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  Anotace: 

Tato práce se zabývá reflexí galicijského nacionalismu ve společnosti – jak se 

tato myšlenka projevuje v galicijském tisku, v heslech nacionalistů i v běžném 

konzumním životě. Ukazuje, na jakých základech je nacionalismus vystavěn, na co 

se nacionalisté odkazují a proti čemu se vymezují. Nastiňuje metody, které používají 

nacionalisté k prosazení svých cílů. Snaží se ukázat, zda má galicijský nacionalismus 

reálnou naději na úspěch a případně nastínit, z čeho by mohl pramenit neúspěch. 

 

 

Annotation: 

This thesis is about refexion of idea of galician nacionalism in society. This 

work tries to show the way o apperance in galician print, in nacionalists mottos and 

in everyday life. Shows on how kind of basement is galician nacionalism buit on. 

Outlines the methods which are used by nacionalists for enforcing of their goals. 

This thesis endavours to show if the galician nacionalism has the real chance for 

success and tries to point out what would be the reason of a pertinent fail. 
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1. Úvod 

 

Španělsko. Jméno, které souhrnně označuje 17 autonomních oblastí
1
 spojených 

v jeden celek.  Pojem „celek“ se v tomto případě zdá být dosti přemrštěný, zveličený. 

Ve skutečnosti je to, co si představujeme pod pojmem „Španělsko“, velmi špatně 

uchopitelné. Když už se ocitnete na území Ibérie, uprostřed každodenního 

španělského ruchu, uvědomíte si, že probém státnosti je daleko složitější, než by se 

na první pohled mohlo zdát. Když se zeptáte člověka, který se narodil na území 

iberského poloostrova, jehož rodinné kořeny sahají staletí hluboko do minulosti 

tohoto územního celku a v jehož cestovním pasu byste našli v kolonce 

„nacionalidad:“ vepsáno „Espaňa“, jaké je národnosti, v drtivé většině se nedočkáte 

té kouzelné, až skoro neuvěřitelné věty: „Soy espaňol.“ (Jsem Španěl.) Spíše 

uslyšíte: „Soy Andaluz“, „soy Asturiano“, „soy Vasco“... Podle Gellnera je naše 

společnost „buď monokulturní (každý má tutéž kulturu v antropologickém smyslu), 

nebo že jsou dvě takové kultury, při čemž držitelé moci mají kulturu odlišnou od 

kultury zbytku.“
2
 V tomto případě zde platí druhá ze jmenovaných možností. Lidé 

žijící na iberském poloostrově necítí svou španělskou národní příslušnost. Spíše jsou 

více svázáni s autonomní oblastí, kde se narodili. A pak už jenom záleži na tom, 

v jaké zeměpisné šířce se ocitnete a do jaké míry pocítíte radikalitu tohoto 

nacionalismu. Nejradikálnější, nejzapálenější a dalo by se říci i nejagresivnější jsou 

bezesporu Baskové, nad jejichž územím se vznáší černý stín separatistické 

organizace ETA, která má na svém kontě stovky životů. V současnosti je její aktivita 

spíše sporadická. Její aktivity jsou předem hlášené. Ve skutečnosti její „útoky“ 

vypadají tak, že je na místním úřadě nebo policejní stanici anonymně ohlášeno, že 

v tom a tom místě separatistická organizace ETA v rámci svého urputného boje za 

svobodné Baskicko položila výbušninu, která v určený čas exploduje. Místní složky 

mají dostatek času vyklidit již tak už většinou vylidněné místo, opásat vytyčený 

koridor policejní páskou a počkat do určené doby, než nálož vybuchne. Zraněných je 

minimálně, efekt je mdlý – jediného, čeho dosáhnou, je, že sklenářské společnosti 

                                                 
1
 Andaluzie, Arragonie, Asturie, Baleárské ostrovy, Baskitsko, Extremadura, Galicie, Kantábrie, 

Kanárské ostrovy, Kastilie a León, Kastilie de la Mancha, Katalánsko, La Rioja, Madrid, Murcie, 

Navarra, Valencie, a  dvě autonomní města v Africe: Ceuta, Melilla 
2
 GELLNER, Arnošt. Národy a nacionalismus. Arnošt Gellner ; [z angl. orig. přel. Jiří Markus]. 2. 

vyd. Praha : Josef Hříbal, 1993. 158 s. (Poznání ; Sv. 2) ISBN 809013811X 
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utrží větší výdělky za zasklívání oken. Baskové tento počin veřejně odsoudí, v hloubi 

svých myslí si však mnou ruce a radují se, že je o nich slyšet.  

Hned v závěsu za Basky jdou Galicijci. S Basky toho mají mnoho společného. 

Jsou sice méně radikální, avšak jejich zapálenost a odhodlání pro boj za nezávislost 

dosahuje prakticky srovnatelného stupně. Jeden podstatný rozdíl bychom tu však 

mohli najít – galicijský nacionalismus, oproti tomu baskitskému nemá prakticky 

žádnou šanci na úspěch. Baskicko disponuje potencionálními zdroji financí – pobřeží 

této autonomní oblasti je vysoce industrializované a při pohledu na mapu území 

„País Vasco“ můžete nalézt některá velmi důležitá průmyslová centra, jako například 

Bilbao, San Sebastian, a nebo Victorii. Infrastruktura země je poměrně dobře 

vypracovaná, služby jsou na vysoké úrovni, ve školách a na úřadech se většinou 

mluví baskitštinou (tzv. „euskadi“), která je ustáleným jazykem s ustanovenou 

gramatikou. Naproti tomu Galicie je po Asturii druhou nejchudší oblastí Španělska. 

Hlavním vývozním artiklem jsou plody moře, mléko a svatojakubská poutní cesta, 

takzvané „Camino de Santiago“. Dalo by se říct, že Galicie jaksi pokulhává za 

zbytkem Španělska. Potencionální výdělek by mohl představovat turistický ruch. Ale 

Galície nesplňuje podmínky pro rodinu, která přijela za sluncem a teplým - je to 

nejdeštivější oblast Španělska, kde v létě dosahuje teplota moře (lépe řečeno oceánu) 

patnácti stupňů Celsia. Samotná Galicie je také velmi rozpolcená, jednotu, podmínku 

úspěchu, byste tu hledali marně. Zmatek se točí okolo dvou nejdůležitějších měst 

v Galicii – hlavního města Santiaga de Compostela a centra obchodu A Coruňi (v 

kastilšině „La Coruňa“). S těmito dvěma městy je spojen zláštní galicijský paradox. 

Hlavní město autonomní oblasti Galicije je, jak už jsme předtím řekli, Santiago de 

Compostela, avšak každá autonomní oblast je zároveň rozdělena na provincie. 

Santiago de Compostela leží v provincii  A Coruňa a hlavní město provincie A 

Coruňa je, jak nám už název napovídá, A Coruňa – z toho plyne spousta dohadování 

mezi obyvateli těchto měst, které je to důležitější, vzájemné napadání, posměch, 

ignorace těch druhých... Oficiální jazyk Galicije je „castellano“, ale také galicijština, 

která však nemá ustálená gramatická pravidla a neexistuje její oficiální verze. Avšak 

právě galicijský jazyk byl semínkem, ze kterého vyklíčilo galicijské nacionalistické 

hnutí a ze kterého povstala všechna politická hnutí a uskupení. 

V této balakářské práci bych se chtěla zaměřit na vývoj galicijského 

nacionalismu. Nastínit jeho počátky a načtrtnout náladu společnosti, ze které 

vykrystalizoval, a zároveň se zaměřit na jeho nynější projevy – které si názorně 
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doložíme fotografickým materiálem a karikaturami, které reflektují vývoj politického 

dění na tomto územi. Ukáži, na jakých základech je nacionalismus položen a na co se 

odkazuje. Jako metoda bude sloužit soustavné sledování dění v Galícii skrz galicijská 

periodika. 

 

1. 1.  Definice pojmu „národ“ a „nacionalismus“ 

 

Základním problémem definice pojmu „národ“ pro nás může být to, že se 

podle Miroslava Hrocha odborníci nikdy jednotně neshodli v přesné definici toho, co 

pojem „národ“ znamená. Ve svém díle „V národním zájmu“ říká, že nepovažuje 

národ za „věčnou“ kategorii. Podle něj je to výsledek dlouhého a komplikovaného 

historického procesu. „Utvářel se jako velká sociální skupina, jejíž příslušníci byli 

spjati kombinací několika druhů vztahů a vědomím trvalé sounáležitosti (národním 

uvědoměním), přičemž se některé vztahy rodily po celá staletí a měly tedy jakýsi 

„primordiální“ charakter. Jazykové, kulturní, politické, náboženské, hospodářské, 

teritoriální, právní a jiné vztahy mohly být u různých národů rozdílně kombinovány a 

byly vzájemně zástupné. Rozhodující bylo, že tyto vztahy byly uvnitř skupiny 

intenzivnější, silnější než vztahy „vnější“, tj. vztahy k realitě ležící mimo skupinu.“
3
 

Pro národ jsou nezbytné a nenahraditelné podle Hrocha tyto tři charakteristiky: 

1. právě zmíněný vyšší stupeň intenzity komunikace směřující dovnitř 

skupiny ve srovnání s komunikací směřující mimo její rámec: tato 

intenzivnější komunikae byla obykle podmíněna jazykovou 

homogenitou; 

2. jistá podoba „kolektivní paměti“, tj. povědomí společné minulosti, 

jako předpoklad, základní skladebná jednotka vědomí sounáležitosti, 

s příslušníky stabilní, tj. historicky zakotvené skupiny „národ“; 

3. koncept rovnosti všech příslušníků národa jako členů občanské 

společnosti, který byl neustutečnitelný v podmínkách feudálního 

systému založeného na nerovnosi lidí.  

 

„Základní vlastností moderního národa a všeho, co je s ním spojeno, je jeho 

                                                 
3
 Hroch, Miroslav – V národním zájmu ; NLN; edice Knižnice Dějin a současnosti;(1999); 199 s;  

   ISBN 80-7106-298-7 
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modernost.“
4
 Před rokem 1884 znamenalo slovo nación „souhrn obyvatel provincie, 

země či královstí. Tento výraz však prošel svou evolucí a nyní je podáván 

ve významu „stát nebo politické těleso, jež uznává svrchovanost společné ústřední 

vlády“, a také jako „území tvořené oním státem a jeho jednotlivými obyvateli, 

považované za celek“.
5
 Ve Slovníku španělské akademie definitivní verzi pojmu 

„národ“ nacházíme teprve roku 1925, kdy je popsán jako celek osob, které mají 

stejný etnický původ, obecně hovoří stejným jazykem a disponují společnou tradicí. 

Během vývoje významu slova „národ“ jsme mohli často mít sklon ke zdůrazňování 

místa či země původu – tedy, jak říká jedna stará francouzská definice, pays natal, 

jež se přinejmenších v úvahách pozdějších lexikografů stává ekvivaletnem 

„provincie“, kdežto jiní spíše zdůrazňují společný původ, a tak postupují směrem 

k etnické příslušnosti, jako je tomu u důrazu, s nímž Holanďané naléhají na primární 

význam slova natie ve smyslu „celek lidí považovaných za příslušníky téhož státu“. 

