és a független Katalónia gazdasága is erQsen megsínylené. Ez a 
megfontolás a futballra bizonyosan érvényes. Egy katalán ligában szinte csak a Barça–
Espanyol meccs lenne egyedül érdekes, a két barcelonai élcsapat egyébként ellenfelek 
nélkül maradna, a többi csapat nem lenne velük versenyképes, unalmas lenne a bajnokság, 
nem érdekelné a szurkolókat sem Katalóniában, sem pedig világszerte. Következésképpen 
a szponzorok, a televíziós társaságok is elkerülnék a katalán ligát, gazdasági szempont-
ból sem szolgálná tehát a katalán futballt az önállóság, elitklubjaiknak különösen súlyos 
anyagi veszteséget jelentene, ha kikerülnének a világ egyik legnézettebb, legnagyobb 
gazdasági érték_ bajnokságából. Emellett minden bizonnyal rontaná a katalán labdarúgás 
színvonalát, hiszen labdarúgóik alacsonyabb nívójú bajnokságban mérettetnének meg. A 
Barça szerény képesség_ és anyagilag is gyenge bázison álló katalóniai csapatokkal mér-
kQzne folyamatosan, a bevételei drasztikusan elapadnának, globális rajongótábora megfo-
gyatkozna, a csapat nívója is nagyot esne, kikerülnének a világ legjobb focicsapatai közül. 
Az önálló katalán bajnokságnak tehát nem sok értelme volna. Vannak, akik azzal szoktak 
viccelQdni, hogy Katalónia csak azért nem lesz független, mert akkor az FC Barcelonának 
ott kellene hagynia a spanyol bajnokságot, és a Reallal való rivalizálás, a Clásico elvesztése 
túl nagy ár lenne.

A spanyolországi foci nem szenvedné meg ennyire, de ha véget érne a glóbusz legné-
zettebb, leghíresebb és rengeteg pénzt megmozgató rivalizálása, akkor a liga bevétele és 
reklámértéke is jelentQsen visszaesne, a Real Madridnak is nagyon hiányozna a kasszából 
a Clásicó bevétele. A többi spanyol klubnak sem érdeke, hogy a Barça ne szerepeljen a 
spanyol bajnokságban, mindegyikük életében nagy esemény anyagilag is, ha a gránátvörös-
kékeket fogadhatják (magas jegyárak mellett magas nézQszámmal).

A független katalán állam elsQ ligás labdarúgó bajnoksága nagyjából a jelenlegi spanyol-
országi elsQ, második és harmadik ligában szereplQ katalóniai csapatokból állna egy vélhe-
tQen 12 csapatos rendszerben (zömmel a barcelonai agglomeráció klubjait tömörítené), a 
két élklubon kívül más csapatnak nincs 18 ezer fQsnél nagyobb stadionja, számos klub csak 
10 ezer fQsnél kisebb arénával rendelkezik.64

Az elsQ ligás FC Barcelona és az RCD Espanyol mellett jelenleg tizenegy katalán 
futballklub szerepel valamelyik spanyol bajnokságban (azaz az elsQ három ligában). 
A másodosztályban négy katalóniai csapat játszik (a Barça B mellett a Girona FC, a CE 
Sabadell és az UE Llagostera, a közelmúltig itt szerepelt a Tarragona is).65 A harmadosztály 
(Segunda B) már nem országos szint, négy csoportban zajlanak a küzdelmek, az itt szereplQ 
kilenc katalóniai csapat valenciai, aragóniai és Baleár-szigeteki klubokkal mérkQzik, vagyis 
a bajnokság négy autonóm közösséget tömörít (érdekes módon a hajdani aragón-katalóniai 
királyság részállamait).66

Számos kérdés megválaszolatlan. Milyen játékosok fociznának a katalán ligában? Messi 
és a többi sztár itt maradna a viszonylag kis ligában? Hogyan nézne ki az a bajnokság, ahol 
a klubok között elképesztQ anyagi, infrastrukturális és egyéb különbségek vannak? A füg-
getlen Katalónia esetében a Barça spanyolországi (és nem katalóniai) szurkolói továbbra 
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is támogatnák a külföldivé váló csapatot? A Clásico továbbra is spanyol-katalán nemzeti 
összecsapás lenne (már ha nagy ritkán találkoznának a nemzetközi porondon), amikor a 
nemzeti tizenegyek szintjén már amúgy is megmérkQzhetnek, vagy a rivalizálás ilyen típu-
sú érzelmi összetevQje lecsengene?

