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Abstract: 

 

The purpose of this essay is to examine how the Catalan independent movement has evolved 

through the centuries with modernistic thoughts of Nationalism from the 19th century to current 

day. The essay uses three main methodological tools such as Source criticism, Periodization and 

Contextualization to get an all-rounded understanding of Catalonia’s history. To fully understand 

Catalonia’s independent movement the paper highlights some key Catalan personalities and the 

Catalan movement El modernisme. Furthermore the essay takes a look at the declarative and 

constitutive theories but also the concept remedial secession to clarify the criteria’s to become a 

new nation. The conclusion of this study shows that the Catalan independent movement began as 

a Conservative movement during the 19th century. The movement became a left-winged 

movement in the 1920s and 1930s. Since the mid-90s, the largest branch of the Catalan 

independent movement has right-oriented views.    
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1. Inledning 
 

Spanien är ett historiskt land som människor från hela världen reser till och åtnjuter dess rika 

kultur. Redan tidigt i historien har Spanien varit berikad med mer än bara en enhetlig kulturell 

samt språklig region, en kultur och ett språk. Spanien har tidvis sedan medeltiden varit ett 

decentraliserat land med autonoma regioner som t.ex. Baskien och Katalonien. Regioners vilja 

att bli självständiga har dock sällan inte tagits på allvar av centralmakten i Madrid. Flera regioner 

håller sedan länge generellt sin säregna kultur och identitet över den spanska. Katalonien är en av 

regionerna som tydligt har visat den känslan under de senaste årens 

självständighetsomröstningar. Trots att Katalonien starkt har inkorporerats i Spanien i över 300 

år så ser sig stora delar av befolkningen i första hand som katalaner med en gemensam 

kulturhistoria och ett gemensamt språk.1Till skillnad från exempelvis Skottlands omröstning för 

självständighet från Storbritannien så är det förbjudet enligt den spanska konstitutionen att 

regioner bryter helt med Spanien. Ett annat hinder för den katalanska regeringen är att om 

katalanerna kräver mer särbehandling från centralmakten bör alla andra regioner också få 

särbehandling. Kataloniens framtid har inte sett så osäker ut på länge som den gör idag. Trots 

detta utgör Katalonien och Barcelona en specifikt viktig ekonomisk och rik region i det 

postfrankistiska Spanien.  

 

Uppsatsens ämne sammanfaller med programmet Europastudier i och med att Katalonien, en 

region i Spanien studeras med hjälp av teman som identitet, nation och idéhistoria. 

Jag valde ämnet eftersom Spaniens kultur och historia inklusive landets olika regioner fascinerar 

mig. När man befinner sig i Spanien är det svårt att undgå diskussion om olika regioners 

förhållande till centralmakten. Inte minst gällande den socio-politiska situationen i Katalonien. 

Jag har ett stort intresse för Kataloniens historia och det var slutligen det som fick mig att ta ett 

historiskt perspektiv på Kataloniens självständighetsrörelse. Begreppet självständighetsrörelse i 

denna uppsats inkluderarar alla politiska och civila aktörer som har bidragit till Kataloniens 

självständighetskamp. Det gäller bl a politiker, konstnärer, intellektuella, miljöer mm. 

 
1 Encyclopedia online: https://www.britannica.com/place/Catalonia (Uppdaterad 06-07-18) 

https://www.britannica.com/place/Catalonia
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1.2 Syfte/Frågeställning: 

Uppsatsens syfte är att studera hur den katalanska självständighetsrörelsen har utvecklats genom 

de senaste århundradena. Fokuset på uppsatsen utformas med hjälp av modernistiska tankar om 

nationalism. Den moderna tiden studeras med hjälp av relevanta periodiseringar som har varit 

väsentliga för Kataloniens kamp för självständighet. De två tidsperioderna som uppsatsen har 

extra fokus på är Francotiden samt 2000-talet. Som bakgrund presenteras kort Spaniens och 

Kataloniens historia sedan medeltiden. 

I uppsatsen kommer jag att försöka arbeta objektivt och källkritiskt med relevanta källor, 

analysera Kataloniens politik och självständighetsrörelse samt hur den har lett till dagens läge.  

För att uppsatsen inte ska bli alltför omfattande hålls fokus till frågeställningen:  

 

Hur har den katalanska självständighetsrörelsen utvecklats samt förändrats genom historien 

med modernistiska tankar om nationalism?  
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2. Disposition 

Efter introducerande ord följer syftet med uppsatsen. I kapitel 3 presenteras relevanta 

metodologiska verktyg och vilka material jag kommer använda. Det följs av relevanta teoretiska 

begrepp där det bl. a diskuteras nationalismens innebörd för den katalanska 

självständighetskampen. I kapitel 4 tas bakgrund till den nationalistiska katalanska identitetens 

begynnelse upp. I analyskapitlet tar jag upp hur det har sett ut under fyra olika tidsperioder i 

Kataloniens historia. Tanken med detta kapitel är att peka på vilka självständighetstankar och 

händelser som lett fram till dagens läge. Förhoppningsvis kommer det även att klargöra hur det 

har utvecklats genom århundradena. Sista underkapitlet av analysdelen tar upp reflektioner på 

Spaniens och Kataloniens framtid. Kapitel 6 behandlar en sammanfattning av uppsatsen samt ett 

slutord där en presentation av mina egna tankar och funderingar på det resultat uppsatsen har fått 

fram genom detta arbete. Avslutningsvis finns en källförteckning. 
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3. Metodologi och teoretiska begrepp  

I detta kapitel presenteras metodologiska verktyg och material. Jag behandlar källkritik, historisk 

periodisering samt kontextualisering. Det följs av modernistiska begrepp om nationalism och 

presentation av den katalanska rörelsen El modernisme. Avslutningsvis behandlas olika 

teoretiska begrepp som t.ex  självständighet.  

 

3.1 Material och källkritik 

I detta första underkapitel presenteras källorna vilka är sekundära och diskuteras utifrån 

källkritiska perspektiv. Uppsatsens huvudkällor är fyra omfattande böcker om Spanien. Med 

dessa böcker som utgångspunkt har jag valt ut innehåll som överensstämmer med uppsatsens 

syfte och ambitioner. Huvudböckerna är: (2014) Harris S, Catalonia is not Spain: A historical 

perspective, (2013) Castro, L,What’s up with Catalonia, (2012) Gustafsson T, Spanien, en stat 

flera nationer och (2017) Minder, R, Struggle for Catalonia: Rebel politics in Spain. Utifrån 

dessa publikationer varav tre av fyra är akademiska samt ytterligare relevanta böcker och 

artiklar, avser jag att kunna få en djup historisk översikt gällande den katalanska 

självständighetsrörelsens utveckling inklusive de viktigaste aktörerna och idéerna. 

Källkritik är en vetenskaplig metod som avgör vilka uppgifter från en källa som är pålitliga och 

relevanta. Enligt nationalencyklopedin är källkritikens viktigaste del att identifiera en källa, dess 

författare, dess kontext och dess avsikt.2 För att bedöma en text så finns det ingen speciell modell 

utan man gör en helhetsbedömning. Följande exempel på riktlinjer kan följas för att göra en 

bedömning: Finns det någon erkänd auktoritet, såsom organisation, expert etc? Vad är det för 

innehåll texten har, är texten skriven på ett subjektivt eller objektivt sätt? Är publikationen 

aktuell idag eller behöver den uppdateras?3 Det är dessa kriterier som används i uppsatsen vid 

utförandet av källkritik. Utifrån kriterierna som nämndes för källkritik kan jag konstatera att de 

två första böckerna är skrivna på ett mer subjektivt sätt än de andra publikationerna. Det ger 

historiebeskrivningen ett mer personligt perspektiv. 