Holandský slovník jako zvláštnost výslovně vyzdvihuje i fakt, že Francouzi a 

Angličané používají slovo „národ“ tak, že znamená lid patřící ke státu, a to dokonce i 

tehdy, když nemluví stejným jazykem. Primární význam slova „národ“, jenž se 

používá v literatuře, je nejčastěji politický. Klade rovnítko mezi „lid“ a stát v duchu 

americké a francouzské revoluce, rovnítko, které je dobře známé v souslovích typu 

„národní stát“. Součástí pojetí národa v éře revolucí byla představa, že národ má být 

„jeden a nedělitelný“. Takto koncipovaný národ byl souborem občanů, jejichž 

kolektivní suverenita z nich tvořila stát, který je jejich politickým významem. Ať už 

byl národ čímkoliv, prvek občanství a masové participace nebo rozhodování v něm 

nikdy nechyběl.
6
 Stuart Mill také dodával, že příslušníci určitého národa „touží žít 

pod stejnou vládou, touží po tom, aby to byla vláda vykonávaná výlučně jimi nebo 

jejich částí“.
7
 Rovnice národ = stát = lid – a zejména suverénní lid – podle 

Hobsbawma nepochybně pojí národ s územím, protože struktura a vymezení států 

na ní měli v podstatě územní charakter. Zároveň také jako samozřejmost 

předpokládala velký počet takto vytvořených národních států, což vskutku byl 

                                                 
4
 Hobsbawm, Erich J.  – Národy a nacionalismus od roku 1780; 1. Vyd.; CED; edice: politologická 

řada (2000); 207 s.; ISBN: 80-85959-55-0 
5
 Hobsbawm, Erich J.  – Národy a nacionalismus od roku 1780; 1. Vyd.; CED; edice: politologická 

řada (2000); 207 s.; ISBN: 80-85959-55-0 
6
 Hobsbawm, Erich J.  – Národy a nacionalismus od roku 1780; 1. Vyd.; CED; edice: politologická 

řada (2000); 207 s.; ISBN: 80-85959-55-0 
7
 J. S. Mill, Utilitarianism, Liberty and Representative Goverment, Everyman edition, Londýn 1910, 

str. 359-366 
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nezbytný důsledek principu sebeurčení lidu. 
8
 Rovnice národ = stát = lid se 

vztahovala na dvě zcela odlišné koncepce národa: na revolučně-demokratickou i 

na nacionalistickou. Pro nacionalisty se však vytvoření politických entit, jejichž 

součástí by byla, odvozovalo z předchozí existence nějakého společenství 

odlišujícího se od cizinců, zatímco z revolučně-demokratického hlediska byl 

ústředním pojmem suverénní lid občanů, které je totéž co stát a který ve vztahu 

ke zbytku lidské rasy tvoří „národ“. 

Termín nacionalismus se dostal do slovníků odborné literatury ještě později, a to 

v meziválečném období. Nejlepší je asi použít Gellnerův výklad, který definuje 

nacionalismus jako „politický princip, který tvrdí, že politická a národní jednotka 

musí být shodné“. Avšak v případě Galície je lepší mluvit o pojmu „národní identita“ 

– postoj, jenž nadřazuje vlastní národ, jeho vlastnosti i jeho zájmy nad zájmy všech 

ostatních národů. 

                                                 
88

 Hobsbawm, Erich J.  – Národy a nacionalismus od roku 1780; 1. Vyd.; CED; edice: politologická 

řada (2000); 207 s.; ISBN: 80-85959-55-0 
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2.  Počátky galicijského nacionalismu 

 

Teorie o příčině vzniku nacionalismu se liší autor od autora. Erich Hobsbawm 

je zastáncem liberálně-buržoazní teorie národa – tato teorie pracuje s premisou, že 

národ není třeba formulovat, protože je již zcela samozřejmý. Tvrdí, že vývoj 

nacionalismu byl přirozenou reakcí na nástup tržního liberalismu a rozvoj 

mezinárodního obchodu. Vysvětluje tím počátky nacionalismu jako výsledek 

ekonomických pokroků. Podle něj nebyla světová ekonomie devatenáctého století 

(kam Hobsbawm situuje nejdůležitější období typického pro počátky nacionalismu) 

ani tak kosmopolitní, jako spíše internacionální. Ti, kdo se teoreticky zabývali 

uspořádáním světa, se pokoušeli ukázat, že kapitalismus se jakožto globální systém 

zrodil na jednom kontinentu a nikde jinde, a to právě díky politickému pluralismu 

Evropy, který se ani nezakládal, ani netvořil část jediné „světové říše“.  Problémem 

pro liberální ekonomy devatenáctého století bylo, že hospodářský význam národů 

mohli uznávat pouze v praxi, ovšem už nikoli v teorii. Klasická politická ekonomie 

byla formulována jako kritika „merkantilního systému“, to jest přesně toho systému, 

kdy vlády s národní ekonomikou zacházely jako s komplexem, který má být rozvíjen 

úsilím státu a jeho politikou. V tomto kontextu se Hobsbawm zmiňuje o názoru 

Molinariho, který tvrdil, že „roztříštění lidstva do různých národů je prospěšné, 

protože rozvíjí mimořádně silný princip ekonomické soutěživosti“.
9
 Aby národ 

vytvořil životaschopnou vývojovou jednotku, musel být dostatečně velký. Jestliže 

klesl pod tento práh, neměla jeho existence historické oprávnění. V Oxford 

Dictionary se píše: „Početná populace a rozsáhlé území obdařené četnými 

vnitrostátními zdroji jsou základními požadavky normální národnosti... Národ 

omezený počtem svého obyvatelstva i územně, zejména má-li svébytný jazyk, 

nemůže než mít zmrzačenou literaturu a zmrzačené instituce pro podporu umění a 

vědy. Malý stát na svém území nikdy nemůže dovést k úplné dokonalosti různá 

odvětví výroby.“
10

 Hobsbawm říká, že aby se národ mohl proměnit v národ „státní“, 

musí dodržovat 3 kritéria (ovšem pokaždé za předpokladu, že je dostatečně velký): 

Prvním kritériem byla jeho historická návaznost na současný stát, popřípadě na stát 

takový, který disponuje značně dlouhou i nedávnou minulostí. Druhým kritériem 

                                                 
9
 Molinari Dictionnaire d´economie politique, Paříž 1884 

10
 Oxford English Dictionary IV str. 30 
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byla existence zavedené kulturní elity disponující psaným národním literárním a 

správním jazykem. Třetím kritériem byla prokázaná schopnost dobývat (bohužel co 

se týče tohoto třetího kritéria, nemůže být ani řeč o tom, že by Galície touto 

schopností disponovala). Takové bylo podle Hobsbawma pojetí národa národního 

státu, jak ho chápali ideologové éry vítězného buržoazního liberalismu – to jest, 

řekněme, let 1830 až 1880 (do těchto let můžeme datovat i počátky nacionalismu 

galicijského).  

Benedict Anderson se přiklání k teorii, že vývoj nacionalismu je zakořeněn 

ve vynálezu knihtisku a rozmachu literatury. Už nebyly vydávány jen knihy v latině, 

které mohy získat ohlas jen u nepatrného zlomku populace, ale začaly se objevovat 

knihy v národních jazycích, které získávaly odezvu u mas lidí. Vznikla tak tzv. 

Imagined Community – představa skupiny lidí odkazujících se ke stejným základům. 

Tato komunita již nebyla ohraničeným náboženským územním celkem, lidé začali 

myslet v mnohem větším měřítku. Najednou byli částí masy, která sdílela tu stejnou 

kulturu, založenou na jazyce a společných mýtech. Základem národního vědomí je 

podle Andersona schopnost představit si národní společenství. Zajímá ho, jakým 

způsobem se zformovala tato schopnost člověka cítit se bytostnou součástí národního 

společenství, z něhož za celý život může poznat jen zlomek počtu všech jeho 

příslušníků, a přesto nikdy nezapochybuje, že je jedním z nich. 

Národy se mohly zformovat, až když došlo k transformaci způsobu chápání 

světa. Tato změna spočívala ve třech dlouhodobých procesech. Za prvé šlo 

o vymizení myšlenky, že nějaký konkrétní jazyk nabízí privilegovaný přístup 

k ontologické pravdě. V západním kulturním okruhu tuto funkci od antiky plnila 

latina. Za druhé došlo k rozpadu tradiční politické legitimity, podle níž ve středu 

společnosti stojí panovník, který se odlišuje od ostatních lidí svým božským 

posvěcením, z čehož vyplývá, že „projevy lidské loajality byly tudíž nutně 

hierarchické a dostředivé“
11

. S takovým chápáním je rovnost a suverenita lidu těžko 

slučitelná. Za třetí dochází k rozštěpení kosmologie a historie, a tedy k novému pojetí 

časovosti. Až bizarně se nám dnes jeví středověké kroniky, v nichž dochází 

k prolínání biblického stvoření světa s vyprávěním o historických událostech. Došlo 

tedy k rozpadu jednoty společenství, moci a času a nacionalismus byl vítaným 

nástrojem, který by je znovu smysluplně propojil. 

                                                 
11

 Anderson, Benedikt – Imagined Communities: reflection on the origin and spread of nationalism; 

London; Verso pp.224; ISBN 9780860915461 
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Anderson tvrdil, že „podstatou národa je to, že všichni jednotlivci musí mít 

hodně společného, a je rovněž nutné, aby toho všichni spoustu zapomněli. Každý 

francouzský občan již musel nutně zapomenout na Bartolomějskou noc a na jižní 

masakry ve 13. století“
12

. 

Podle Hrocha měl „každý moderní národ svoji „prehistorii“, která nebyla 

pouhým konstruktem ani mýtem, i když pak v průběhu 19. století mohla být přioděna 

do mytického kostýmu.“
13

 Nová národní hnutí se snažila oprášit toto mytické období 

a obnovit jeho kontinuitu. Nacionalisté začali oprašovat historický obraz mýtického 

královstí a doplňovali chybějcí kousky (ať už fakty danými či „nově vynalezenými). 

Galicie během středověku poznala krátké období samostatného nezávislého královstí, 

ale znovu se pak rychle vrátila pod správu královstí Leónu a pak díky manželské 

politice vládnoucích šlechticů Isabely I. Kastilské a Fernanda II. Aragornského 

pod kastilskou korunu. Období od 15. do konce 18. století je nazýváno „Dobou 

temna“. Galicijština přežívala jen na venkově v malých vesničkách, zatímco vyšší 

třída si většinou osvojila kastilštinu, která je měla posunout výš na společenském 

žebříčku. Obnova galicijského jazyka přišla až s prvními periodiky, která se začala 

na tomto území vydávat. Obnova galicijského jazyka byla však pozvolná a první 

tiskoviny byly ještě vydávány v kastilštině. 

 

2. 1. Fáze národního hnutí podle Miroslava Hrocha 

 

Podle Miroslava Hrocha můžeme v každém národním hnutí zřetelně rozlišit tři 

fáze: 

Fáze A, jež byla obdobín učeneckého zájmu, kdy se jazyk etnické skupiny, její 

minulost, kultura, životní způsob, ale někdy také osobitosti teritoria, které obývala, 

životní způsob, stávaly předmětem osvíceneckého vědeckého studia. Tento zájem byl 

motivován osvíceneckou touhou po poznání, ale také (a snad většinou) 

osvíceneckým patriotismem, láskou k vlasti a etnické skupině, která ji obývala.  

Fáze B byla obdobím národní agitace, kdy se skupina vlastenců (obvykle z řad 

vzdělanců) snažila přesvědčit příslušníky své nevládnoucí etnické skupiny, že jsou 

                                                 
12

 Anderson, Benedict – Imagined Communities: reflection on the origin and spread of nationalism; 

London; Verso pp.224; ISBN 9780860915461 
13

 Hroch, Miroslav – V národním zájmu ; NLN; edice Knižnice Dějin a současnosti;(1999); 199 s;  

   ISBN 80-7106-298-7 
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příslušníky národa, jenž má svoji hodnotu a právo na stejné atributy jako národy již 

existující. Uvnitř této fáze B, můžeme podle Hrocha rozlišit jestě dvě podfáze. 

Prvou, kdy sice vlastenci agitovali, ale neprobudili nijak výrazný zájem mezi těmi, 

k nimž se obraceli, a druhou, kdy již je možno zaznamenat sílící ohlasy a rostoucí 

počet přívrženců národního hnutí. Proto můžeme pro tuto druhou podfázi užívat také 

termínu formující se národ.  

Fáze C označuje masové hnutí, které se začalo prosazovat poté, co národní 

agitace dosáhla takového úspěchu, že signály z vlasteneckého centra nacházely 

odezvu ve všech regionech a byly schopny mobilizovat desetitisíce lidí.  

O konci národního hnutí můžeme pak hovořit tam, kde dosáhlo v podstatě 

všech svých cílů, tj. obvykle po dosažení široké autonomie či politické samostatnosti. 