Az önálló katalán nemzeti bajnokság támogatói azzal számolnak, hogy bár kezdetben a 
bajnokság megítélése ellentmondásos lesz, de a függetlenséget mindenki megszokja majd, 
és olyan lesz a helyzet, mint egy átlagos kis állam bajnokságában (mint például Hollandia).67 
Ez azonban nem ilyen egyszer_, legalábbis a Barça szemszögébQl semmiképpen sem.

Azonban nem is feltétlenül szükséges a spanyol bajnokságból való kivonulás, még 
Katalónia függetlenné válása esetén sem. Az FC Barcelona vezetése egyértelm_vé tette, 
hogy klub nagyon nem szeretne az önálló katalán bajnokságba beszorulni, és a szecesszió 
esetén is maradni kívánnak a spanyol ligában (akár a katalánnal párhuzamosan). A Barça 
elnöke 2012 Qszén például kijelentette: Katalónia függetlenné válása „a csapat életében 
semmilyen változást nem jelentene. Mi továbbra is a spanyol élvonalban kívánunk szere-
pelni, ahogyan független államként a Monaco is a francia bajnokság küzdelmeiben vesz 
részt. Ebben a helyzetben mi vagyunk függetlenek Katalóniától, ugyanúgy folytatjuk a 
versenyünket a Real Madriddal, ahogy eddig.”68 

Az Espanyol sem szeretné elhagyni a spanyol elsQ osztályt. De a spanyol második li-
gában szereplQ katalóniai csapatoknak sem érdeke az önálló katalán bajnokság. Anyagilag 
és presztízsben is többet ér nekik, ha a színvonalasabb spanyol pontvadászatokban játszva 
megmarad az esélyük, hogy eljussanak a La Ligába.69

Ha a két barcelonai élklub a spanyol országos bajnokságban maradhatna, ebben az eset-
ben a B csapataik kapcsolódnának be a katalán elsQ ligás küzdelmekbe, vagyis ilyen módon 
az FC Barcelona és az Espanyol is részt venne a katalán bajnokságban. De elQfordulhat az 
is, hogy a spanyol profi második ligás katalán csapatok is maradnának a spanyol bajnok-
ságban (ha már átírják a spanyol labdarúgó szövetség szabályait, ez rájuk is vonatkozhat), 
és csak az amatQr harmadosztályból vonulnának ki a katalóniai csapatok.

Kérdés persze, hogy a ligáikban maradást a spanyolok jóváhagynák-e, fQleg anyagi 
okokból vélhetQen igen, bár érzelmileg sok lenne az ellenindulat. Gazdaságilag, sportér-
tékben a Barcelonának és a spanyol élvonalnak kölcsönösen szükségük van egymásra, a 
függetlenségtQl függetlenül a Barça spanyol ligában indulása katalán és spanyol érdek is.

A spanyol bajnokságban maradás nagyban függ a spanyol futballszövetségtQl, ponto-
sabban a spanyol fociban országos szinten meghatározó két szervezettQl.

• Az egyik a spanyol futballszövetség (Real Federación Española de Futbol – RFEF), 
amely 1913-ban jött létre, és a spanyol futball irányító testülete, hozzá tartozik a spa-
nyol válogatott és a Király Kupa, valamint irányítja, felügyeli az amatQr labdarúgást 
– vagyis a harmadosztályú bajnokságot (Segunda B) és a regionális szövetségeket 
(negyed osztálytól lefelé a bajnokságok regionális szintet fednek le).