 
2 Ne.se: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/k%C3%A4llkritik (18-05-18) 
3 Ub.umu.se: http://www.ub.umu.se/skriva/kallkritik (Uppdaterad 12-02-16) 
 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/k%C3%A4llkritik
http://www.ub.umu.se/skriva/kallkritik
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Catalonia is not Spain publicerades 2014 av den brittiska författaren Simon Harris. Harris har 

bott i Katalonien sedan 1988 och förmedlar i boken om sin personliga resa till “katalanismen” 

och hur han lärde sig om regionen, dess historia och politik. Harris blandar i denna bok sina egna 

anekdoter, Spaniens historia samt politik och varför Katalonien bör bli självständigt. Han går 

igenom Spaniens och Kataloniens historia över 1000 år. Han visar på ett tydligt sätt hur Spanien 

har förändrats genom århundradena. Även om Harris skriver om vissa subjektiva händelser så 

skriver han också om konkret historia som går att kontrollera. Därför anser jag att Harris källor 

är mer trovärdiga än Castros. Mängden av historia är den största anledningen till att jag använder 

mig utav Catalonia is not Spain. 

What’s up with Catalonia är sammansatt av den amerikanska författaren Liz Castro. Den 

innehåller artiklar från 35 olika pro-självständighetsförfattare. Den publicerades 2013 av 

Catalonia Press. Sedan 1993 lever Castro i Katalonien. Under denna period har hon format en 

katalansk identitet och t.o.m. varit aktiv i självständighetsrörelsen. Boken inleder med en prolog 

av Arthur Mas, Kataloniens dåvarande president. I WUWC4 har Castro samlat flera katalanska 

artiklar översatta till engelska om Katalonien. What’s up with Catalonia är en bra inside bok om 

Kataloniens kultur och identitet men bokens styrka är också dess svaghet. Samtidigt som 

WUWC är en “must read” för den som vill förstå den katalanska kulturen så målar den en 

mycket partisk bild av Katalonien. Det är förståeligt men det är där trovärdigheten sjunker. 

Anledningen till varför jag ändå använder mig av What’s up with Catalonia är att man får ett 

bättre perspektiv hur det är på insidan av självständighetsrörelsen.  

De två följande böckerna är utav objektiv karaktär vilket ger uppsatsen en mycket behövlig 

neutralitet. 

The struggle for Catalonia är skriven av den schweiziska journalisten och författaren Raphael 

Minder 2017. Raphael Minder är New York Times Spanien och Portugal korrespondent sedan 

2010 och är bosatt i Spanien. Minders genomgående bakgrunds research, kännedom om Spanien 

och spansk kultur samt alla intervjuer med personer från alla samhällsklasser gör boken 

mångfacetterad. Minders opartiska sätt att skriva om Katalonien hjälper läsaren att få full 

förståelse för ämnets komplexitet och sidor. Det är en av anledningarna till varför jag har valt att 

använda mig utav denna bok.   

 
4 What’s up with Catalonia 
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Spanien, en stat flera nationer utgavs 2012 av Thomas Gustafsson. Gustafsson ger en översiktlig 

blick i Spaniens mörka historia som är väsentlig för att kunna analysera katalanernas 

självständighetskamp. Jag har använt mig av boken för att analysera frankismens tid och hur det 

påverkade Kataloniens självständighetsrörelse. Gustafsson är även insatt i spanska parlamentsval 

och har rapporterat om de sedan början av 2000-talet. 

 

3.2 Periodisering 

Periodisering är ett sätt att dela in historien i olika tidsperioder. Detta hjälper historikern att 

hantera kunskapens analytiska perspektiv. Jag har tänkt att analysera fyra perioder i Kataloniens 

moderna historia som stämmer in med uppsatsens syfte: Från mitten av 1800-talet till början av 

1900-talet, Francos regeringstid, demokratiseringstiden till nutid. Utifrån dessa tidsperioder läggs 

extra fokus på Francotiden och 2000-talet. Periodisering har varit ett hantverk för människor att 

skapa ordning och mönster för att förstå sin historia. Sättet indelningen görs på samt riktningen 

avgör hur vi tänker på historien och hur en generation uppfattar den tidsperioden/ de 

tidsperioderna. Det betyder att periodisering är en konstruktion som utformas i efterhand. 

Historiebeskrivning sker delvis utifrån författarens nutid, som på det sättet får betydelse för 

uppfattningen av det förflutna och vad man intresserar sig för. Indelningen i tidsepoker påverkas 

av det och även hur de skildras. Periodisering ger en bred historiebeskrivningsstruktur för att 

läsarna ska förstå sig på tidsepoken bättre.5 Det kan dock vara problem att göra gränsdragningar 

och ge benämningar på olika tidsepoker. Av den anledningen finns det också olika 

gränsdragningar beroende på vad som står i fokus för intresset.6 

Tidsepoker definieras några decennier senare vilket innebär att det unika med tidsepoken 

bestäms via känslor i författarens egna karaktär. Det är en av anledningarna till att 

historiebeskrivningens nutidskontext och motiv är viktigt för att få en uppfattning av de olika 

tidsepokerna.7 

 
5 ” Lychnos, 2000, Upplysningen och historismen: utsikt över ett forskningsläge”,Årsbok för idé och 

lärdomshistoria  s. 96. 
6 Summit & Wallace, ”Rethinking Periodization”, Journal of Medieval and Early Modern Studies 37:3, 
2007, Duke University Press, s. 447. 
7 ” Lychnos, 2000, Upplysningen och historismen: utsikt över ett forskningsläge”,Årsbok för idé och 
lärdomshistoria  s. 96. 
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Därför är också, som tidigare påpekats, historiebeskrivningens samtidskontext och dess motiv för 

att studera och definiera tidsepoken väsentligt för förståelsen, liksom dess motiv för att inrikta 

sitt studium av epoken på just det sätt som skett. På så sätt kan inte bara tiden (det förflutna) utan 

även världen bli föremål för fokus i denna indelning. Varje tidsperiod i uppsatsen har tilldelats en 

undertitel vilket beskriver sammanfattat hela epoken. Ett konkret exempel är 1936-1975: 

Kampen för katalansk självständighet under spanska inbördeskriget och frankismens epok.  

 

3.3 Kontextualisering 

Kontextualisera en text är kanske det viktigaste i min uppsats. Kontextualisera är att förklara 

omständigheter och sammanhang vid olika händelser. Jag kommer försöka kontextualisera de 

största händelserna i anknytning till självständighetsrörelsen i Kataloniens historia. Detta görs för 

att kunna analysera utvecklingen på ett så korrekt sätt som möjligt. Den grundläggande tanken 

inom kontextualiseringen är att idéer bara kan uppfattas fullt ut om den studeras i det 

sammanhang den uttrycktes i. Innebörden är att iaktta en text eller idé i en större kontext, t.ex 

kulturellt, politiskt, socialt osv.  Kontexten är däremot inte något som bara finns där utan istället 

är det författaren/historikern som skapar den. Historisk kontextualisering innebär en tidsmässig 

inriktning som innefattar en djupgående förståelse för de sociala, kulturella och politiska 

villkoren i den historiska perioden som ska studeras och även kunskap om tideräkning och 

företeelser som är viktiga för att förstå den historiska perioden.8 I denna uppsats är 

kontextualiseringen av självständighetsidéerna viktig för att kunna se utvecklingen av den 

katalanska självständighetsrörelsen.    

 

 

 

 

 

 
8 Endacott & Brooks, 2013,”An Updated Theoretical and Practical Model for Promoting Historical Empathy”, s. 43.  
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3.4 Den modernistiska teorin om nationalism 

Modernism 

Modernismen är en generell rörelse som täcker olika områden och uppstod i slutet av 1800-talet 

och början på 1900-talet. Modernismens urbana inriktning tas upp för att studera hur det 

katalanska samhället och självständighetsrörelsen utvecklades under denna period.9 Modernisters 

skildring av människans natur är i kontexten av att staden hade tagit naturens plats. Modernister 

såg alltså till skillnad från tidigare epokers tänkare staden som livets kraft (life force). Detta är ett 

exempel utav nya idéer och tankar modernisterna bidrog till i det nya samhället. 

Industrialiseringen var en bidragande effekt till modernismens uppkomst i samhället. Ett av 

exemplen var att folk flyttade från landsbygden till staden. Samhället skulle byggas om på nytt 

och allt gammalt slopas.10 Modernismen och dess idéer kan kopplas till teorier om nationalism.   

För att beskriva och förklara nationalism så hänvisar jag till tre modernistiska forskare. 