Tak vznikla nová kategorie států, které ovšem nebyly nutně „predestinovány“ 

v předchozích fázích národního hnutí, a které můžeme označit za národní státy.
14

 

 V případě Galície probíhaly všechny tyto fáze značně opožděně za Evropou.  

Fáze A započala počátkem 19. století zakládáním periodik, ve kterých se autoři 

snažili podnítit diskusi o galícijské minulosti a o důležitosti galicijských zvyků a 

kulturním dědictví. Fáze B trvala v Galícii velmi dlouho, protože agitátoři nenašli 

příliš hlubokou odezvu. To bylo v důsledku dvou faktorů. Jednak proto, že 

galicijcjské národní hnutí trpělo neúplnou sociální skladbou. Agitátoři pocházeli 

z řad intelektuálů a chudých básníků a neměli podporu galicijské šlechty. Ta 

prakticky neexistovala. Bohatší vrstva byla složena z velkých vlastníků zemědělské 

půdy, avšak tito lidé vzhlíželi spíše k Madridskému centu a jejich „rodným jazykem“ 

byla kastilština, nikoliv galícijština. Druhý negativní faktor, který galicijskému 

národnímu hnutí ztěžoval cestu k úspěchu, byl exodus galicijců do Latinské Ameriky 

a na Kubu. K fázi C se přiblížili až skoro po sto letech, na začátku 20. století. Avšak 

tu znovu zarazil nástup frankistického režimu. Znovu se jí podařilo prosadit až po 

smrti generála Francisca Franca, ale zatím všechno naznačuje tomu, že vyznívá jaksi 

do ztracena a že úspěšný konec národního hnutí je v nedohlednu. Miroslav Hroch 

takováto národní hnutí nazývá hnutí des-integrované. 

 

                                                 
14

 Hroch, Miroslav – V národním zájmu ; NLN; edice Knižnice Dějin a současnosti;(1999); 199 s;  

   ISBN 80-7106-298-7 
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2.2. Nacionalismus a první tištěná periodika v Galícii 

 

Národní hnutí, jímž rozumíme „cílevědomé úsilí dosáhnout pro etnickou 

skupinu (v tomto případě Galicijce) všech atributů plně zformovaného moderního 

národa, tj. odstranit všechny deficity, které ji k plnohodnotné národní existenci 

chyběly“
15

, povstalo v Galícii z čistě intelektuálních sfér – je bytostně spojeno se 

vznikem nezávislých galicijských novin a tiskovin, které v té době sloužily jako 

jediné informační médium. „První vlna zakládání galicijských periodik odstartovala 

na počátku 19. století
16

“. Ve srovnání s ostatními částmi Španělska, kde se také 

začaly probouzet nacionalistická hnutí, to bylo celkem opožděně. Úkolem národního 

hnutí bylo: 

1. měla být překonána kulturní a jazyková inferiorita tím, že bude pěstován a 

rozvíjen vlastní literární jazyk a budována národní kultura; 

2. měla být překována politická nesvéprávnost příslušníků etnické skupiny a 

získáno právo na to, aby se podíleli na politickém rozhodování; 

3. mělo být odstraněno podřízené sociální postavení galicijců a dosaženo úplné 

sociální skladby odpovídající danému stupni ekonomického vývoje
17

. 

 

Za úplně první výtisk nacionalistického periodika je považován „Catón 

Compostelano“, který vyšel 1. května roku 1800.
18

  

Tento týdeník vydával santiážský duchovní Francisco del Valle Inclán – vedl 

v něm polemiky na různá témata – od poskytnutí vzdělání ženám, původu jazyků 

ve Španělsku, o míru, volném čase... Poprvé je zde veřejně proklamován názor, že 

Galície potřebuje svou osobní historii. Tento deník sice stejně jako jeho 

pokračovatelé propagoval Galícii, ale na rozdíl od jiných byl v určitých směrech 

odlišný.  

                                                 
15

 Hroch, Miroslav – V národním zájmu ; NLN; edice Knižnice Dějin a současnosti;(1999); 199 s;  

   ISBN 80-7106-298-7 
16

 Historia de Galicia; Hortensio Sobrado Correa;Edicións Nigra Trea; ISBN: 8495364220 
17

 -„- 
18

 Jméno je odvozeno od římského politika Cata staršího, který byl questorem Scipia staršího a 

proslul především svou větou „Ceterum (autem) censeo Carthaginem esse delendam“ - Ostatně 

soudím, že Kartágo musí být zničeno. Cato byl známý svou propagací všeho římského a odmítáním 

všeho cizího – především pak řeckého vlivu. Byl prvním, kdo psal čistě latinsky – můžeme ho 

považovat za zakladatele latinsky psané prózy – ta byla do té doby psána řecky. To, spolu s faktem, že 

byl svázán se španělským územím – působil jako proconsul v Hispanii Citerior - z něj udělalo ideální 

metaforu vhodnou pro jméno prvního periodika. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Carthago_delenda_est
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Za prvé tím, že se odkazoval na jméno římského politika Cata – Řím a římská 

kultura byla typická pro východnější část Španělska – od Castilie až po Katalánsko 

na severu a Andaluzie na jihu – proti tomuto proudu se chtěla Galície už od začátku 

vymezit, a to tím, že začala své kořeny hledat v keltské kultuře. Druhou specifičností 

byl jazyk – tím, že se odkazoval na jméno Catona, by bylo logické, že by vztah řecké 

a římské kultury a jejich specifik byl analogický ke vztahu kultury galicijské a 

španělské. V tomto případě tomu však tak není – polemiky byly vedeny v kastilštině, 

oficiálním jazyku španělského království, nikoliv v galicijštině – ta se udržovala 

stejně jako čeština za doby pobělohorské pouze na venkově v mluvené formě a 

v mnoha regionálních variantách. Deník neměl dlouhého trvání – byl vydáván pouze 

šest měsíců. 

Kolem roku 1808 začaly v Galícii vznikat první revoluční junty a s nimi i 

deníky – například: Gazeta de la Coruňa, Diario de la Coruňa (Deník La Coruňi), 

Diario del gobierno de La Coruňa (Deník správy La Coruňi), Diario de Santiago 

(Santiážský Deník), Telégrafo político y Literario de la Coruňa. (Politický a 

Literární Telegraf z la Coruňi) 

 

2.3. Předchůdci nacionalismu 

 

Kořeny nacionalismu začaly galicijskou společností naplno prorůstat na konci 

19. století. Ve společnosti se začínají objevovat významné kulturní osobnosti, jako 

například Castelao, Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Manuel Murguía, kteří si 

začínají uvědomovat, že je, podle slov Arnošta Gellnera „národ ovládán představiteli 

jiné, cizí vysoké kultury a jejich utiskování je nutno čelit nejprve kulturním oživením 

a obrozením a konečně národnostní osvobozovací válkou“
19

 a začínají formovat 

územní i kulturní ideu Galície. V Galícii probíhá analogie českého národního 

obrození. Oprašuje se galicijský jazyk, zvolna se rozvíjí galicijská literatura, vznikají 

literární, kulturní a politické spolky. Galície postupně nabývá obrysy své národní 

identity a získává seběvědomí, které jí v budoucnosti dodá odvahu projevit své přání 

o osamostatnění tohoto území.   

                                                 
19

 GELLNER, Arnošt. Národy a nacionalismus.; [z angl. orig. přel. Jiří Markus]. 2. vyd. Praha : Josef 

Hříbal, 1993. 158 s. (Poznání ; Sv. 2) ISBN 809013811X 
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Jako předchůdce nacionalismu můžeme označit tři hnutí: je to provincialismus, 

federalismus a regionalismus. Tato hnutí se navzájem překrývají jak časově, tak i 

některými svými představiteli. 

 

 

 

 

2.3.1. Provincialismus: 

 

Provincialismus se zrodil okolo roku 1840. Jeho hlavním cílem byla obrana 

integrity galicijského území. Tato integrita byla podle zastánců provincialismu 

ohrožena rozdělením Španělska na provincie – projektem, který byl vypracován 

po smrti krále Fernanda VII. Provincionalisté požadovali, aby Galície nebyla 

rozdělena a stala se jednotnou provincií a ne aby byla rozdělena na ty čtyři, které 

existují dnes.
20

 První etapa provincionalismu, kterou bychom mohli umístit mezi léta 

1840 až 1846, je charakteristická vysokou kulturní aktivitou a politickým vřením. 

Za druhou etapu považujeme období od roku 1854 do roku 1865 – je to čistě kulturní 

etapa, která jako své ovoce plodí takzvané „Galicijské obrození“ (v galicijštině 

„O Rexurdimento“). Na scéně se objevují nejvýznamnější galicijští spisovatelé, kteří 

znovu vzkřísí galicijského ducha. Ráda bych tady zmínila tři nejdůležitější 

osobnosti.
21

 

 

Castelao 

 

Celým jménem Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao byl spisovatel, malíř, 

kreslíř, lékař a politik. Narodil se 30. ledna 1886 v Rianxu 

v provincii A Coruňa. Vystudoval medicínu na Univerzitě 

v Santiagu de Compostela. Během svých studentských let se 

projevuje jeho nadání pro kreslení, zvláště pak pro karikaturu, 

kterou začíná publikovat v novinách Vida Gallega
22

 . Okolo roku 

                                                 
20

 Provincie: La Coruňa, Lugo, Pontevedra, Ourense 
21

 jelikož nelze říct, která osobnost měla ten nejzásadnější vliv, seřadila jsem je v této práci abecedně 

za sebou. 
22

 v překladu „Galicijský život“ 



- 17 - 

1919 zakládá deník Nós
23

, kolem kterého se mezi lety 1920 a 1936 vzedmulo 

galicijské politické a kulturní dění. V roce 1931 byl jako „bezpartajní“ zvolen 

poslancem, avšak krátce poté zakládá Partido Galleguista
24

. 

Roku 1934 se stal členem Královské Galicijské Akademie. Během své cesty 

po Extremaduře psal pro deník „A Nosa Terra“
25

 sérii článků s podtitulem „Verbas 

de chumbo“
26

, které pak vydává ve sborníku „Sempre en Galiza“
27

. Zúčastnil se 

kampaně „Estatuo de Autonomía de Galicia“
28

, která se konala v roce 1936.  

Vojenské povstání, které ve Španělsku nakonec vyústilo v občanskou válku, ho 

zastihlo v Madridu. Nejdříve se přesunul do Valencie, poté do Barcelony. V roce 

1938 emigroval do Spojených států amerických, do New Yorku. V roce 1940 se 

přestěhoval do Argentiny, do Buenos Aires, kde okolo sebe shromáždil skupinu 

galicijských poslanců, kteří emigrovali stejně jako on, do skupiny která si říkala 

„Consejo de Galicia“
29

. Prezidentem výboru byl až do své smrti. Zemřel 7. ledna 

1950 ve věku šedesáti tří let v „Sanatorio del Centro Gallego de Buenos Aires“
30

. 

Pochován byl 9. ledna na hřbitově „Cementerio de la Chacarita“. Jeho ostatky pak 

byly v roce 1984 převezeny do Galicie. Nyní jsou uloženy v klášteře Svatého 

Dominga de Bonaval v Panteonu slavných galicijských osobností. 

Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao je také autorem 

slavného „erbu a hesla nacionalistů“ „Denantes mortos que 

escravos“ jde o obrázek mořské panny nesoucí erb, na kterém je 

srp a rudá hvězda v modrém pozadí – v pozadí stejné barvy, jakou 

je namalován modrý příčný pruh na galicijské vlajce. Obrázek srpu 

a hvězdy je obkroužen heslem „Denantes mortos que escravos“, 

které by se dalo přeložit „Radši zemřít, nežli být otrokem.“ – říkají: radši zemřeme, 

než abychom byli otroky španělského (a madridského) centralismu. Toto logo přežilo 

až dodnes a je hojně užíváno všemi nacionalisty.  