• Az országos professzionális ligát (Liga Nacional de Fútbol Profesional – LFP) csak 
1984-ben hozták létre, a labdarúgó szövetség alá tartozó félfüggetlen szervezet m_-
ködteti az országos elsQ és második osztályú (profi) bajnokságokat.70

Jelenleg az LFP szabályzata szerint a spanyol profi ligában csak a spanyol futballszö-
vetség tagjai szerepelhetnek. Független Katalónia esetén a Barça és az Espanyol a katalán 
futballszövetség (Federació Catalana de Futbol, FCF) tagjává válna, vagyis elvesztené a 
jogát, hogy nevezzen a spanyol bajnokságba, ki kellene zárni Qket. Ám a spanyol futball-
szövetség és az LFP is jól tudja, hogy a Barcelona nélkül milyen anyagi és presztízsvesz-
teséget szenvedne el a spanyol labdarúgás. A pénz beszél, a liga pedig magánszövetség, 
jogilag tehát a kérdésnek elvben egyszer_ a megoldása: valószín_leg módosítanák az LFP 
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szabályait és a két katalán élklub maradhatna a spanyol ligában, ami akár hispán liga néven 
futhatna tovább. Ehhez a speciális spanyol elQírások szerint módosítani kellene a sporttör-
vényt is, az országgy_lés áldása viszont korántsem vehetQ ennyire biztosra, a meghatározó 
spanyol politikai pártok akaratának a függvénye lenne a megoldás.

ErrQl beszélt Javier Tabas, a spanyol liga elnöke is 2014 Qszén, aki szerint a katalán 
futballcsapatokat kizárhatják a spanyol bajnokságból, ha Katalónia függetlenedik, a 
sporttörvény ugyanis egyedüli nem spanyol területként csak Andorrának engedélyezi a 
részvételt a spanyol bajnokságban, így a törvény módosítására lenne szükség. Hozzátette: 
„Nem tudom elképzelni a spanyol bajnokságot a Barcelona nélkül, ahogy Katalóniát sem 
tudom elképzelni, mint nem Spanyolország részét.”71

Más sportágakban már bevált európai gyakorlat (az észak-amerikai mintát átvéve), hogy 
egymás állami bajnokságaiba átneveznek csapatok, egy adott államból egy-egy klub „át-
hallgat” a szomszédos ország erQsebb pontvadászatába, hogy ez által intenzívebbé váljon 
a verseny, és ezzel jobban fejlQdjenek az érintett csapatok, ilyen van a kosárlabdában, a ké-
zilabdában vagy a jégkorongban is. E modell tehát a futballban is elképzelhetQ lehet olyan 
speciális helyzetben, mint a katalán. Ráadásul a foci világában is tudunk adekvát példákat: 
Monaco csapata a francia elsQ ligában játszik, az önálló hivatalos walesi válogatott dacára 
a legjobb walesi klubcsapatok (Swansea, Cardiff) az angol élvonalban játszanak, sQt, az 
említett módon Andorra is az egyik spanyol alsóosztályú bajnokságban szerepel. Egészen 
pontosan Andorrának 1995-tQl önálló focibajnoksága van, de a legfQbb helyi klub, az FC 
Andorra maradt a spanyol ligában, azon a jogcímen, hogy már 1948 óta tagja a spanyol 
futballszövetségnek. (A Barcelona és az Espanyol 1929-ben a spanyol elsQ osztály alapítói 
voltak, számukra ez is érvként szolgálhat.)72

A spanyol ligában maradást az elQbbi példák, precedensek nyomán vélhetQen az UEFA 
és a FIFA is elfogadná. Azonban ellenpélda is akad: az UEFA elutasította a két skót nagy-
ágyú, a Celtic és a Rangers kérelmét, hogy átigazolhassanak az angol Premier League-be, 
mivel a két csapat a skót futballszövetséghez tartozik, amelynek saját bajnoksága van, és 
így külföldinek számítanának az angol bajnokságban. De a Barcelona esetében akkora ösz-
szegek forognak kockán, hogy ez még valószín_leg az UEFA-t is meggyQzné. Elvben tehát 
megoldható, hogy az önálló Katalónia dacára a katalóniai klubok továbbra is a spanyol 
bajnokságban játszanak.