Historikern Benedict Anderson föreslår följande definition av nationen: “Det är ett konstruerat 

politiskt samhälle - och påhittat som både i sig är begränsat och suveränt”. Det är tänkt att 

medlemmarna till även den minsta nationen aldrig kommer att känna till de flesta av sina 

medborgare, träffa eller ens höra talas om dem. Bilden av gemenskapen lever istället i deras 

tankar. Historikern Ernest Renan hänvisade till denna föreställning i hans suavely back-handed 

väg när han skrev att “Or l’essence d'une nation est que tons les individus aient beaucoup de 

choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses”,(“Men kärnan i en nation är 

att alla individer har de flesta saker gemensamt men de har glömt bort det.”) Renan ansåg att 

nationer utvecklades från folkets gemensamma behov. Folket bestod av olika sociala grupper 

som sökte en kollektiv identitet. Han misskrediterar teorin om att ras är enandet av människor. 

Historikern Renan hävdar också att varken språk eller religion är grunden för solidaritet. Det 

p.g.a att språk ”inbjuder” folk att förenas utan tvång.11 Professor Ernest Gellner gör med bestämd 

visshet en jämförelse när han bestämmer att nationalismen inte är uppvaknandet av nationer till 

självmedvetande: det uppfinner nationer där de inte existerar".12 Enligt Benedict Anderson är 

 
9 Crowderdesign.worldpress: https://crowderdesign.wordpress.com/2013/04/21/industrialization-and-the-

beginnings-of-modernism/  (Publicerad 21-05-13) 
10Mdc.edu:https://www.mdc.edu/wolfson/academic/artsletters/art_philosophy/humanities/history_of_mode
rnism.htm (Hämtad 14-08-18) 
11 Renan, 1882, , What is Nation Lecture I, II, Sorbonne, ucparis.fr: 
http://ucparis.fr/files/9313/6549/9943/What_is_a_Nation.pdf (Hämtad 01-05-18) 
12 Özkirimli, 2000, Theories of Nationalism s. 106 

https://crowderdesign.wordpress.com/2013/04/21/industrialization-and-the-beginnings-of-modernism/
https://crowderdesign.wordpress.com/2013/04/21/industrialization-and-the-beginnings-of-modernism/
https://www.mdc.edu/wolfson/academic/artsletters/art_philosophy/humanities/history_of_modernism.htm
https://www.mdc.edu/wolfson/academic/artsletters/art_philosophy/humanities/history_of_modernism.htm
http://ucparis.fr/files/9313/6549/9943/What_is_a_Nation.pdf
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nackdelen med Gellners formulering att han (Gellner) är så benägen att påvisa att nationalismen 

maskerar sig under falska förespeglingar”. Det är därför som han assimilerar skapandet (av en 

nation) till lögn, istället för en idealbild. På detta sätt erkänner Gellner att "sanna samhällen” 

existerar som nationalisterna kan applicera till nationer. Faktum är att alla samhällen större än 

primordiala byar där alla känner alla (och kanske även dessa) är påhittade. 13  

"Nationen är föreställd som begränsad eftersom även de största av dem omfattar kanske en 

miljon levande människor, har gränser men flexibla sådana, bortom vilka ligger andra nationer.” 

Ingen nation föreställer sig som ett med mänskligheten. De mest messianska nationalisterna 

drömmer inte om en dag då alla människor kommer att ansluta sig till deras folk på det sätt som 

det var möjligt förr. “Den är föreställd som suverän eftersom konceptet föddes i en tid då 

upplysning och revolution hade stora influenser.”14 

 

El modernisme (konstnärlig rörelse)  

Under moderna tiden utvecklades El modernisme i Katalonien. Den är Kataloniens motsvarighet 

till Art Nouveau, en konstnärlig rörelse som uppstod mellan åren 1890-1910. El modernisme 

riktades i första hand mot arkitekturen men även andra konstnärliga uttryck t.ex. inredning. 

Denna kulturella rörelse försökte återställa den katalanska kulturen och modernisera landet. I 

Katalonien tog rörelsen sin egen personlighet med kopplingar till katalanism och nationalism 

som skiljer sig från resten av Europa. Några viktiga aktörer inom rörelsen var Lluís Domènech i 

Montaner, Antoni Gaudí och Josep Puig i Cadafalch. 15 El modernisme ville bryta med tidigare 

sätt och skapa ny konst. Arkitekturen representerar en förnyelse av former inspirerade av 

naturen, användandet av nya material och ett nationalistiskt sentiment.   

 

 

 

 
13 Ibid s. 106 
14 Ibid s. 106-107 
15Casalleomrera.com: http://www.casalleomorera.com/en/barcelona-and-modernism/modernism/ 
(Hämtad 02-03-18) 
 

http://www.casalleomorera.com/en/barcelona-and-modernism/modernism/
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3.5 Teoretiska begrepp och reflektioner om självständighet samt 

självständighetskamp 

Vad är då självständighet? På vilket sätt skiljer sig betydelsen självständighet från autonomi? 

Autonomi påvisar självständighet men inte till vilken nivå.16 Den katalanska regeringen har 

oftast hänvisat till “folkrätten” (remedial right) inom begreppet remedial secession när de har på 

de senaste decennierna gått från att vilja vara med i det federala Spanien till att efter Estatut 

(förklaring finns i analyskapitlet 2000-tal nedan) beslutet bli självständiga. Vid gällande av 

folkrätt är det accepterat att autonoma regioner inom ett land betyder en viss nivå av 

självbestämmande.17 När det gäller internationella relationer så hanteras det av den stat som 

regionen tillhör. Detta innebär att enligt Brierlys uppfattning av begreppen omfattar 

självständighet autonomi men autonomi omfattar inte alltid självständighet.18    

Det finns två teorier som är bra att ta upp vid studerandet av självständighetskamp: deklarativ 

och konstitutiv teori. I den deklarativa teorin behöver ett land endast uppfylla några kriterier för 

att de ska kunna deklarera sig själva som ett självständigt land. Det vill säga att i denna teori är 

det inte länders erkännande av andra länder som avgör om man kan deklarera sig som ett land. 

Istället är det dessa kriterier som ska uppfyllas: 

● Permanent befolkning 

● Definierat område 

● Ha en regering 

● Kapacitet att ingå avtal med andra stater19 

 

Konstitutiv teori är till skillnad från deklarativ teori beroende av andra länders erkännande och 

denna teori ger makt till de redan existerande länderna gentemot de som vill bli erkända. Att ett 

land inte erkänner något annat land som en stat behöver inte betyda att de inte ser utbrytarlandet 

som en stat. Istället kan det bero på att det land som inte erkänner det andra landets 

självständighet inte vill ha några diplomatiska relationer med utbrytarstaten. En annan anledning 

kan vara att när en ny nation bildas så förlorar de redan existerande nationerna lite makt. Vad 

 
16 Brierly, 1963, The law of Nations s.129 
17 Lu.se: https://www.lu.se/article/spaniens-harda-linje-mot-katalonien-ett-daligt-satt-att-hantera-en-
nationell-kris (Publicerad 02-11-17) 
18 Brierly, 1963, The law of Nations s.129 
19 Crawford, 2007, Creations of States in International law s. 23-25  

https://www.lu.se/article/spaniens-harda-linje-mot-katalonien-ett-daligt-satt-att-hantera-en-nationell-kris
https://www.lu.se/article/spaniens-harda-linje-mot-katalonien-ett-daligt-satt-att-hantera-en-nationell-kris
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som är tur för den region som vill bli självständig är att det inte finns några universella 

överenskommelser om hur en region blir ett land.20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Ibid s.20 
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4. Bakgrund till den nationalistiska katalanska identitetens 

begynnelse 

Katalonien har funnits som region ungefär sedan 800-talet när den frankiske kungen Karl den 

store erövrade området från araberna. Barcelona var regionens huvudstad och bestod av olika 

grevskap. Den lokala kulturen utvecklades trots att grevarna hade utsetts av frankerriket i norr. 

Wilfred den hårige styrde området från 878 och var den siste ledaren som tillsattes av frankerna. 

När Wilfred dog så blev Katalonien självständigt fram till mitten av 1100-talet. Vid mitten av 

1100-talet hamnade de under Aragoniens styre.21 I den tidiga katalanska historien var det den 

deklarativa teorin som dominerade. Det som skulle bli området Katalonien hade de essentiella 

förutsättningarna för att klassas som ett eget rike. Det går inte att diskutera om nationer under 

denna tid eftersom de moderna stater som vi känner till idag formades först mellan 1600-1800-

talet.   