 

 

 

                                                 
23

 z galicijštiny „My“ 
24

 v překladu „Strana Galicijců“ 
25

 z galicijštiny „Naše země“ 
26

 z galicijštiny „Slova z oceli“ 
27

 z galicijštiny „Navždy v Galícii“ 
28

 Status autonomie pro Galícii 
29

 Výbor Galície 
30

 „Sanatorium Galicijského centra v Buenos Aires“ 
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Rosalía de Castro 

 

María Rosalía Rita de Castro se narodila 24. února 1837 

v Santiagu de Compostela. Byla básnířka a prozaička, která jako 

jedna z prvních psala svá díla jak v kastilštině, tak v galicijštině. Je 

jednou z hlavních aktérek Obrození galicijské literatury 19. století, 

autorka Cantares gallegos
31

(1863) – zásadního díla současné 

galicijské literatury – prvního spisu napsaného čistě galicijsky. 

Rosalía pocházela z rodiny, která patřila k nižší galicijské 

šlechtě. Narodila se matce za svobodna. Tradičně se předpokádá, že její otec byl 

duchovní José Martínez Viojo, avšak pro toto tvrzení však neexistují žádné oficiální 

důkazy. 

Mezi její nejslavnější díla, která jsou celou Galicií velebena, patří dvě 

publikace. Tou první je Follas Novas
32

 z roku 1880. Je to její poslední sbírka poezie 

napsaná v galicijštině – odráží se zde její způsob nazírání na svět, její životní duch a 

její zpráva o stavu společnosti. Jméno její sbírky nese i největší knihkupectví 

v Santiagu de Compostela a v Galícii vůbec. Follas Novas se chlubí nejširší nabídkou 

děl galicijských autorů. V každém větším městě najdeme ulici pojmenovanou na její 

počest. Její sochy jsou umístěny ve středu skoro každé „Alamedy“
33

. 

Druhým zásadním dílem jsou již výše zmíněné Cantares gallegos. V tomto díle 

se Rosalía zaměřuje především na život na galicijském venkově. Všímá si zde 

především galicijských folklórních zvyků. Při příležitosti stého výročí vydání této 

publikace, přesně 17. května 1963, se v Galícii začal slavit svátek „Día das letras 

Galegas“ – oslava galicijských autorů a jejich děl – každý rok je věnován jinému 

autorovi. Tento svátek je pro galicijce obzvláště významný, jelikož za vlády 

Francova režimu byla galicijština oficiálně zakázána. Je to tedy oslava galicijského 

ducha, oslava přežití kulturních tradic. Její podobizna se také objevovala na starých 

španělských bankovkách s nominální hodnotou 500 peset. 

Rosalía de Castro zemřela 15. července 1885 na rakovinu. Zesnula ve svém 

domě v Padrónu, kde je dnes její muzeum. I přesto, že chtěla, aby byla pohřbena na 

hřbitově Adina v Irii Flavii, bylo její tělo roku 1891 exhumováno a přemístěno do 

                                                 
31

 v překladu „Galicijské zpěvy“ 
32

 z galicijštiny „Nové listy“ 
33

 Alameda – v překladu „bulvár“ je tradičně největším parkem ve středu města, kde se konají kulturní 

sešlosti a události. Pravidelně zde začínají všechny pochody a demonstrace. 
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Panteónu významných galicijských osobností v klášteře Santo Domingo de Bonaval 

v Santiagu de Compostela, kde odpočívá až dodnes. 

 

Eduardo Pondal 

 

Eduardo María González-Pondal e Abente byl poeta, který 

psal jak galicijsky, tak v kastelánštině – často je označován 

termínem „básník z lidu“. Je známý především pro svou snahu 

„oprášit“ keltské prvky v galicijské mytologii. 

Narodil se jako poslední ze sedmi bratrů
34

. Pocházel ze 

šlechtické rodiny, která zbohatla emigrací do Ameriky. Studoval latinskou gramatiku 

v Nemiňe, v roce 1848 se přemístil do Santiaga de Compostela, aby zde dosáhl titulu 

z filosofie na místní univerzitě. Později zde vystudoval také medicínu. Po dokončení 

studií v roce 1862 sloužil jako lékař na vojenské základně ve Ferrolu, avšak již o rok 

později se přestěhoval do A Coruňi, kde se účastnil dýchánků „A Cova Céltica“
35

 

v knihkupectví Carré spolu s Martínezem Salazarem, Manuelem Murguíou (choť 

Rosalie de Castro), Florenciem Vaamondem, Martelem Paumánem, Manuelem 

Lugrís Freirem a dalšími. Murgía přivedl Pondala k ossiánským veršům
36

, kterými se 

Pondal nechal inspirovat, a od té doby se snaží dát dohromady příběh o prvním 

mýtickém galicijském hrdinovi. 

Jeho první galicijsky psaná báseň vyšla v roce 1861 ve sbírce s názvem Álbum 

de la Caridad, kterou dal dohrohady José Pascual López Cortó pro první oslavy 

                                                 
34

 V Galícii, v krajině, která je protkaná mnoha mýtickými příběhy, existuje zvláštní tradice – koluje 

tu pověra, že rodí-li se v rodině samí chlapci, ten sedmý se narodí jako vlkodlak. Po narození se proto 

musejí vykonat zvláštní rituály, které zamezí tomu, aby se chalpec o úplňku přeměňoval v tuto bájnou 

nestvůru. Tyto rituály se dochovaly až do dnešní doby a jsou stále vykonávány. 
35

 z galicijštiny „Keltská jeskyně“ 
36

 ossiánská poezie je dílem skotského spisovatele Jamese MacPhersona – ten tvrdil, že je to překlad 

starých keltských textů, které se datují do stejné doby jako třeba slavný řecký básník Homér. Hlavní 

postavou je Oisín. Jeho matku Sadbh, podle legendy, přeměnil druid Fear Doirche v laň. Při lovu ji 

chytil Oisínův otec Finn, usadil se s ní a Sabdh brzy otěhotněla. Fear Doirche se však nemohl smířit 

s tím, že ho Sabdh opustila a znovu ji proměnil do zvířecí podoby a ona se vrátila do divočiny. O 

sedm let později nachází Finn svého syna Oisína nahého v lese. Jednoho dne, když už je Oisín 

dospělý, ho navštíví dcera krále moří, která se do něj zamilovala. Odvede ho do „země mládí“. 

Narodily se jim 2 děti, dcera (dcera Oisína a jeho ženy se stala královnou květin) a syn. Po třech 

letech strávených v zemi mládí se chce Oisín vrátit domů a navštívit otce. Avšak brzy zjistí, že ikdyž 

se mu zdálo, že v zemi mládí uplynuly jen 3 léta, ve skutečnosti, na zemi, uplynulo 300 let. Jeho žena 

mu věnuje bílého koně, Embarra, avšak varuje ho, že z něj nesmí slézt – dotkla-li by se jeho noha jen 

jedinkrát země, zestárl by a zemřel. Oisín se vrátí na svém koni do své rodné země, najde chalupu 

svého otce, která je však již dávno opuštěná a zchátralá. Vrací se tedy zpět, avšak potkává muže, 

kterému se snaží pomoci, praske mu popruh od třmenů, on padá na zem, dotýká se jí a umírá. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fear_Doirche&action=edit&redlink=1
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Juegos Florales de Galicia
37

, se jmenovala „A Campana de Anllóns (el canto de un 

Brigante)“
38

. V roce 1877 vydává „Rumores de los pinos“, sbírku jednadvaceti básní 

(osm jich je napsáno v kastilštině, jedenáct v galicijštině, zbylé dvě jsou bilingvní), 

které později posloužily jako základ jeho sbírky „Queixumes dos pinos“ (1886)
39

 – 

v této sbírce přibylo k předchozím jedenácti galicijským básním a dvou bilingvním 

básním ještě sedmdesát osm nových básní napsaných v galicijštině. Navíc zde 

Pondal publikoval dosud neznámou epickou píseň „Os Eoas“ o objevení Ameriky, 

jasně inspirovanou sbírkou Luíse de Camoňes „Os Lusiadas“. V této sbírce je také 

zmiňován Homér a Tasso – a to pro zdůraznění dosahu literární kultury Galicie.  

V Pondalově díle „Os Eoas“ je dobře vidět dokonalá symbióza mezi mytickým 

světem Keltů a regeneračním úmyslem španělského království. Postava Kryštofa 

Kolumba – ze kterého dělá Pondal Galicijce, podporujíc tak tezi  Garcíi de la Riegy, 

Constantina Horty atd. – je zde univerzálním hrdinou. Vidíme zde Pondalovu snahu 

ukázat, že stejně tak jako se za dob Kryštofa Kolumba zrodilo z Iberského 

poloostrova Španělsko, musí se teď ze Španělska vynořit Galície a utvořit 

samostatný stát. V této písni, která je podobná spíše epopeji, chtěl Pondal 

demonstrovat hodnotu jazyka pro ty nejtěžší zkoušky a úsilí jako takového. Jen jeho 

prostřednictvím se podle něho může splnit ten starý sen, že: „V rukou synů 

Breogánových
40

 přijde světlo do Iberie.“
41

 Ten nejslavnější syn, má za úkol přivést 

spásné světlo křesťanství do Nového Světa (Breogán a jeho cesta do Irska je analogií 

ke Kryštofovi Kolumbovi a jeho cestě do Ameriky). Básník toto zvolání uzavírá 

s tím, že takovýto čin nemůže být nikdy zapomenut či vymazán z historie. Stejně tak 

jako samotné dílo sepsané v galicijském jazyce, jemuž tak Pondal vzdal hold. 

V roce 1890 za ním přichází muzikant Pascual Veiga a požádá ho, aby Pondal 

napsal text k jeho hudebnímu dílu, které chtěl prezentovat na soutěži v A Coruňi. 

Eduardo Pondal při této příležitosti napíše báseň „Os Pinos“, jejiž první dvě sloky 

                                                 
37

 Galicijské květinové hry – zde je jasně vidět, jak se galicijští autoři nechali inspirovat ossiánskou 

poezií. Odkazují se zde k dceři Oisína a jeho ženy 
38

 z galicijštiny „Zvon z Anllóns (Brigantova píseň) 
39

 z galicijštiny „Šum smrků“ 
40

 Breogán, syn Brahtův, byl mytický keltský král, který vládl v Galícii a často je nazýván „Mytickým 

otcem galicijského národa“. Podle galských legend postavil Breogán v Brigantiu (mýtické keltské 

město, dnes se soudí, že by to mohlo být město Betanzos v provincii A Coruňa) vysokou věž, z jehož 

vrchu byly v dáli vidět zářivě zelené okraje pevniny, do které se pak vydali a objevili Irsko. 

Breoganův syn Ith zde byl zabit kmenem, který zde žil ještě před příjezdem „objevitelům“. Mnoho let 

poté, sem přijel Ithův potomek, zabil všechny příslušníky kmenu, který zabil jeho pra-děda a osídlil 

Irsko. 
41

 „La luz vendrá para la caduca Iberia de mano de los hijos de Breogán.“ 
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slouží jako text k písni. Společné dílo sice na soutěži v A Coruňi nedosáhne 

na nejvyšší stupně, avšak báseň ještě tentýž rok vyjde v brožurce věnované soutěži a 

postupně je vydávána v různých periodicích, které vydávají Galicijci v emigraci. 

V roce 1907 zazní Veigova píseň v kubánské La Habaně a od té doby je považována 

za galicijskou hymnu. Oficiálně je galicijskou hymnou prohlášena roku 1981. 

Pondal je také největším představitelem galicijské regionalistické literatury. 

Idealizuje keltskou minulost Galície – v ní vidí obraz volnosti a nezávislosti. Protože 

jen stěží mohly zůstat po této době stopy, inspiruje se v klasických pramenech z dob 

římské invaze, v ossiánských verších Jamese McPhersona, cituje Manuela Murguíu a 

výsledky jeho práce při studiu spisu Leabhar Gabala
42

. Keltská symbolika uvnitř 

Pondalovy poezie má v sobě naprosto jasný vzkaz: Tak, jako se keltové hrdinně 

bránili římské invazi, musí se i Galicie bránit kastilskému útlaku. Pondalovy mýty 

jsou založeny na dvou archetypech: Hrdina a Bard. 