Sok minden múlik Madridon, illetve azon, hogy Katalónia Spanyolország része ma-
rad, vagy független állammá alakul (és az sem mindegy, milyen körülmények között). Ha 
Katalónia egyoldalúan válna ki Spanyolországból, a spanyolok megakadályozhatnák az 
új állam UEFA–FIFA-tagságát, ahogyan azt sokáig Gibraltárral tették, mondván, hogy 
az Q szuverén területükrQl van szó. Az UEFA dönthet a spanyol ellenkezés dacára is, de 
Madrid a gibraltári esetben is azzal fenyegetQzött, hogy kilép a nemzetközi szövetség-
bQl. Végül mégsem léptek ki (jól idQzítették Gibraltár felvételét, a vb elQtt nyilván nem 
hagyták ott a spanyolok a focivilágot), de azért hosszú éveken át meggátolták a gibraltári 
törekvéseket. Katalónia dolgát is meg tudnák nehezíteni, szecessziójuk után akár hosszú 
évekig elhúzódhat a felvételi procedúrájuk, és ez akár az FC Barcelona BL-szereplését is 
érintheti, meghiúsíthatja.73 Ugyanakkor, ha Katalónia kiválása, az önálló FIFA-taggá válása 
konfliktusok közepette, Spanyolország ellenkezése dacára valósulna meg, akkor vélhetQen 
a spanyol futballszövetség sem marasztalná a Barçát és a többi katalóniai klubot, hogy to-
vábbra is a spanyol ligát erQsítsék.

Az is felmerülhet, hogy a történelem során Franciaországhoz szintén sok szállal kötQdQ 
Katalónia a kirakatcsapatát (vagyis a Barçát, de akár másokat is) elvinné az északi szom-
szédba. Megtehetné, hiszen a ligák többsége úgyszintén független magánszövetség, és fo-Megtehetné, hiszen a ligák többsége úgyszintén független magánszövetség, és fo-o-
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gadókészség valószín_leg lenne rá (Monaco révén a precedens is adott), a gránátvörös-ké-
kek révén felértékelQdne az elitligák közé törekvQ francia bajnokság. A Barça–Real bajnoki 
rangadókat így felváltaná a szintén rangos Barça–PSG rivalizálás, mostanában többször is 
meccseltek egymással, csak éppen a Bajnokok Ligájában. A madridi sportlapok azonban 
úgy vélik, hogy ezt a lehetQséget a francia kormány nem támogatná, mert attól tartanának, 
hogy felbátorítaná a katalán–francia határ közelében élQ sok tízezer franciaországi katalánt.74

EgyelQre tehát nem lehet tudni, mik lennének a reális lehetQségek a független Katalónia 
esetén. Annyi biztos, hogy a katalán csapatok, így a két barcelonai élklub sem indulhatna 
többé a spanyol Király Kupában, miközben a Katalán Kupának valamelyest megnQne a je-
lentQsége. A spanyol ligában maradás, vagy az önálló katalán bajnokság mellett ugyanakkor 
elképzelhetQ az is, hogy a jövQ útja egy közös ibériai liga spanyol, baszk, katalán, galíciai 
és portugál csapatokkal.

Összegzés

Katalóniában a futball a közbeszédben, a médiában több egyszer_ sportkérdésnél, erQsen 
átpolitizált téma volt a múltban és az a mai napig. A katalán identitás szorosan kötQdik 
a futballhoz, egyrészt a nemzeti válogatotthoz, másrészt klubszinten elsQsorban az FC 
Barcelonához. A katalánok gyakran a labdarúgáson keresztül fejezték ki önállósági, füg-
getlenségi igényüket. Ma már a szecessziós vágy közvetlenül is megnyilvánulhat, és az 
utóbbi években erQteljesen meg is nyilvánul, de a futball politikai jelentQsége továbbra 
is releváns, ugyanakkor a szuverén Katalónia esetleges létrejötte számos bizonytalansági 
faktort hordoz magában a katalán labdarúgás jövQjét illetQen is.
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