Den första politiska organisationen som kan liknas vid ett parlament i Kataloniens historia kan 

spåras tillbaka till 1027. Den hette “Assemblees de pau i treva” (Församlingarna för fristad och 

vapenvila.”)22 Trots att Katalonien hade kommit under aragoniskt styre så behöll de sina egna 

lagar. Vid 1400-talet gifte sig kung Ferdinand II av Aragonien med Isabella av Kastilien och 

grundade därmed det enade spanska kungariket. 1714 blev Katalonien formellt en spansk region. 

Flera krig mot Frankrike senare förklarade Napoleon Katalonien som en självständig republik 

under hans styre på 1800-talet.  Katalanernas glädje skulle dock bli kortvarig när Spanien 

besegrade Frankrike och återtog Katalonien igen.23 Efter många århundraden av kastiliansk 

dominans och regression av katalansk kultur så började olika katalanska aktörer försöka 

återskapa och konstruera katalansk kultur, språk och identitet i mitten av 1800-talet. Rörelsen 

kallades Reinaixença som betyder återfödelse.  

 

 
21 Steemit.com: https://steemit.com/history/@tourbarcelona/catalan-independence-1-history (Hämtad 07-
04-18) 
22 Parlament.cat: https://www.parlament.cat/document/cataleg/48179.pdf (Hämtad 10-04-18) 
23 Steemit.com: https://steemit.com/history/@tourbarcelona/catalan-independence-1-history (Hämtad 07-
04-18) 
 

https://steemit.com/history/@tourbarcelona/catalan-independence-1-history
https://www.parlament.cat/document/cataleg/48179.pdf
https://steemit.com/history/@tourbarcelona/catalan-independence-1-history


16 

5. Analys av den katalanska självständighetsrörelsens moderna 

historia 

5.1 1850-1936: Skapandet av det moderna Katalonien 

I mitten av 1800-talet revs de medeltida murarna som omringade staden Barcelona. Marken 

utanför muren, som tills dess hade använts som jordbruksmark och militära områden, byggdes 

upp enligt Cerda-planen som skulle skapa Eixample.24 Cerda-planen syftade till att skapa och 

etablera kommunikationskanaler mellan Barcelona och närliggande städer. Projektet föreslog 

breda gator och vägar samt hus med en maximal höjd på tre våningar. Tanken med Eixample var 

att klasskillnaderna skulle minskas. Den katalanska borgarklassen vägrade godkänna projektet 

framförallt på grund av de ekonomiska aspekterna. Till slut skapades Eixample vilket blev 

borgarklassens stadsdel.    

Under andra hälften av 1800-talet gjorde Barcelona en spektakulär stads- och industriutveckling, 

såväl som ekonomisk utveckling. Den nya borgarklassen hade hög köpkraft och ökade kulturella 

intressen som påverkade tillväxten. Det som framförallt påverkade omvandlingen av staden var 

organisationen av världsutställningen, som ägde rum 1888. Till följd av den industriella 

revolutionen i slutet av 1800-talet med dess tekniska framsteg (el, järnvägar, etc.) kom hela 

Europa att leva på ett nytt sätt. Detta stämde även för Barcelona som stärktes och ett modernt 

samhälle växte fram. Enligt Gellner är nationalismen en produkt av en förändring från ett 

jordbrukssamhälle till ett samhälle som är industrialiserat.25 Den nationalistiska arkitekturen 

kommer från den katalanska medelklassens politiska bakgrund. Vid slutet av 1800-talet var 

arkitektur ett nytt, rikt yrke och de flesta arkitekter hade viktiga roller i samhället. I början av 

1900-talet arbetade olika politiska figurer och partier för ett självständigt Katalonien. Enric Prat 

de la Riba och Fransesc Cambó skapade Lliga Regionalista 1901 vilket ledde till den elektorala 

koalitionen Solidaritat Catalana. Cambó lade fram ett förslag om regional autonomi 1910 men 

förslaget blev aldrig framröstat. Den katalanska nationalismen hade två grenar, en konservativ 

(katoliker) och en liberal och sekulär. Den konservativa grenen var störst i början av 1900-talet.26  

Katalonien vann med ledning av de la Riba, en delvis egen regering för Samväldet 1913. Denna 

 
24 Statsdel i Barcelona 
25 Özkirimli, 2000, Theories of Nationalism s.140 
26 https://www.parlament.cat/document/cataleg/48179.pdf (Hämtad 10-04-18) 

https://www.parlament.cat/document/cataleg/48179.pdf
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vunna autonomi upphävdes av diktatorn Primo de Rivera 1925. 27 Det eskalerande våldet mellan 

katalanska arbetare och den katalanska bourgeoisin ledde till att den senare omfamnade Primo de 

Riveras diktatur trots sina centraliserande tendenser. El modernisme fortsatte ha stor influens i 

regionen i början av 1900-talet.28  Lluis Domènech i Montaner var lärare vid Barcelonas 

arkitektskola (Escola d’Arquitectura) under två år på 1870-talet. Därefter blev han medlem i 

Centre Nacional Català 1889 och senare även i Lliga Regionalista där han blev president.29 

Domènechs två kändaste verk är sjukhuset Sant Pau och Palau de la Música Catalana 

(konserthus) vilka byggdes mellan åren 1901-1930 respektive 1905-1908.30    

Antoni Gaudi i Cornet var tillsammans med Domènech samt Puig den katalanska modernismens 

(el modernisme) huvudaktörer. Gaudi var delaktig i Renaixença (den katalanska kulturens och 

identitetens återfödelse) som var en rätt så öppen anti-kastiliansk katalanistisk organisation. 

Organisationens religiösa symbol var kyrkan Sagrada Familia. Gaudi spenderade hela sin karriär 

på det projektet. Han blev tillbedd att bygga kyrkan 1883 men dog innan den hunnit bli färdig.31 

Den katalanska nationalismen blev mer vänsterriktad genom det konservativa Lligas acceptans 

av diktaturen. Trots denna tolerans avskaffade Primo de Rivera Kataloniens autonomi 1925 och 

inledde en politik för repression mot den katalanska republikanska nationalismen, katalanska 

språket och arbetarrörelsen. År 1926 försökte Estat Català befria sig med en liten armé (etablerad 

i staden Prats de Molló i Roussillon, Frankrike), ledd av Francesc Macià och proklamera den 

oberoende katalanska republiken. Istället upptäcktes komplotten av den franska polisen och 

Macià blev känd över hela världen.32 

Macià utbildade sig till ingenjör, specialiserad på broar, järnvägar och telegrafer vilket hjälpte 

Kataloniens samvälde att skapa en viktig modern infrastruktur och utvidgade kulturen där bl a 

reglering av det katalanska språket ingick. 1887 blev Macià positionerad i Lleida. Vid 1905 

motsatte han sig öppet militärens agerande i attacken mot Cu-Cut och Veu de Catalunyas kontor. 

 
27 Spainthenandnow.com: http://www.spainthenandnow.com/spanish-history/catalonia-1900-1923 
(Hämtad 02-05-18) 
28 ibid 
29 Spanish-art.org: https://www.spanish-art.org/spanish-architecture-domenech.html (Hämtad 15-04-18) 
30 ibid 
31 Britannica online: https://www.britannica.com/biography/Antoni-Gaudi (Uppdaterad 06-07-18) 
32 Spanishthenandnow.com: http://www.spainthenandnow.com/spanish-history/catalonia-1900-1923 
(Hämtad 02-05-18) 
 

http://www.spainthenandnow.com/spanish-history/catalonia-1900-1923
https://www.spanish-art.org/spanish-architecture-domenech.html
https://www.britannica.com/biography/Antoni-Gaudi
http://www.spainthenandnow.com/spanish-history/catalonia-1900-1923


18 

Detta ledde till att många partier som var pro katalansk självständighet kontaktade honom och så 

småningom skapades Solidaritat Catalana koalitionen där Macià valdes som kandidat 1907. När 

Macià valdes som ställföreträdare för Les Borges Blanques tvingades han att lämna militären.33 

Från att i början vara en supporter av spanska regeringens policies och vald i kongressen sex 

gånger blev Macià mer och mer katalanist och republikan i sin politiska övertygelse. Macià 

startade först Federació Democràtica Nacionalist, en rörelse som var för ett federalt Spanien. Det 

var innan han fullt ut ville separera Katalonien från Spanien och skapade vänsterpartiet Estat 

Català 1922.34 Macià ses ofta av katalaner som deras grundfader och symboliserar Kataloniens 

kamp för självständighett. Macià är av den anledningen viktig för den katalanska identiteten. Det 

är tveksamt om den katalanska självständighetsrörelsen hade varit lika framgångsrika och 

överlevt hela 1900-talet om han inte hade banat vägen.35 

En annan viktig person för Kataloniens självständighetsrörelse var Puig som har nämnts tidigare. 