Politický význam Pondalova díla byl objektem mnoha teorií a diskusí. Není 

pochyb o tom, že se odkazuje na rasové romantické koncepce. Chce vrátit hrdost 

galicijskému lidu a opovrhuje ostatními Španěly, které považuje za okupanty své 

země. Přesto bylo jeho politické smýšlení nejblíž socialismu, což také ilustruje jeho 

účast na „banquete de Conxo“
43

. 

Pondal zemřel roku 1917 v La Coruňi a je pochovaný na hřbitově San Amaro. 

 

                                                 
42

 Leabhlar Gabala – je kniha, která vypráví ságu o keltských invazích, které nakonec vedly k založení 

Irska. Sága byla podle historiků sepsána někdy mezi rokem 800 n.l. a 1100 n.l. Je rozdělena do deseti 

částí – jsou to příběhy Starého Zákona přepracované z pohledu Keltů. Každá část tvoří samostatnou 

knihu. První kniha se jmenuje Stvoření Světa a Rozdělení Národů. Tato část se týká keltské 

kosmologie na pozadí křesťanství. Druhá část nese jméno O historii Keltů od diaspory až po 

příjezd do Irska. Tato část popisuje vznik galských keltů jako potomků krále Fénia Farsaid, potomka 

jednoho z dvaasedmdesáti bájných stavitelů Babylonské věže. Keltština vznikne, když si jí přisvojí při 

pádu Babylonské věže jeho děd Gaedael Glas. Ten si vezme za manželku Scottu – dceru Egyptského 

faraona a začne čtyřset-čtyřicetileté cestování analogické Mojžíšově čtyřicetileté cestě pres Sinaj, až 

nakonec dojdou do Galicie. Jeden z potomků Gadaela je pak Breogán. Třetí kniha se jmenuje Lid 

Cessaiřn – Cessair je dcera Bryth (=Noe), která předpovídá, že na zemi bude potopa. Postaví proto 

dřevěné lodě, ale do cíle, do Irska dopluje pouze jediná loď ze 3 – v té pluje Cessair spolu s dalšími 49 

ženami, avšak pouze se 3 muži. Lid Pathoronův je čtvrtá část, pátá se jmenuje Lid Nemedův, šestá 

Lid Fir Bolga, Fir Domnanna a Fir Gálioina, sedmá O Lidu Tuatha Dé Danann, osmá Invaze 

Milésiů (popisuje cestu a smrt Breogánových potomků v Irsku), devátá Dinasite Irska před 

příchodem křesťanstvím, poslední, desátá Dinastie Irska po příchodu křesťanství.  
43

 Banquete de Conxo se konal 2. března 1856 v Santiagu de Compostela. Jednalo se o „uzavření 

bratrství“ mezi pracujícím lidem, řemeslníky a studenty. Banket byl z povahy socialistickým gestem, 

které podnítilo zlost třídy mocných v Santiagu de Compostela. Fungoval jako útok na předem 

stanovené sociální schéma společnosti, když většina vlivných společenských tříd, řemeslníků a 

studentů sdílelo společně chléb i stůl. Banquete de Conxo získal v galicijské historii velmi důležitý 

symbolický význam a zapsal se hluboko do paměti všech galicijců. Kromě Pondala se ho zúčastnily 

osobnosti jako: Rosalía de Castro, Murguía,  Aurelio Aguirre a další. 
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2.3.2.     Federalismus 

 

Od roku 1856 se rozvíjí galicijský federalismus, se kterým se objevili i první 

proto-nacionalisté jako Alfredo Braňas, který inspiroval katalánské nacionalistické 

intelektuály a který byl na vrcholu během První španělské republiky. Federalisté 

bojovali za to, aby se Galicie konstituovala jako kanton uvnitř Španělska a aby byla 

ovládaná svým vlastním krajským ustavením. V tomto hnutní se reintegrovali bývalí 

provincionalisté a mezi nimi i někteří svobodní zednáři. 

 

2.3.3.     Regionalismus 

 

Období regionalistického hnutí můžeme datovat mezi léta 1875 až 1907. 

Regionální identita se podstatně lišila od identity lokální, která byla mnohem starší. 

Na rozdíl od této lokální identity zahrnovala regionální identita rozsáhlejší prostor a 

nebyla definována relativně. Byla odvozena od objektivní existence regionu jako 

administrativní jednotky. Začalo se s kulturní a ideologickou restrukturalizací, 

při které si tradicionalisté a konzervativci přisvojili ideu Galicie. Za rozvojem 

regionalismu jako takového stojí založení Asociacion Regionalista Galega, v jejímž 

čele stáli Manuel Murgía a Alfredo Braňas. Na území Galície začaly vznikat 

regionální politické strany, které však v celošpanělském měřítku nemají velký vliv. 

V měřítku regionálním však brání galicijskou ideu (jak kulturní složku, tak i tu 

lingvistickou), podporují ji a starají se o její prosazení. 

Galicijská ideologie se rozvíjela hlavně ve spolku Irmandades da Fala
44

. 

Jednalo se o socio-lingvistickou skupinu založenou roku 1916. 

 

2.4.     Irmandades da Fala / Bratrstva mluvy 

 

Politicky představovala definitivní překonání regionalismu jako obrané 

ideologie, adoptujíce nacionalismus jako jediný možný způsob kulturního rozvoje 

galicijské identity. Poprvé se začal prosazovat monolingvismus – galicijština měla 

být užívána ve všech sociálních a kulturních sférách jako hlavní jazyk. 

                                                 
44

 z galicijštiny „Bratrstvo mluvy“ 
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Úpadek regionalistického hnutí zanechal galicijskou ideologii v tuhé paralýze 

jak v politické, tak i v sociální sféře. V důsledku první světové války začaly po celé 

Evropě díky rozpadu monarchistických říší vznikat nové státy. Na to nemohli 

Galicijci nereagovat. Již záhy volá Antonio Villar Ponte o oprášení galicijštiny jako 

jazyka a po založení Ligy přátel galicijského jazyka
45

. V reakci na to začínají vznikat 

právě Irmandades da Fala. 

5. ledna 1916 rozjíždí Antonio Villar Ponte na stránkách galicijského deníku 

Voz de Galicia
46

 kampaň pro podporu založení této ligy. V březnu pak vydává 

brožuru „Nacionalismo Gallego (Apuntes para el libro). Nuestra afirmacion 

regional.
47

“ ve které se vrací k obraně galicijského jazyka – chce mu vrátit jeho 

důstojnost, dále jej rozvíjet a kultivovat.  

Po celé Galícii začaly vznikat lokální Irmandades da Fala – například 

v Santiagu de Compostela, A Coruňi, Monforte de Lemos, Pontevedře, Viallabě, 

Ferrolu a Betanze. 14. listopadu 1916, při příležitosti prvního oficiálního setkání 

nacionalistů, byl zřízen vedoucí orgán, který se jmenoval A Nosa Terra
48

. 

17. listopadu byl vydán Nacionalilstický manifest, který byl pak společným 

manifestem všech nacionalistů až do Španělské občanské války.  

Během let ze skupiny Irmandades de Fala vysublimovala skupina osob, která 

roku 1931 založila první galicijskou nacionalistickou politickou stranu „Partido 

Galleguista“, v jejímž čele stál Castelao a Alexandre Bóveda (jeho působení skončilo 

v prvních letech Občanské války, když byl zastřelen představiteli Francova režimu). 

V roce 1936 se konalo první referendum o galicijské autonomii. Zúčastnilo se ho 

74,52 % Galicijců, z toho 99,05% se vyslovilo PRO vytvoření autonomního území. 

Veškerá snaha však byla přerušena Francovým vojenským převratem. Během 

Francovy centralistické diktarury zažili nacionalisté tvrdé represe. Galicijština byla 

zakázána, nacionalistické strany zrušeny. Jejich představitelé byli tvrdě 

pronásledováni a někteří z nich byli nuceni emigrovat do Ameriky – usadili se 

převážně na Kubě a v Argentině, kde znovu tvořili politická uskupení, která by se 

dala srovnat s exilovou vládou. 

                                                 
45

 Liga de los Amigos del idioma Gallego 
46

 v překladu „Hlas Galície“ 
47

 Galicijský nacionalismus (poznámky ke knize). Naše regionalistické utvrzení. 
48

 z galicijštiny „Naše země“ 
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2.4.1.    Politický a kulturní program Irmandades da Fala: 

 

Oficiální program hnutí Irmandades da Fala byl přijat roku 1918 na zasedání 

ve městě Lugo a byl rozdělen do těchto částí: 

 

 

1. prioritní cíle: 

-   integrální autorita pro Galícii 

-   vstup Galície do Ligy Národů 

-  hledání společných základů pro vytvoření federace s Portugalskem 

 

2. Cíle Galície 

-   legislativní moc bude předána do rukou galicijského parlamentu,    

ve kterém bude rovnoměrně zastoupen celý galicijský lid 

-   soudní moc bude navždy rozvíjena a tvořena galicijským lidem 

-   soudní moc nesmí podléhat intervencím z Madridu 

-   oficiálním jazykem bude současně s kastelánštinou i galicijština 

-   rovnost ženských a mužských práv 

-   zrušení provinční rady 

-   plná pravomoc docentů 

-   správa (ne však konstrukce !!!) železnic 

-   zřízení kontingentu, který bude dohlížet na pořádek v zemi 

-   kontrolu nad ekonomikou a bankami 

-   zlepšení podmínek na venkově 

-   svrchovanost Galície 

 

2.5.     Uvolnění Francova režimu; vznik a vývoj nových politických 

                          stran 

 

Po uvolnění Francova režimu, v roce 1963, vznika strana Partido Socialista 

Galego (PSG)
49

, která se však ze začátku, aby na sebe nestrhla hněv frankistů, 

soustředila čistě na kulturní aktivity. Byla také založena strana Unión do Povo 

                                                 
49

 Socialistická strana Galície 
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Galego
50

 (UPG), zpočátku nacionalistická fronta, která se pak transformovala 

v komunisticky orientovanou politickou stranu. UPG se inspirovala marxismem-

leninismem, veřejně hlásala právo na sebeurčení (autodeterminacion) a politickou 

koncepci svrchované Galície, strůjkyni svého vlastního osudu, avšak bez toho aniž 

by se separovala od Španělského království. 

S příchodem demokracie, po smrti diktátora Francisca Franca v roce 1975, 

začala v Galícii  závratnou rychlostí vznikat nová a nová nacionalistická uskupení. 

Znovu došlo k obnovení strany Partido Galeguista, objevila se i Sociálně-

demokratická galicijská strana (PGSD)
51

. V roce 1976 vznikla na popud UPG Rada 

galicijských politických činitelů
52

, ve které se spojily UPG, PSG, PGDS, Karlisté
53

 a 

Galicijské komunistické hnutí
54

(MCG). V prvních svobodných volbách získaly 

nacionalistické strany kolem 10 % hlasů, nejvíce hlasů pak dostala strana Bloque 

Nacional Popular Galego (koalice galicijských nacionalistických stran. 

V budoucnosti ze svého názvu vypustí slovo „Popular“ a vznikna tak BNG – Bloque 

Nacionalista Galego – stane se tak 26. září 1982)
55

 s 5,86 %. Avšak tento počet hlasů 

nestačil na to, aby mohli galicijští nacionalisté nějak výrazně zasahovat do obnovy 

španělského území. 

 

6. dubna 1981 slavila Galície svůj velký den, když jí byl uznán status 

autonomní oblasti a ona se tak dostala na stejnou úroveň jako Katalánsko a 

Baskitsko. Galicie si vytvořila svůj vlastní galicijský parlament – takzvanou Xuntu, 

která se skládala z jedenasedmdesáti (později z pětasedmdesáti) poslanců. 

Překvapením v prvních volbách do galicijské Xunty bylo, že se na prvním místě co 

do počtu zvolených hlasů neumístila žádná z nacionalistických stran. Volby vyhrála 

Partido Popular (PP) s 26 křesly (pravidelně vyhrává každé volby do galicijského 

parlamentu), druhá skončila Unión de Centro Demócratico (UCD) s 24 poslanci, třetí 

pak galicijští socialisté (PSOE-G) se 16 křesly. BNG dosáhla „jen“ na 3 křesla.  

