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bukan hanya duel antara Madrid dan 
Barca, namun menjadi semacam per
lawanan bangsa Catalan terhadap 
pemerintah Spanyol.

El Classico pertama terjadi pada 
17 Februari 1929; Madrid yang 
datang sebagai tamu sukses menga
lahkan Barca 2-1. Namun, beberapa 
sumber lain menyebutkan El Classico 
kali pertama berlangsung pada sebuah 
turnamen mini memperingati peno
batan Raja Alfonso XII pada 1902.

Rivalitas Barca dan Madrid juga 
terjadi dalam bursa transfer. Pada 
1950, kedua klub bertarung (jjemgere- 
butkan Alfredo Di Stefano yang dime
nangi oleh Madrid atas Franco, dan hal 
itu tentu membuat publik Catalan 
makin meradang.

Sejak itu, rivalitas Barcelona dan 
Real Madrid kian menjadi, baik dalam 
pertandingan maupun transfer 
pemain. Bahkan, warga Spanyol ikut 
terpecah sebagai pendukung kedua 
klub.
Krisis Politik

Ada tiga problem yang dihadapi 
pemerintahan Catalan setelah peny
ataan kemerdekaan, akhir Oktober 
lalu. Pertama, Madrid akan menggu
nakan segala cara untuk memperta
hankan Catalan sebagai wilayahnya.

Sebab, Catalan yang beribu kota 
Barcelona merupakan daerah subur, 
perekonomian maju, dan pusat par- 
wisata.

Andai teijadi perang, akan meng
ingatkan kita pada Yugoslavia, yang 
tercabik-cabik.

Sikap keras Catalan ditanggapi 
sikap serupa oleh pemerintah pusat. 
Dampaknya, bisa teijadi krisis politik 
hingga konflik sipil.

Kedua, kemerdekaan Catalan 
butuh pengakuan dari negara-negara 
lain. Hal itu sulit didapatkan, karena 
Eropa, AS, sampai Indonesia berper- 
sepsi bahwa Catalan adalah masalah 
dalam negeri Spanyol.

Perjuangan mendapatkan pen
gakuan internasional amat berat, 
meski syarat menjadi negara sudah 
ada, yakni wilayah, dukungan rakyat, 
kekuatan ekonomi dan, identitas 
nasional.

Ketiga, klub sepak bola Barcelona 
yang menjadi motor penggerak 
ekonomi Catalan harus siap-siap ke
luar dari kompetisi La Liga. Sebab, 
Barca identik dengan nasionalisme 
bangsa Catalan.

Dari referendum kemerdekaan 
Catalan, kita bisa belajar banyak, 
bagaimana susah membangun negara 
dan negara bangsa.( 17)
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AKHIRNYA, Catalonia atau 
Catalan menyatakan kemerdekaannya 
Jumat pekan lalu setelah satu bulan 
melakukan referendum.

Wilayah itu semula daerah otonom 
Kerajaan Spanyol. Keputusan merde
ka didukung 70 persen, 10 menolak, 
dan dua suara abstain.

Di Madrid, Ibu Kota Spanyol, 214 
anggota Senat mendukung penerapan 
Pasal 155 konstitusi negara yang 
memberi kewenangan pusat mengam
bil alih kekuasaan di Catalan; 47 
menolak dan satu abstain.

Penduduk Catalan merasa bukan 
bagian dari Spanyol sejak penaklukan 
pada 1714. Mereka terus memper
juangkan pemisahan diri dari Spanyol 
dan pernah memicu perang saudara 
pada 1930.

Seusai perang saudara, diktator

Catalan diberangus, namun nasib 
bangsa asal klub Barcelona itu mem
baik sejak Spanyol menganut sistem 
demokrasi pada 1977 setelah kemat- 
ian Franco. Mereka memperoleh sta
tus otonomi pada 1979.

Pemberian otonomi ternyata tidak 
mampu meredam gerakan-gerakan 
memisahkan diri. Penyebabnya, keti
dakpuasan terhadap kebijakan peme
rintah. Pemerintah Spanyol dinilai 
mengabaikan hak-hak bangsa 
Catalan.

Bersamaan dengan peningkatan 
gerakan prokemerdekaan, Catalan 
mulai menunjukkan perbedaan 
dengan Spanyol. Misalnya, menjadi 
wilayah pertama di Spanyol yang 
melarang adu banteng. Sekolah meng
gunakan bahasa pengantar Catalan, 
sedangkan bahasa Spanyol menjadi 
bahasa pengantar kedua.

Perlawanan dimulai pada 1934 
saat Spanyol dipimpin Franco. Pada 
masa kepemimpinannya, ia menyiksa

jenaerat rrancisco rranco  yang 
berkuasa melarang semua budaya dan 
bahasa Catalan. Mengucapkan bahasa 
dan budaya Catalan di tempat umum 
ditetapkan sebagai tindakan illegal.

Singkat kata, nasionalisme di

warga Catalan karena belum tulus 
menjadi bagian dari Spanyol.

Di lapangan sepak bola, Franco 
lebih mendukung Real Madrid yang 
dianggap sebagai perwakilan kaum 
bangsawan Spanyol. El Classico