Puig hade höga positioner i nästan alla nationalistiska partier i Katalonien. Han klättrade på sin 

politiska karriär och blev vice ordförande för Solidaritat Catalana. Puig slutade till sist som 

president för Mancomunitat de Catalunya, den första regionala regeringen och höll ämbetet från 

1917-1924.36 Han var den som planerade Universal Exposition 1929.37 

Under diktator Primo de Riveiras senare år firade Barcelona Universal Exposition 1929, medan 

Spanien drabbades av en ekonomisk kris orsakad av regeringens ekonomiska politik och 

kraschen på Wall Street. Allteftersom Riveira utformade sin politik växte en vänsterrörelse vid 

namn Esquerra Republicana (vänster republik) fram. Esquerra vann det kommunala valet 1931 

och deklarerade en katalansk republik. Den katalanska regeringen jobbade fram en kompromiss 

med centralmakten i Madrid som innebar att regionen fick autonomi vilket dock togs tillbaka 

efter inbördeskriget (1936-1939).38 Vid denna tid föddes rörelserna som förde Katalonien in på 

1900-talet och som tände hoppet om ett självständigt Katalonien på riktigt. El Modernisme och 

självständighetsrörelsen gick hand i hand när katalanerna hittade (tillbaka) till sin identitet och 

 
33 Harris, 2014 Catalonia is not Spain s. 156-157 
34 ibid s. 157  
35 ibid s. 157  
36 Artnouveau-net.eu: http://www.artnouveau-

net.eu/LinkClick.aspx?fileticket=pkfVtKHkq5w%3D&tabid=204 (Hämtad 02-03-18) 
37 Spanishculture.com: http://www.spainisculture.com/en/artistas_creadores/josep_puig_i_cadafalch.html 
(Hämtad 17-05-18) 
38 History.com: https://www.history.com/this-day-in-history/franco-captures-barcelona (Hämtad 09-03-18) 
 

http://www.artnouveau-net.eu/LinkClick.aspx?fileticket=pkfVtKHkq5w%3D&tabid=204
http://www.artnouveau-net.eu/LinkClick.aspx?fileticket=pkfVtKHkq5w%3D&tabid=204
http://www.spainisculture.com/en/artistas_creadores/josep_puig_i_cadafalch.html
https://www.history.com/this-day-in-history/franco-captures-barcelona
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kultur.  Enligt Anderson är detta en föreställd gemenskap som arbetar mot samma mål men som 

troligtvis aldrig kommer möta varandra.39   

 

5.2  1936-1975: Kampen för katalansk självständighet under spanska 

inbördeskriget och frankismens epok 

Kring början av 1930 blev Spanien alltmer socio-politiskt polariserat och det ledde till ett 

inbördeskrig. På ena sidan var monarkister eller nationalister som främst var romerska katoliker, 

landägare, affärs- och handelsmän. På den andra sidan var republikaner, som huvudsakligen var 

lantmän, bönder och välutbildade personer ur medelklassen. Vid krigets början var Spanien 

sedan 5 år tillbaka en republik (den s.k. 2:a republiken) med liberala strömningar och politik, 

vilket irriterade många rika konservativa människor och kyrkliga ledare. Medan Francos 

nationalistiska styrkor stormade fram blev Katalonien snabbt republikanernas viktigaste fäste.40 

Denna tidsperiod läggs extra fokus på med anledning av de avgörande konsekvenserna som 

frankismens tid hade på Spaniens och den katalanska självständighetsrörelsens framtid. 

Under 1937 förenade Franco de nationalistiska styrkorna, bl a Falange och Spaniens fascistiska 

parti, medan republikanerna stod nära kommunisterna. Tyskland och Italien hjälpte Franco 

medan Sovjetunionen hjälpte den republikanska sidan. Republikanerna fick även hjälp av 

kommunister och radikala från andra länder. Utöver dessa stod den katalanska 

självständighetsrörelsen med republikanerna. I juni 1938 delade nationalisterna republikanernas 

territorium i två. Senare på året gjorde Franco en stor offensiv mot Katalonien. I januari 1939 

besegrades republikanernas huvudstad Barcelona, och strax efter resten av Katalonien. 

Republikanerna försökte förhandla fram fred med centralmakten i Madrid men Franco vägrade. 

Den 28 mars 1939 kom de segrande nationalisterna till Madrid, och det blodiga spanska 

inbördeskriget upphörde. Ungefär en miljon dog människor i konflikten, den mest förödande i 

spansk och historia.41 Vid dessa händelser är nationerna centrala för hur gemensamma förluster 

 
39Nationalismproject online: http://www.nationalismproject.org/ (Hämtad 18-05-18) 
40 ibid 
41Britannica online: https://www.britannica.com/event/Spanish-Civil-War (Uppdaterad 06-07-18) 
 

http://www.nationalismproject.org/
https://www.britannica.com/event/Spanish-Civil-War
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samt vinster förs vidare i det kollektiva nationella minnet. Detta minne är djupt rotat i den 

katalanska identiteten.42  

Konsekvenserna av republikanernas fall i januari 1939 var att Franco förbjöd all katalansk kultur 

inklusive språket i det offentliga rummet. Frankisterna fick positioner i administrationen och 

landets utbildning och skola.43 Francoregimens tidiga år vid makten kallas för Falangperioden 

där propaganda om ett enat Spanien var stort. 

 

Under denna period representerade Kataloniens regionspresident Lluis Companys den katalanska 

självständighetsrörelsen. Efter kriget flydde han utomlands men fångades av Gestapo i Frankrike 

och utlämnades till Spanien. Companys ställdes inför en militärdomstol utan rättslig grund. Som 

en följd av detta avrättades Companys den 15 oktober 1940. Än idag så har den spanska 

regeringen fortfarande inte gett Companys familj någon officiell ursäkt och han är tekniskt sätt 

fortsatt en krigsförbrytare under spansk lag.44    

 

En annan sak som hände under Francotiden som det länge var tyst om var att flera 

hundratusentals republikaner togs till fångläger och straffarbete. De republikaner som hade en 

framstående position under kriget dödades eller försvann, ibland dödades hela familjer. Över 

hela Spanien hittas idag flera tusentals massgravar. Katalonien är bland de regioner som är 

positiva till utgrävningarna. I andra delar av Spanien har politikerna varit mer skeptiska då de 

anser att grävandet väcker gamla sår. Enligt Gustafsson var Franco även besatt av en rasistisk 

ideologi influerad av Nazityskland. I ideologin var den iberiska rasen högre stående än judar och 

slaver. Regimen ville förinta “rojos”, ett ord som inkluderar vilka av regimen som fiender 

inkluderar ”. 45  

 

Periodens ideologi styrdes av det enda partiet som var tillåtet, den fascistiska gruppen Falange 

Española Tradicionalista y de les JONS. Deras idé var att ett gemensamt språk, “ras”, kultur och 

historia var nödvändigt för statsbyggande 46. Denna teori stämmer inte överens med Renans. tes: 

Att varken språk eller religion är grunden för nationell solidaritet. Början av slutet för 

 
42 Anderson 1992, Imaginary community s. 201-206 
43 Minder, 2017,The struggle for Catalonia s.164 
44 Harris, 2014, Catalonia is not Spain s. 165 
45 Gustafsson, 2012, Spanien: En stat, flera nationer s. 24-25 
46 Minder,  2017, The struggle for Catalonia s. 165 
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Francoregim kunde redan tydas efter 2:a världskrigets slut när Francos allierade, Hitler och 

Mussolini förlorade. Detta gjorde att Spanien vid sidan av Portugal var enda kvarvarande landet i 

Europa som styrdes av en fascistledare. Spanien blev t.o.m nekade inträde i FN 1946 vilket var 

ett stort bakslag för Franco. När FN sedan rekommenderade att länder borde bryta sina relationer 

med Spanien blev de plötsligt delvis isolerade från den europeiska integrationsamarbetet. I mitt 

forskande kunde jag notera att FN:s beslut hade en effekt på hur regimen ändrade sitt sätt att 

framställa sig själva. Efter det beslöt sig Franco att fokusera mer på att anknyta sig till kyrkan. 