                                                 
50

 Unie galicijského lidu 
51

 Partido Gallego Social-Demócrata 
52

 Consejo de Fuerzas Políticas Gallegas 
53

 karlisté byli ti, co podporovali monarchii a krále Juana Carlose I. 
54

 Movimiento Comunista de Galicia 
55

 Lidový nacionalistický blok Galicijců 



- 26 - 

V 80. letech politický vliv nacionalistů prakticky stagnoval. Druhá míza přišla 

až s lety devadesátými, když ve 

volbách roku 1993 dosáhli na 13 

křesel a byli třetí nejúspěšnější 

politickou stranou. Tento opětovný 

rozmach nacionalismu byl spjat 

s politickým děním v Evropě. 

Galicijští nacionalisté reagovali na vznik nových států 

po rozpadu Jugoslávie – opět ve svém okolí viděli, že se osamostatnily státy, které 

byly v područí „tyrana“, vyvázaly se z otroctví a byly schopné zase volně dýchat a 

kulturně a ekonomicky se rozvíjet. Názorně to můžeme vidět na obrázku nahoře, 

který byl vyfotografován na demonstraci v Santiagu de Compostela v roce 1991, 

bezprostředně po odtržení Slovinska od Jugoslávie. Demonstranti nesou veliký 

transparent, na kterém ukazují, že Galície má stejnou sílu a potenciál na to, aby se 

zachovala jako tento bývalý jugoslávský stát a osamostatnila se. Na transparentu 

samozřejmě nesmí chybět galicijská nacionalistická vlajka s rudou hvězdou, čímž je 

implicitně řečeno, že jen s nacionalisty a komunistickým programem je možné 

dosáhnout tohoto velkolepého galicijského snu. Zvedla se nová vlna volání po 

galicijské svobodě, která zajistila úspěch BNG. 
56

 

 

                                                 
56

 je zajímavé sledovat na internetové stránce www.historiaelectoral.com/agalicia.html ve které 

provincii má strana BNG nejsilnější politickou základnu. Tradičně je to v provincii A Coruňa a 

Pontevedra, naopak v Lugu získává BNG nejmenší procento hlasů –  což je docela zvlášní – bývá 

pravidlem, že nacionalistické strany dosahují největší podpory v chudých regionech, kde je velkým 

problémem nezaměstnanost. Avšak provincie A Coruňa je jedna z nejbohatších oblastí. Samotná A 

Coruňa je kapitalistickým centrem. Fakt, že jsou nacionalisté v provincii A Coruňa nejsilnější 

přikládám tomu, že součástí této provincie je i Santiago de Compostela – město s největší univerzitou 

v Galícii, kde se soustřeďují všichni mladí. Město, kde se odehrává většina nacionalistických 

demonstací. S vysvětlením, proč mají nacionalistické strany nejmenší podporu zrovna v Lugu je 

hodně těžké. Lugo je hornatá oblast, která se soustředí na zemědělskou výrobu. Tudíž by se dalo 

předpokládat, že budou mít větší vztah k socialistickému programu nacionalistických stran, to se však 

neděje. 

zdroj: internetové stránky BNG  

http://www.historiaelectoral.com/agalicia.html
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2.5.1.     Politické uskupení BNG 

 

Pro úplnost je třeba dodat, které strany tvoří BNG. Jsou to: 

 

 Colectivo Socialista
57

: socialistická politická organizace 

 

 Ezquerda Nacionalista
58

: levicová strana bojující za nezávislost Galície a 

postupnou reintegraci galicijštiny do portugalštiny. Vydává noviny EN Galiza. 

 

 Inzar – vznikl spojením Movimiento Comunista de Galicia a Liga Comunista 

Revolucionaria de Galicia. K BNG se připojila roku 1993 

 

 Unión do Povo Galego
59

 – strana, která se definuje jako „komunističtí 

patrioté, kteří bojují za národní osvobození“
60

. Byla založena roku 1964. O šest 

let později, roku 1970, volalo část tohoto uskupení po ozbrojených akcích, a 

proto za podpory baskitské ETA vytvořili Fronte Armada
61

 (skládala se asi jen 

z 10 osob), která pak provedla několik bombových útoků. Po těchto útocích se 

proti této skupině rozlítil hon. Její velitel, Moncho Reobiras byl při něm zabit 

policií a 4 další členové byli zatčeni. Poté UPG zanechala svých ozbrojených 

útoků a soustředila se více na politickou činnost. Součástí BNG se stala roku 

1986. 

                                                 
57

 Socialistický Kolektiv 
58

 Nacionalistická levice 
59

 Unie Galicijského lidu 
60

 Jak tvrdí v prvním odstavci své zakládací listiny 
61

 Armádní fronta 
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Na grafu nahoře
62

 si můžeme všimnout, jak se měnily politické preference voličů 

strany BNG a jak se v jejich volbě reflektovala situace ve společnosti.  Vidíme, že se 

z počátku netěšila žádné důvěře ani oblíbenosti, volil ji jen malý zlomek galicijského 

obyvatelstva. Její obliba však stoupala s léty a s projevy nacionalismu ve světě. 

S uvolněním Francova režimu se prolomilo i informační vakuum a ke Galicijcům 

začaly proudit zprávy o dění v zahraničí. Zprávy o rozpadech gigantických států a 

vznik států národních. To vyburcovalo nacionalisty a rozproudilo jim krev v žilách. 

Znovu začali s oživováním myšlenky na samostatný stát a na obrodu galicijské 

kultury a jazyka.  

 

Všimněme si, kdo jsou to vlastně 

voliči nacionalistické strany 

BNG.
63

 Nejkrajnější přívrženci 

politické strany BNG pocházejí 

z té nejmladší věkové skupiny, 

která má právo volit. Jejími 

nejvěrnějšími voliči jsou mladí 

studenti navštěvující univerzitu, 

kde jsou podrobováni intenzivní 

agitační kampani a vyzýváni k boji za svůj názor a za svou identitu. Ve Španělsku 

není zvykem, že by studenti během svého studia pracovali, nebo se účastnili nějaké 

                                                 
62

 Údaje pocházejí z přehledu politických výsledků na www.historiaelectoral.es 
63

 grafika znázorňující rozdělení voličských preferencí podle hlasů pochází z povolebních komentářů 

ve španělském deníku El País z 2. března 2009 
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brigády. Studenti jsou plně podporováni svými rodiči. Neváží si svého majetku, 

nevidí práci, která byla potřeba k tomu, aby jim mohlo být vyplaceno jejich kapesné. 

Proto mají sklon podporovat myšlenku komunismu, která je pro ně tak lákavá. 

Jakmile však nastoupí do prvního zaměstnání
64

 a z jejich nevelkého, těžce vydřeného 

platu jsou strženy první daňové odvody, tak se jejich volební preference rázem změní 

– vybírají si ze socialistické strany (PSOE) nebo ze strany lidové (PP). Ekonomicky 

produktivní skupina nejčastěji volí socialisty, protože i v samém svém názvu mají 

napsáno, že je to strana pro pracující lid (Partido Socialista Obrero Espaňol – 

Socialistická strana španělských pracujících), hlásající sociální spravedlnost a světlou 

budoucnost pro děti. Starší občané, kteří jsou již blízko důchodu, dají na sliby 

populistů z Partido Popular, která jim slibuje kvalitnější život, vyšší sociální dávky a 

důchody. Řady vyznavačů BNG tedy řídnou.  

BNG nenahrává ani míra porodnosti, která s každým rokem a s prohlubující 

ekonomickou krizí klesá. Dříve nebylo výjimkou, že bylo v rodinách 5 a více dětí. 

Dnešní Španělé si však v průměru pořízují jednoho až dva potomky. 

 

2.6.     Nacionalistické mládežnické organizace 

 

Galicijští nacionalisté si, stejně tak jako propagátoři jiných ideologií, pokouší 

vypěstovat své budoucí příznivce a propagátory z řad mladých lidí, které sdružují do 

mládežnických organizací. Dvě nejznámější jsou ISCA a Galiza Nova, které se těší 

nemalé podpoře. V těchto organizacích probíhá aktivní předávání idey budoucí 

struktury Galície. Je zde formováno myšlení mladých přívrženců – učí se zde 

o ideách komunismu a socialismu. Mladí jsou zde poučováni, že současná situace a 

struktura Galicijského území je neúnosná, obyčejní lidé jsou vykořisťováni a 

zneužíváni a to musí přestat – Galície se musí osamostatnit a vzít osud do vlastních 

                                                 
64

v dnešní době je pro Španěly velmi těžké sehnat zaměstnání – díky hluboké ekonomické krizi, která 

ve Španělsku propukla, je zde více jak dvacetiprocentní nezaměstnanost. Krize zde byla způsobena 

„praskutím bubliny s realitami“ – Španělsko v minulých letech zaznamenalo svůj ekonomický růst 

kvůli konstrukci nových a nových rekreačních a turistických středisek. Střediska však vznikaly 

neúměrně rychle a Španělé brzy přesytili trh s realitami. Výstavbu financovaly španělské kampeličky, 

které se kvůli tomu neúnosně zadlužily, tudíž se do finanční krize dostal i bankovní sektor. Jedinou 

slušnou možností, jak si ulehčit z krize bylo pořádání olympijských her v roce 2016, které by do země 

přilákaly spoustu nových investorů a daly práci místním obyvatelům. Madrid však byl poražen a 

vítězství si z tohoto boje odneslo brazilské Rio de Janeiro. 

Galície nebyla krizi ušetřena - naopak. Na pobřeží bylo vystavěno spoustu rezidencí, které již asi 

nenajdou kupce. A jak už jsem říkala předtím – Galície je za Asturií druhá nejchudší oblast Španělska 

a z tohoto postu se jen tak nevymaní. 
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rukou. Jedině mladí mají ten esprit a energii, která může toto všechno změnit. Proto 

musí vyrazit do ulic s transparenty v rukách a vybojovat si svoji světlou budoucnost. 

Mládeži je předkládán jako ideální příklad socialistické zřízení Kuby. Na tomto 

příkladu mohou vidět, že jejich boj je reálný a stejná myšlenka (v tomto případě 

značně idealizovaná) může zakořenit i v jejich vlasti. 

 

2.6.1.     ISCA a Galiza Nova 

 

Velmi aktivní nacionalistickou skupinou, která organizuje demonstrace a 

protestní pochody je ISCA. Jedná se o militantní nacionalistickou a separatistickou 

skupinu, založenou v roce 

2006 s cílem organizovat 

galicijskou mládež a  

„z dnešní Galície vytvořit 

Galícii zítřka: svobodnou, 

demokratickou a sociálně 

spravedlivou.“
65

  

Na svých internetových stránkách prohlašují: „Jsme radikální, protože chceme 

změnit společnost od kořenů. Jsme mladí a nejsme ochotní do nekonečna čekat na 

lepší časy. Chceme změnu teď hned. Požadujeme strukturální změny, které jsou 

bytostně nezbytné pro náš lid a naši třídu. Se Španělskem nemáme budoucnost, 

pojďme vybojovat nezávislost!“
66

  

ISCA protestuje proti přizpůsobování rozhodnutím, která jsou učiněna 

v Madridu nebo v Bruselu, a proto vyzývá k rebélii, která jim vybojuje pozici 

„normálního“ státu se svou vlastní ekonomikou a jazykem. Chtějí „se rozhodovat 

jako svobodní lidé, podle svého uvážení nakládat se svými přírodními zdroji, 

normalizovat jazyk a bránit moře a pevninu před útotkem kapitalistů.“
67

 Proto 

vyzývají mladé, aby spojili své síly a začali s budováním nové „Galicijské 

republiky“. Hlásají, že „krize kapitalismu ukazuje, že tento systém nefunguje. 

Uvrhuje tři čtvrtiny populace do chudoby a utrpení a není jí schopen zaručit základní 

                                                 
65

 www.isca.org 
66

 viz obrázek z internetových stránek organizace IZCA: „Con Espaňa non tenemos futuro. Imos a 

conquistar as mozas  independencia os mozos!“ (Se Španělskem nemáme budoucnost. Pojďme 

s mladými vybojovat nezávislost pro mladé!“ 
67

 www.iscagz.org 
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práva. Proto je třeba tento systém svrhnout a „na základě sociální mobilizace se 

dostat z této krize ven, a to posílením dělnické třídy a ne kapitalistů, kteří tuto krizi 

způsobují.“
68

  

Také tvrdí, že alternativy existují – „například Kuba a Venezuela ukazují, že je 

možné uskutečnit tuto utopii a mohou vládnout lidové vrstvy a nikoliv oligarchie“
69

.  