Det istället för att hålla vid Falangernas ideologi och symbolik. Trots den hårda kontrollen från 

regimen gav de självständighetsorienterade katalanerna inte upp. De orsakade bekymmer för 

Franco som t.ex järnvägsstrejken 1951. Förtrycktet av den katalanska kulturen och identiteten 

påverkade katalanerna till att under en lång tid utveckla deras självständighetsrörelse. På 60-talet 

skapades fria organisationer som var ett tecken på katalansk nationell olydnad.47 Nationell 

identitet och symbolik är enligt Benedict Anderson något som människor är beredda att dö för. 

Även om den nationella gemenskapen är socialt konstruerad så har dessa konstruktioner mycket 

stor politisk verkan. Detta teoretiska resonemang är hjälpsamt för att förklara den katalanska 

självständighetsrörelsens beredskap att t.o.m. offra sina liv för nationell självständighet.  

 

 

När 60-tal hade blivit 70-tal skapades en bred koalition under namnet Assemblea de Catalunya. 

Assemblea de Catalunya blev en stor aktör under 70-talet. Samtidigt som nationalisterna tror att 

deras passioner är djupt rotade i historien så betraktar historikerna nationen som en modern 

uppfinning. Det är som en arvinge till två sekler av historisk förändring. Trots detta föreställer 

sig medlemmarna av en nation utgöra en gemenskap. Assemblea de Catalunya som så många 

andra katalanska självständighetsorganisatoner såg den katalanska ”nationen” som oförenlig med 

den spanska. Enligt Anderson uppfattas nationen som en gemenskap eftersom nationen, oaktat 

den faktiska ojämlikhet och exploatering som kan förekomma, alltid betraktas som en djup, 

horisontell kamratskap.48 

Kommunistinspirerade initiativet skulle bli en enad front mot Frankismen i Katalonien. Kort 

därefter inkluderade de snart majoriteten av de politiska partierna samt organisationerna i 

regionen.49 Enligt författaren Harris var det speciellt en religiös grupp vid namn Pax Christi som 

spelade en stor roll efter Francos död. Pax Christi kallade folk till att gå marschen Marxa de la 

 
47 Harris, 2017, Catalonia is not Spain s.170   
48 Anderson 1992, Imaginary community s.21ff 
49 Harris, 2017, Catalonia is not Spain s. 180 
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Llibertat (Frihetsmarschen).50 Under slogan Llibetat, Amnestia i Estatut d’Autonomia som 

betyder ungefär frihet, amnesti och självständig stat var marscherna uppdelade i 5 olika 

kolumner över olika städer i Katalonien i juli 1976. Organisatörerna uppmanade till att hantera 

det på ett fredligt sätt. Planen med marscherna var att stanna och föra samtal med folk på vägen. 

Marscherna skulle till slut sammanföras till en marsch. Slutet på “marschen” skulle ske på den 

katalanska nationaldagen den 11 september vid Pobletklostret.51 Under Francos sista decennium 

på 60-70-talet gick Spanien mot en ny sort av modernisering. Turismen växte och kyrkan var inte 

längre lika inblandad i politiken. Denna förändring bara fortsatte när Francisco Franco avled 

1975.  

 

Jag kan konstatera att det saknades grundläggande demokratiska fri- och rättigheter i Francos 

Spanien. Franco uppträdde föraktfullt gentemot tidigare regeringars styre och landet saknade 

rättssäkerhet i sitt politiska system. Kontexten i Francoregimens olika stadier är viktig för att 

förstå händelseförloppet. Det försvagade motståndet efter inbördeskriget gjorde det möjligt för 

det som kallas för Falangeperioden. Under den perioden använde Francos regim sig mycket av 

propaganda, både i tidningar, på affischer och genom musik.52 Regimen var hård mot de som 

hade andra idéer om Spanien än de själva. Den katalanska självständighetsrörelsen trycktes 

tillbaka hårt men fick större inverkan under det sista decenniet av Francos regim. Detta p.g.a. 

hård press från omvärlden samt diktatorns hälsoproblem. Enligt det tidigare nämnda remedial 

seccession hade Katalonien rätt till självständighet under hela Francos tid då man kan se att hans 

regim förtryckte Katalonien oavsett vilket årtionde det var.  

 

 

5.3 80-90-tal: Lugnet före stormen under Spaniens demokratiseringsprocess 

 

Juan Carlos tillträdde som ersättare men istället för att fortsätta i Francos spår började han och 

Spanien en process av demokratisering. Dödsbeskedet av Franco firades och väckte hopp i 

Katalonien och folket började marschera för politisk makt. Trots att Katalonien blev mer 

autonomt och all förbud mot katalansk kultur togs bort begärde den katalanska 

självständighetsrörelsen mer autonomi. I resten av landet var det många konservativa som 

ogillade förändringarna i samhället och i politiken. Detta ledde till en kupp mot Juan Carlos 1981 

 
50 ibid s. 183 
51 Harris, 2017 s.183 
52 ibid s. 169 
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men när den misslyckades kunde Spanien fortsätta sin demokratisering. Vid det första 

demokratiska valet i Spanien på 50 år valdes en socialistisk regering till makten 1982.53 En av de 

viktigaste politiska personerna i Katalonien vid denna tid var Pasqual Maragall.  

 

Maragall som 1982 valdes till Barcelonas borgmästare. Maragall var borgmästare i 15 år och han 

blev ihågkommen för att ha förändrat infrastrukturen i regionen men även att ha tagit OS 1992 

till Barcelona. Enligt författaren Harris var OS bara en ursäkt för Maragall att påbörja ett 

urbaniseringsprogram. Renoveringen moderniserade Katalonien och skapade 1:a klass 

anläggningar i centrum. När det gällde katalansk självständighet och självidentifiering sa 

Magarall så här: “A Catalan who is a Catalanist but does not like nationalism finds himself in a 

difficult position. But it is my position”. 54  

Den vänsterorienterade självständighetsrörelsen kom efter Maragalls ämbetstid att gå tillbaka till 

att bli en högerorienterad självständighetsrörelse med Jordi Pujol i spetsen. 

Det är vanligt att regioner som har varit förtryckta länge och sedan får mer rättigheter att de är 

försiktiga och planerar långsiktigt istället.  

 

Efter det spanska valet 1996 möttes den konservativa delegationen från Partido Popular 

(vinnarna från valet) det katalanska regerande partiet på ett katalanskt hotell. Anledningen till 

mötet var att trots att Partido Popular hade fått flest röster så fick de inte någon majoritet. Det 

innebar att Partido Popular (ledd av José Maria Aznar) var i behov av att katalanernas ledare 

(Jordi Pujol) övertalade sina fackföreningar mm att rösta på dem så att Partido Popular kunde 

styra Spanien för första gången i historien. Parterna kom överens vilket säkrade de inblandades 

politiska framtid, däribland Spaniens nuvarande premiärminister Mariano Rajoy. För många sågs 

överenskommelsen som symbolen för Madrids och Barcelonas “positiva” förhållande men för 

andra var detta början på en oåterkallelig politisk skilsmässa mellan regionerna.55  

 

Min åsikt är att detta var startskottet till när centralmakten överlämnade makten till Kataloniens 

regering och så småningom ledde till situationen regionen skulle genomgå 15 år senare. Pere 

Mayans Balcells, en av författarna av What’s up with Catalonia forskade kring katalansk 

identitetsbildning inom skolundervisningen från 1978-2012. Mayans menar att göra katalanska 

till första utbildnings- samt myndighetsspråk var ett viktigt och kanske nödvändigt steg för 

 
53 Harris, 2017 s. 182 
54 ibid s. 193-194 
55Minder, 2014, The Struggle for Catalonia s. 113-114 
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Kataloniens självständighetskamp efter Francos död utan att det i början var tänkt att användas 

på det sättet.56 Metoden kontextualisering förklarar varför en demokratiseringsprocess var möjlig 

just vid den tidpunkten. För det första var det ett regimbyte och för det andra så var övriga länder 

i Västeuropa betydligt längre i utvecklingen. Spanjorerna påverkades och kände att en förändring 

var nödvändig.  