Na Kubu a její systém se ISCA odkazuje velmi často. Čelenové organizace ISCA 

poukazují na to, že galicijští imigranti, kteří během migrační vlny připluli na Kubu, 

zaseli zrnko komunismu, ze kterého vyrostl pevný politický systém, ve kterém se má 

každý dobře. Vždyť přece kubánský otec „komunismu“, sám velký El Comandante 

Fidel Castro má galicijské předky. Jeho otec, Ángel Castro Agriz se narodil 

v provincii Lugo. Příkladem prosazování myšlenky zavedení socialismu je nedávná 

kampaň „Viva Cuba socialista!“
70

 V rámci této kampaňě proběhlo po celé Galícii 

několik demonstrací. Mladí komunisté vyrazili do ulic s transparenty a provolávali 

čest a slávu socialistické Kubě, na které podle nich probíhá ukázkový způsob sociální 

revoluce. V rámci této kampaně byly po celém Santiagu de Compostela rozmístěny 

informační plakáty, které nesly název „Pravdy o Kubě“. Z nich jsme se mohli 

dozvědět toto: 

 

1. na Kubě je plná zaměstnanost 

2. na Kubě nikdo nežije na ulici 

3. blokády jsou největší hrozbou na Ostrově svobody, ale i přesto zde nikdo 

netrpí hlady 

4. kubánských voleb se účastní více než 95 % populace 

5. Kuba je jediná země třetího světa, kde jsou garantované veškeré základní 

životní potřeby (bydlení, zaměstnanost, vzdělání, zdravotnictví) 

6. na Kubě neexistuje mučení – kromě základy Guantánamo, která je okupovaná 

Američany 

7. političtí vězni na Kubě jsou žoldáci, kteří pracují pro USA a chtějí svrhnout 

kubánský systém a jeho vládu. 
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 www.iscagz.org 
69

 www.iscagz.org 
70

 „Ať žije socialistická Kuba!“ 
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Ať už se nám zdají tato prohlášení sebeabsurdnější, u galicijské mládeže 

nacházejí svou odezvu. ISCA blízce spolupracuje s mládežnickou organizací Galiza 

Nova, která je zaštiťována politickou stranou BNG. S její podporou také tyto dvě 

mládežnické organizace uspořádaly tuto politickou kampaň, která měla být 

„podporou revoluce, kterou ničí falešný mediální obraz, který mu přiřkly jak Spojené 

státy americké, tak Španělské království“
71

. Demonstrace se uskutečnila 19. dubna 

2010 v parku Alameda v Santiagu de Compostela. Skupina asi dvou set lidí se vydala 

s transparenty na pochod městem a pod záštitou hesla „coa revolucion sempre, con 

cuba sempre“
72

, s fotografiemi Che Guevarry, vlajkami se srpem a kladivem a 

nacionalistickými vlajkami s rudou hvězdou, proklamovali svou pravdu.  

                                                 
71

 www.isca.org 
72

 „navždy s revolucí, navždy s Kubou“ 
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ISCA sympatizuje i s jinými národy a etnickými skupinami. Hodně často ukazuje 

podporu Palestině. V izraelsko-palestinském vztahu vidí analogii španělsko-

galicijského poměru. Stejně tak jako Izraelci přišli na území nebohé Palestiny a 

začali je okupovat, tak i Španělé přišli tam, 

kde nebyli vítáni a začali si Galicii uzurpovat. 

Kdykoliv vypukne mezi Izraelem a Palestinou 

sebemenší roztržka, vyjdou přívrženci skupiny 

ISCA do ulic s transparenty „Palestina 

LIBRE!“
73

  V zásadě, jako správní Španělé, 

hrají na city. Na transparentech se objevují 

podobizny mladých, nebohých chlapců, kteří jsou nuceni žít v nelidských 

podmínkách v Izraelci ostřelovaných městech. Demonstranté u sebe zpravidla mají 

napodobeninu izraelské vlajky – horní dva světle-modré pruhy jsou identické jako na 

originální vlajce, avšak místo izraelské 

Davidovy hvězdy se zde, paradoxně pro 

izraelský národ, objevuje nacistická svastika. 

Identifikace Galicijců s Palestinci je 

prakticky dokonalá. Zaznívá zde názor, že 

když mladí nevyjdou do ulic protestovat proti 

Izraeli, znamená to, že souhlasí i 

s nadvládou Španělska nad Galícií. Objevují se i transparenty s hesly „Todos somos 

Palestina“ – všichni jsme Palestina – my Galicijci, kteří jsme utlačováni Španěly, a je 

na nás páchán teror. Mocnější, bohatší a početnější nepřítel na nás páchá zlo a 

vykořisťuje nás. Ukazují, že jak Galicijci, tak Palestinci bojují za tu samou věc – za 

spravedlnost a za vlastní stát, který jim náleží již od nepaměti, ale který jim je stále 

odepírán. 

 

Další vlajka, která je velmi často nesena galicijskými demonstranty z řad 

mládežnických organizací, je vlajka Portugalska. Portugalsko má ke Galícii velmi 

blízko – jak geograficky (sousedí s ním na jihu), tak lingvisticky (galicijština by se 

dala charakterizovat jako kombinace kastelánštiny a portugalštiny. Galicijci říkají, že 
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portugalština má akorát jiný přízvuk, ale že je možné všem Portugalcům bez 

problému rozumět – stejně tak jako Češi rozumějí Slovákům), tak i historicky – 

na historii se odkazuje frakce nacionalistů, kteří si říkají „Lucisté“ – odvolávají se 

na „Lucitanii“ – římskou provincii, založenou čísařem Augustem pravděpodobně 

v roce 15 našeho letopočtu, která se nacházela na území dnešního Portugalska a jihu 

Galície. Lucisté požadují, aby se Galície odtrhla od Španělského království a 

připojila se k Portugalsku. Tato skupina je však velmi malá a realizace tohoto 

scénáře je velmi nepravděpodobná – a to už jenom proto, že Lucisté s Portugalskem 

jen sympatizují, ale prakticky s ním neudržují žádný kontakt – je to pouze platonická 

láska. 

 

2. 7. Galície a Evropská Unie 

První španělská žádost o členství v EU z 9. února 1962 (tedy ještě během 

Francovy diktatury) byla neúspěšná v důsledku odmítnutí Společenství přijmout 

nové členy. 29. června 1970 však byla se Španělskem podepsána preferenční 

obchodní dohoda se Společným trhem, která umožnila postupné začlenění španělské 

ekonomiky do ekonomiky komunitární. Kladnou odpověď ohledně členství 

v ES získala země až po podání druhé přihlášky, dva roky po smrti diktátora, tedy 

26. července 1977. 

V roce 1979 byla zahájena negociační jednání, při kterých se jednou 

z problematických oblastí stalo, pro Galícii tak důležité, zemědělství. Se vstupem 

Španělska do Společenství měla rozloha zemědělské půdy EU vzrůst o 1/3, čímž se 

cítily ohroženy další zemědělsky orientované státy - například Francie a Itálie. 

Hlavní obavy panovaly v oblastech nárůstu zemědělské produkce a rozšíření 

nezaměstnanosti. Další těžká vyjednávání se očekávala v oblasti rybolovné politiky, 

především pak velikost španělského rybářského loďstva. Původní členské státy se 

obávaly emigrační vlny levné španělské pracovní síly, existovaly také obavy, že by 

integrace Španělska jakožto silné středomořské země mohla ohrozit hospodářské 

zájmy jiných, nečlenských středomořských států. Španělsko si na druhou stranu 

vyjednalo přechodná období v oblasti celní unie, monopolů a služeb. Navzdory řadě 

problémů a historicky nejdelším jednáním o vstupu byla Smlouva o přistoupení 

Španělska podepsána 12. června 1985 (s platností od 1. ledna 1986). 
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Postoj Galície je vůči Evropské unii značně dvojaký. Na jedné straně proudí 

do Galície miliony euro z evropských strukturálních fondů – peníze jsou investovány 

do nové infrastruktury, stavby silnic, opravy památek, ale hlavně také do přístavů 

(cca 20 %) – na stavbu vlnolamů a podporu obchodu. Do zanedbaných venkovských 

částí se konečně dostává život – to je pro Galícijce znamení, že to nemusí být zrovna 

Španělsko, na kterém budou ekonomicky závislí. Vědí, že bez podpory nějakého 

většího celku by prakticky neměli šanci přežít a v Evropské unii vidí šanci, jak se 

od Španělska odpoutat bez bolestnějších ztrát. Tato pomoc bohužel není tak silná, 

aby tento plán byl vůbec kdy možný. Evropská unie také slouží Galicijcům jako 

velká máma, do jejíž zástěry se můžou schovat před starším bratrem, který je 

šikanuje. Na Brusel se obrací se žádostmi, které v Madridu nebyly brány s takovou 

váhou, jak by si to Galícijci představovali, a nebo nebyly vyslyšeny vůbec. A tak 

v roce 2004, během nizozemského předsednictví, v rámci jejichž priority byla určitá 

harmnonizace vztahů v rámci EU, žádají Galícijci u Evropského parlamentu o to, aby 

byla galícijština uznána za oficiální jazyk. Se svou žádostí sice neuspěli, galícijština 

je pouze jazykem pracovním, ale dali tím najevo, že když nebudou mít se svými 

požadavky úspěch na madridské půdě, existuje stále vyšší instance, na kterou se 

mohou obracet. 

Na druhé straně dává Evropská unie Španělsku právě takové restrikce, které 

nejvíce ovlivňují tuto část země. Jedná se především o již zmiňovanou oblast 

zemědělství a rybolovu, na kterých jsou postaveny základy galícijské ekonomiky. 

Také kvůli dovozu levného mléka z Evropské unie klesají ceny mléka v Galícii, která 

je po provincii Asturias jeho druhým největším španělským producentem. 

V první polovině roku 2010 předsedalo Španělsko Evropské unii. Při jeho 

předsedání nastala velmi specifická situace. Členy španělské delegace při zasedání 

Rady se stali jen madridští centralističtí poslanci. Příslušníci autonomních oblastí 

jako je Galície, Baskitsko a Katalánsko, byli margilizování a nebyli vůbec přizváni 

ani k participaci při politických negociacích, ale ani ke vnější reprezentaci Evropské 

unie. Tato skutečnost však překvapivě nevyvolala v Galícii žádnou reakci – a to ani 

od nacionalistů, jejichž stížnosti by vzhledem ke skutečnosti, že nejsou v Galícii 

vládnoucí silou, vyšly naprázdno. Reakce jsme se však nedočkali od „prezidenta“ 

Galície, jímž je Miguel Núňez Feijoo. A tak jediný, kdo se podivil nad skutečností, 

že ve španělské delegaci nebude nikdo, kdo by hájil čistě galícijské zájmny, byla jen 
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hrstka novinářů, která za sebou nechala zapsaných pár řádků v periodiku El País (El 

País 6. ledna 2010 – Anxo Guerrero: „Galicia y la Unión Europea“) 
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3. Galicijská vlajka jako symbol státnosti i nacionalismu 

 

Státní vlajka má ve státní kultuře předůležitou roli. Podle Clifforda Geertze
74

 je 

to jednak symbol, který vyzařuje dovnitř, do kupiny osob, které se cítí býti 

příslušníky stejné etnické skupiny. Má být symblolem státu jako takového – je to 

pouto ukované z kulturních tradic a kontinuity, která přechází z minulosti, přes 

přítomnost až do budoucnosti. Vlajka vyjadřuje řád. Na druhé straně je vyjádřením 

ne-příslušníkům národa. Je to samotné odlišení se od ostatní masy lidí - v případě 

Galícijců se jedná o odlišení se od ostatního španělského i evropského obyvatelstva. 