 

 

5.4 2000-nutid: Ser o no ser españoles (Att vara eller icke vara spanjorer) 

 

I början av det nya millenniet verkade det inte som att något stort eller avgörande skulle hända i 

Kataloniens självständighetsrörelse. Spaniens ekonomi såg bra ut och man bytte som många 

andra EU-länder valuta till €. Orsaken till att jag väljer att lägga ett större fokus på denna 

tidsperiod är p.g.a. att den katalanska självständighetsrörelsens inställning till den spanska staten 

förändrades när världsbörsen kraschade 2007-2008. Spanien drabbades hårt av börskraschens 

konsekvenser. Ekonomin rasade och den region som någorlunda klarade sig var just Katalonien 

som blev Spaniens skyddsnät. Katalanerna fick högre skatter för att Spanien på något sätt skulle 

komma tillbaka på rätt spår igen vilket inte gillades i Katalonien. I Katalonien röstades igenom 

något som kallades Estatut. Estatut definierar Kataloniens rättigheter och skyldigheter gentemot 

resten av Spanien samtidigt som den inte går emot Spaniens konstitution från 1978. Trots detta 

överklagade Partido Popular beslutet till författningsdomstolen. Beslutet från 

författningsdomstolen tog längre tid än beräknat och när det kom ut 4 år senare (2006-2010) blev 

det mesta ändrat i dokumentet. Det var efter detta som den nutida självständighetsrörelsen 

verkligen föddes.57 Protesterna mot centralmakten och för självständighet på Kataloniens 

nationaldag 11 september har bara ökat för varje år. 2012 samlades mer än 1,5 miljoner 

människor med skyltar: Katalonien: Ny stat i Europa. Demonstrationen organiserades av 

Assemblea Nacional Catalana (ANC). ANC är en grupp som innehåller folk med olika ideologier 

och sociala klasser men med ett gemensamt mål, ett självständigt Katalonien.58 2000-talets mest 

betydelserika politiker i utvecklingen av den självständighetsrrörelsen är Artur Mas och Carles 

Puidgemont. 

 
56 Castro, 2013,What’s up with Catalonia s. 52-53 
57Harris, 2017, Catalonia is not Spain s. 200 
58 Castro, 2013, What’s up with Catalonia s. 14 
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Ett tal från Kataloniens dåvarande president Mas runt omröstningen 2012 sammanfattar den 

katalanska regeringens tankar: “We must have the power to decide if we want to be responsible 

for our own decisions and if we want to continue within a state that wants to minimize our 

nationhood, stymie our economic growth, and interfere with the maintenance of our well-being.” 

 

Artur Mas politiska karriär startade 1987 då han var kandidat för CiU i Barcelonas kommunval. 

Han kom in i kommunfullmäktige och blev omvald 1991 och 1995. Mas riktiga genombrott kom 

95 när han valdes in i Kataloniens parlament. Han blev så småningom ekonomi- och 

finansminister för Kataloniens regionstyre. Efter att han länge satt i opposition blev Mas 2010 till 

slut Kataloniens president. Som jag nämnde ovan stötte Artur Mas valet för frihet både 2012 och 

2014 vilket skulle leda till 2017 års anklagelser tillsammans med hans ersättare.59   

 

Mannen som gjorde den spanska regeringens farhågor sanna heter Carles Puidgemont. 

Puidgemont var journalist fram till 2006 då han bestämde sig för att satsa på politiken fullt ut. 

Han blev vald till att vara riksdagsledamot i Girona för CiU (Kataloniens nationella allians.) 

Puidgemont blev omvald tre gånger. Mellan de nationella valen var det ett lokalt val i Girona där 

han blev vald till Gironas borgmästare. Det var under dessa år folk verkligen fick upp ögonen för 

Puidgemont. Det ledde till att han via ett sista minuten avtal efterträdde Artur Mas som 

Kataloniens nya president den 10 januari 2016. Puidgemont orsakade rejäl irritation i Madrid när 

han som första katalanska president vägrade att lägga sin lojalitet till den spanska konstitutionen 

och monarkin. 

 

Den 1:a oktober 2017 kallade Puidgemont till en omröstning om Kataloniens självständighet. 

Den spanska regeringen försökte under omröstningen hindra så många personer de kunde att gå 

och rösta. Det gjorde de genom att skicka den spanska polisen till Katalonien för att stänga ner 

vallokaler. Resultatet visade att över 90 % av de som röstade ville att Katalonien skulle bli ett 

självständigt land. Den 10 oktober höll Puidgemont ett tal där han meddelade att deklareringen 

skulle avvaktas så att de kunde ha en dialog med centralmakten i Madrid.60   

 

 
59Barcelonas,com: https://www.barcelonas.com/artur-mas-biography.html (Hämtad 18-05-18) 
60Scmp.com: http://www.scmp.com/news/world/europe/article/2114730/independence-his-blood-
catalonia-president-carles-puigdemonts-rise (Uppdaterad 12-10-17) 

https://www.barcelonas.com/artur-mas-biography.html
http://www.scmp.com/news/world/europe/article/2114730/independence-his-blood-catalonia-president-carles-puigdemonts-rise
http://www.scmp.com/news/world/europe/article/2114730/independence-his-blood-catalonia-president-carles-puigdemonts-rise
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Utdrag från talet:  

 
“I am not planning any threat. Any insults. We are all responsible for this. We will never agree 

on everything, but we have proved many times that the only way to move forward is with 

democracy and peace. That requires dialogue.”61 

 

Efter total vägran från Spaniens sida så deklarerade den katalanska regeringen Katalonien som 

ett självständigt land tre veckor efter Puidgemonts tal. Konsekvenserna av deklareringen var att 

de inblandade blev anklagade och riskerade att bli dömda för civil olydnad och brott mot 

konstitutionen. 

 

Sedan 2012 har separatistpartier och politiker i Kataloniens regering med Puidgemont i förarsätet 

tagit steg mot att få Katalonien självständigt från Spanien. Detta trots starkt motstånd från 

centralmakten i Madrid. Denna upptrappning ledde till att katalanska politiker för första gången 

blev dömda för civil olydnad i början av 2018. Spanska domstolen förbjöd politikerna att återgå 

till sina jobb efter en rättegång: Vid rättegången blev de anklagade av att ha organiserat en 

olaglig självständighetsröstning och därmed ignorerat Spaniens domstols konstitutionella 

beslut.62 Efter domslutet flydde flera katalanska politiker till Belgien för att söka asyl. Spanien 

tog tillbaka kontrollen över Katalonien hösten 2017 fram till den 14 maj 2018. Quim Torra 

valdes då till Kataloniens nya president. Trots att Torra i grund och botten är en separatist har 

han för tillfället inga rättsliga konflikter med det spanska rättssystemet.63 

 

5.4.1 En framtidsblick: Ny regering, samma visa? 

 

Detta innebär att Kataloniens självständighetsrörelse får starta om från början. Visserligen har de 

tre partier som velat ha självständighet vunnit majoriteten i regionsparlamentet men detta har 

bara skadat Spanien mer genom att skapa ytterligare splittring. Trots majoriteten så fick inte 

separatisterna flest röster utan det var drygt 50 % som röstade för att fortsätta vara en del av 

 
61Qz.com: https://qz.com/1098533/catalan-leader-carles-puigdemont-speech-on-independence-

suspension-de-escalation-of-tension-article-155-mariano-rajoy/ (Publicerad 10-10-17) 
 
62 Minder,  2014, The struggle for Catalonia s. 243 
63 Politico.eu: https://www.politico.eu/article/quim-torra-catalonia-elects-new-regional-president/ 
(Publicerad 14-5-18) 

https://qz.com/1098533/catalan-leader-carles-puigdemont-speech-on-independence-suspension-de-escalation-of-tension-article-155-mariano-rajoy/
https://qz.com/1098533/catalan-leader-carles-puigdemont-speech-on-independence-suspension-de-escalation-of-tension-article-155-mariano-rajoy/
https://www.politico.eu/article/quim-torra-catalonia-elects-new-regional-president/
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Spanien. Den katalanska nationalismen har sitt starkaste fäste ute på landsbygden och deras 

valsystem gynnar dessa valkretsar.64 Frågan om självständighet splittrar katalanerna. Det kunde 

ses i valet för trots att nationalisterna fick majoritet så var det det liberala partiet som vann. 

Carles Puidgemont, den avsatta regionspresidenten befann sig utomlands under valet. Han 

riskerar flera år i fängelse om han kommer tillbaka till Spanien pga den olagliga 

folkomröstningen som skedde i höstas. Detta trots att hans parti blev det största separatistpartiet i 

valet. Separatisterna fick inte det stöd från omvärlden som de förväntade sig. Detta trots att 

spansk polis försökte slå ner de röstande katalanerna under folkomröstningen. Trots deras kamp 

så visar ändå valresultatet att de flesta katalaner inte vill ha självständighet just nu.65  

 

EU som försvarar de grundläggande demokratiska rättigheterna för yttrandefrihet, mötesfrihet 

och individens rätt att rösta har hamnat i en besvärlig situation på grund av händelserna i 

Katalonien. EU har varit ovilliga till att uppmuntra separatistiska rörelser. De har heller ingen 

makt över hur en medlemsstat organiserar sig inom landet. Finns det en framförhandlad och 

rättslig process så hade EU haft möjlighet att engagera sig som t.ex. i Skottland 2014.66 

Min egen analys av situationen är att rent ekonomiskt har Katalonien en betydande roll för 

Spanien och det bidrar säkert också till att Spanien inte vill förändra den nuvarande situationen. 

Den spanska konstitutionen har en framträdande roll för Spaniens legitimitet att säga att den 

katalanska folkomröstningen om självständighet är olaglig. Den katalanska 

självständighetskampen kan bli ett hot mot ett gemensamt Europa eftersom det kan göra att fler 

regioner vill ha självständighet och för alltid förändra det Europa som vi känner till. Mina 

slutsatser är också att Spaniens tillvägagångssätt att hantera situationen gentemot det katalanska 

folket inte är demokratiskt. Den spanska regeringen borde ha hanterat situationen på ett bättre 

och humant sätt. De kunde t.ex genom att själv utlysa en folkomröstning som visar på 

inriktningen av vad folket tycker. 

Harris menar på att om Spanien hade haft mer av ett partnerskap än en centraliserad autokrati 

hade detta fascinerande mångfaldsland haft en mycket mindre turbulent och självförstörande 

 
64Svt.se: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/splittringen-kvarstar-i-katalonien (Uppdaterad 23-12-17) 
65 ibid 
66Lu.se: https://www.lu.se/article/vad-sager-internationell-ratt-om-kataloniens-

sjalvstandighetskamp (Publicerad 02-11-17) 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/splittringen-kvarstar-i-katalonien
https://www.lu.se/article/vad-sager-internationell-ratt-om-kataloniens-sjalvstandighetskamp
https://www.lu.se/article/vad-sager-internationell-ratt-om-kataloniens-sjalvstandighetskamp
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historia. Rivaliteten och svartsjukan mellan Spaniens olika delar har bubblat upp till ytan vid 

olika tillfällen med skadliga konsekvenser. Harris tror att båda parter skulle vinna på att gå sin 

egen väg. Han menar också att Barcelonas ställning som affärs-, turist- och kulturhuvudstad idag 

är en återspegling av dess rättmätiga ställning och att Barcelona är beredd att ta sin plats som 

huvudstad igen.67 Min uppfattning efter detta arbete är att det inte är självklart att någon part 

skulle gynnas av en separation. Katalonien som en egen stat skulle vara tvungen att omförhandla 

sina åtaganden samt relationer med Spanien, EU och resten av världen. Den spanska statens 

enhet som tidigare nämnts hade alltmer ifrågasatts och risken för en upplösning av Spanien i små 

olika stadsstater skulle i sådana fall för första gången sedan inbördeskriget vara ett realistiskt 

scenario. Vid studerandet av Harris författarskap så skriver han välstrukturerat och organiserar 

sitt faktakapitel på ett bra sätt. Det som brister är hans trovärdighet då Harris låter känslorna 

styra när han skriver om Kataloniens aktuella situation. 

Minder menar att många faktorer påverkar hur människor definierar sig på en karta, men hans 

forskning har belyst i vilken utsträckning den ekonomiska situationen påverkar begreppen 

national identitet. Ju mindre resurserna är desto fler människor tenderar att förstärka sin 

självkänsla genom nationell stolthet. 

Spaniens högerpolitiker och akademiker har format landets historiska berättelse. De har 

implementerat högertankar, vilket har inneburit att framhäva katolicismen och monarkin. Minder 

menar att Spaniens vänsteranhängare aldrig lyckades utmana den historia och homogenitet som 

infördes av högern. Min forskning påvisar att katalanska aktivister genom årtionden utmanat det 

narrativet och till slut krävt en separation från övriga Spanien. För att bryta det politiska dödläget 

har det krävts starka förhandlingsförmågor av det slag som saknades när Minder färdigställde 

den här boken i början av 2017. För att spansk enighet ska bevaras enligt Minder måste också 

politiker och vanliga medborgare spendera mer tid för att få en ömsesidig förståelse och erkänna 

mångfalden hos deras nation.68. Jag konstaterar med hjälp av källkritiska verktyg att Minders 

expertis är relevant och aktuellt för dagens situation i Katalonien. 

 

 
67 Harris, 2017,Catalonia is not Spain, s. 7 
68 Minder, 2014, The struggle for Catalonia s.304 
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6. Sammanfattning/Avslutning 

 

Efter en historisk genomgång av Spanien och Katalonien har jag kommit fram till att från att 

självständighetsrörelsen börjat som en konservativ rörelse under 1800-talet och en bit in på 

1900-talet så skiftade det till att bli en vänsterrörelse vid 1920-1930-talet. Sedan mitten av 90-

talet har den största grenen av självständighetsrörelsen varit högerorienterad. Utan huvudaktörer 

som Macià, Assemblea de Catalunya, Maragall, Mas och Puidgemont hade Kataloniens historia 

och självständighetskamp sett annorlunda ut idag. En viktig rörelse för kampen om 

självständighet var El modernisme där Domènech, Gaudi och Puig var centrala aktörer. Även 

Franco hade en stor påverkan på den katalanska självständighetskampen där han symboliserade 

fienden som katalanerna stod enade mot. Det kan diskuteras om självständighetsrörelsen hade 

varit lika stor om katalanerna inte hade varit så förtryckta och marginaliserade under hans regim.  

 

Den katalanska nationalismen har förändrats på 2000-talet. Innan förändringen strävade 

självständighetsrörelsen för ett mer decentraliserat Spanien och att vara ledande i ett demokratisk 

och solidaristiskt land efter 1975 till att bli en utbrytarrörelse under 2000-talet, framförallt efter 

ekonomiska krisen 2008. 

 

Vad som gäller för tiden efter omröstningen 2017 är att det fortfarande finns tid för att politiskt 

och socialt hantera spänningarna mellan centralmakten i Madrid och Barcelona. Vad som kanske 

saknas är viljan att göra det. Enligt författaren Raphael Minder verkar Spaniens premiärminister 

Rajoy och andra i Madrid tro att den katalanska frågan kan svepas under mattan. Centralmakten 

hoppas på att vissa åtgärder kan göra den spanska ekonomin starkare för att läka sår eller minska 

sessionerna.69 Det kan dock bara hända om politikerna i Barcelona respektive Madrid släpper 

tanken som författaren Simon Harris uttryckte med följande ord: “Detta land är inte tillräckligt 

stort för oss båda”.70  

 

 

 

 

 
69 ibid s.304 
70 Harris, 2017, Catalonia is not Spain s.7 
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