Se symbolem galicijské státnosti, vlajkou, se můžeme setkat ve třech 

vypodobeních: 

  

První verzí, je jednoduchá vlajka s bílým polem a se 

světle modrým příčným pruhem. Ta je pokládána za vlajku 

civilní. 

 Bílá signalizuje čistotu galicijské krajiny, naději a 

mír, modrá pak moře, které bylo odedávna zdrojem obživy obyčejných lidí, avšak i 

zdroj strachu z neznáma, symbol síly a moci. Tato verze byla přijata za národní 

vlajku až na konci 19. století.  

Nejranější podoba vlajky na sobě nesla kříž Svatého 

Ondřeje (St. Andrew, Svatý Ondřej byl oblíbeným skotským 

světcem, kterému bylo zaslíbeno několik klášterů. O propojení 

Galicijské kultury s územím britských ostrovů jsme mluvili již 

v předešlých kapitolách.). Avšak tato vlajka působila veliké zmatky, neboť byla 

úplně stejná jako vlajka ruské královské námořní armády. Proto prošla změnou a byl 

jí ubrán jeden bleděmodrý příčný pruh. 

 Tato vlajka byla nejprve vlajkou samotného města A Coruňa, které bývalo 

nejvýznamnějším přístavem na galicijském území. Na konci 18. století a na přelomu 

19. století probíhala v Galícii masová emigrace do zemí Latinské Ameriky a 

na Kubu. Podle některých čísel se během těchto let galicijská populace ztenčila o 
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celých 40% („Při první vlně emigrace emigrovalo více než 2.000.000 Galicijců“
75

.). 

Lodě do Ameriky byly vypravovány právě z A Coruňi. A právě tato plavidla plula 

pod vlajkou svého domovského města. Když pak emigranti přijeli do zemí Latinské 

Ameriky („nejčastějším cílem galicijských emigrantů se stala Kuba, Argentina, 

Uruguay, Brazílie a Venezuela“
76

), mávali těmito vlajkami na přivítanou. Místní 

obyvatelé měli za to, že jsou to oficiální vlajky Galicie, a podle toho se s nimi také 

nakládalo. Po nějaké době byla tato vlajka převezena opět zpět do Evropy a opravdu 

se uchytila jako oficiální symbol tohoto území.  

Druhá podoba vlajky, která je považována za státní vlajku, je obdobná – bílé 

pole, světle modrý příčný pruh – avšak uprostřed je 

umístěn výsostný znak Galície. Je jím Svatý grál. Ten se do 

erbu údajně dostal již během třináctého století, kdy byl 

znakem Galicijského království. Podoba Svatého grálu byla 

velmi často měněná – původně byl grál na vlajce chráněn skleněnou krabicí 

s dřevěnými obrubami, která však postupem času zmizela. Kříže se ve znaku 

objevily až později – jejich počet se také mnohokrát měnil – nejprve jsme na erbu 

mohli nalézt jeden kříž, posléze se jejich počet zvedl na pět, až se pak ustálil 

na sedmi. Na vlajce nic nesymbolují, splňují pouze dekorativní účel – objevují se 

však teorie, že počet křížů symbolizuje počet bájných měst Galicijského královstí.   

Tato vlajka koexistuje s tou původní, civilní, avšak na rozdíl od ní je pokládána 

za oficiální verzi. Můžeme ji nalézt na úřadech po celé Galicii, používá se během 

galicijských národních svátků, a také visí v madridském  parlamentu. Je také brána 

za exportní vlajku, která je vyvěšována v zahraničí během oficiálních konferencí 

galicijských státníků. 

Avšak pro nás nejzajímavější podoba vlajky je ta poslední, třetí. Byla 

vytvořena během sedmdesátých let dvacátého století 

místními nacionalisty. Hlavní motiv se stále opakuje – bílé 

pole, světle modrý příčný pruh jdoucí zleva do prava 

(přičemž u této verze je velmi zdůrazňováno, že v levé 

straně dosahuje tento pruh svého nejvyššího bodu, odsud už jen klesá. Levice a 

levicový politický systém je, jak už jsme několikrát řekli, v tomto koutě země značně 

idealizován a pokládán za nejvznešenější stav – myšlenky socialismu a komunismu 
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se tu těší veliké oblibě. Pravice je považováná za něco nízkého, zkaženého, 

nechtěného, dost často bývá interpretována jako strana reprezentující myšlenky, které 

otravují mysl.) Ve středu pole se pak nachází rudá pěticípá hvězda – tak často 

spojovaná s komunismem. Rudou hvězdu na vlajku umístili militantní komunisté, 

stoupenci strany UPG – po vzoru kubánské „hvězdy solidarity“. 

Avšak úplně první, kdo umístil hvězdu doprostřed vlajky, byl 

Castelao. Ta byla narozdíl od dnešní podoby bílá nebo 

postříbřená. S rudou hvězdou se setkáváme až o dekády později. 

Nejsilnější galicijská nacionalistická strana, Bloque Nacionalista 

Galego, má svůj znak vytvořen také z této nacionalistické podoby galicijské vlajky. 

Tato obdoba vlajky získává podporu velké části převážně mladých lidí, kteří jsou 

jejími nositeli na všech demonstracích a vyjadřují skrz ni své aspirace na nezávislost 

Galicie.  

 

3.1.     Galicijská vlajka a její variace v nacionalistickém boji 

 

V některých případech můžeme pozorovat, jak samotná vlajka mizí a zůstává 

zde její poslední fragment - pěticípá rudá hvězda. Nejlepší příklad můžeme nalézt 

v samotném Santiagu de Compostela v místním univerzitním kampusu, kde na jedné 

z oprýskaných zídek můžeme najít grafiti, které je na obrázku dole.  

Rudá pěticípá hvězda představující galicijské nacionalistické hnutí 

reprezentované mladými, nadějnými studenty, stojí bok po boku zeleného obrysu 

Galicije (Galicijci jsou velmi hrdí na krásy mořského pobřeží a na přírodní krásy 

tohoto kousku Peloponésu; dále je zde důležitý samotný nápis „Galiza“ a jeho barvy 

– GZ je mezinárodní značkou této oblasti a fakt, že je rudé, vyjadřuje její 
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komunistické sympatie), hlídá její budoucnost a pečuje o ni. Dává najevo, že nikdy 

neopustí svou vlast v nouzi – tuto tendenci vystihuje i chytlavé heslo „Estudamos 

para liberar Galiza“ (Studujeme, abychom osvobodili Galícii).  

 

 

3.1.1.     Isto nom é Espanha / This is not Spain!/ Toto není Španělsko! 

 

Další z oblíbených hesel 

spojených s galicijskou 

nacionalistickou vlajkou je upozornění 

„Isto nom é Espanha“ (Toto není 

Španělsko). Zajímavé na tomto nápise 

je, že se vyskytuje buď v galicijštině, a 

nebo v angličtině (byť bohužel díky 

španělskému školskému systému nikdo anglicky prakticky nemluví – proto je 

anglická verze spíše apelem pro cizince, kteří přijeli obdivovat krásy Galicie – pro 

místní domorodce to díky jazykové bariéře nemá žádnou váhu.). Zároveň je to jediné 

místo, kde můžeme najít galicijskou vlajku společně s vlajkou španělského království 

(byť je přeškrtnutá a situovaná do značky „zákaz 

vjezdu“). Samozřejmě ani zde nesmí chybět 

zvolání po nezávislosti a možnosti zvolit si 

vlastní politický směr. Tento slogan se často 

objevuje i nasprayovaný na zdech veřejných 

budov, jak můžeme vidět zdokumentované na 

dalším obrázku.
77

  

Přirozenou reakcí na výkřik „Toto není Španělsko“ je otázka „Co to 

Španělsko vlastně je?“ Galicijští nacionalisté na to mají jasný názor. Španělsko je 

krutý uzurpátor, který se vyžívá v trápení zvířat. Španělsko 

je corrida. Corrida je barbarsti. Je to krev prolitá pro nic za 

nic. Zlomyslná krutost. Je to nesmyslná tradice, která už 

nemá žádný hlubší význam. Obyčejná atrakce pro turisty. 

Španělsko je stejně tak temné jako pozadí na obrázku. Jeho 
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domnělou světlou stránkou, vývozním artiklem, má být býk zalitý krví. Z karikatury 

čiší opovržení ze zbytečnosti prolité krve. Nápis „This iS pain“ říká všechno: je to 

Španělsko, je to personalizace bolesti, kterou cítí nevinní lidé.  

Obrázek se běžně nachází na tričkách, tužkách, skleničkách a turisté si ho 

velmi rádi koupí, protože jim tento slogan přijde jako zábavná slovní hříčka a 

nepřemýšlí nad tím, že je to politická reakce nacionalistického hnutí. 

 

3.1.2.     Volání po nezávislosti 

 

Volání po nezávislosti a 

požadavky vlastních práv 

můžeme vidět na dalším 

případě
78

 – na něm nacionalisté 

„opravují“ Galicii a její symbol 

státnosti, přeměňují ji z té 

špatné, závislé na Španělsku, 

na lepší, nezávislou, socialisticky orientovanou. Zároveň vidíme, že na celém díle se 

musí pracovat, ale jelikož máme pilné nacionalisty, kteří se hned pustí do práce, tak 

se Galicie o svůj osud nemusí obávat. Transparent zároveň může vyvolávat dojem, 

že osud je nezvratný, Galicie je uprostřed „vylepšovacích“ prací a dřív nebo později 

jistě dosáhne „ideálního stavu“. Nepřátelé nacionalistů se musí smířit s tím, že není 

obrany, práce jsou v plném proudu a nezbývá nic jiného, než kapitulovat a nebránit 

se osudu. Nadšení „konstruktérů“ nové budoucnosti je opravdu cítit ve vzduchu. 

Střetnete-li se se skupinkou nacionalistů, zůstanete rezignovaně stát a necháte se 

převálcovat. 

 

3.1.3.     NUNCA MÁIS! / NIKDY VÍCE! 

 

18. listopadu 2002 bylo galicijské pobřeží Costa do Morte (španělsky: Costa de 

Muerte = pobřeží smrti – jméno se však neodkazuje přímo na ropné katastrofy 

způsobené místní lodní dopravou, ale na počet rybářů, kteří přišli o život během 
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svých výprav za úlovkem – každoročně zde v důsledku rozbouřeného oceánu a 

vysokých vln zahyne kolem deseti až patnácti lidí) zasaženo nejrozsáhlejší 

ekologickou katastrofou v dějinách Evropy. U španělských břehů ztroskotal tanker 

Prestige, který tou dobou převážel 77 tisíc tun mazutu. Katastrofa měla nedozírné 

ekologické následky díky samotnému složení vyteklé látky. Nešlo o běžnou ropu, se 

kterou již mají záchranáři zkušenosti, ale o těžký topný olej – mazut. Je to v podstatě 

laciný odpad z rafinérií používaný především jako palivo pro velké stroje, které je 

pro svou nízkou cenu oblíbeným palivem v rozvojových zemích. Zcela tekutý je až 

při 90 stupních Celsia, takže na hladině deseti-až-dvanácti stupňového oceánu různě 

mění skupenství. Tento druh ropného produktu navíc patří mezi produkty, které jsou 

vysoce odolné proti mikrobům. Využití mikroorganismů, které by byly schopny jej 

zlikvidovat, by představovalo obrovské riziko pro rybolov. Mazut se dostal na 

pobřeží, znečistil pláže, vyhubil kolonii ptáků hnízdících na pobřeží, ale dostal se 

také do těl ryb. Při této příležitosti se zvedla vlna solidarity a do Galície začalo 

přijíždět mnoho dobrovolníků, aby se pokusili vyčistit následky katastrofy. Tisíce 

rybářů, vojáků a dobrovolníků tedy po odstranění pevného mazutu oplachovalo skály 

pouze horkou vodou, aby nedocházelo k dalšímu poškození mořské fauny a flóry. 

Odstraňování bylo velmi náročné – dobrovolníci mohli kvůli výparům pracovat jen 

šest hodin denně a museli se pohybovat v ochranných kombinézách s respirátorem 

na ústech. 

Galicijci již měli s podobnými katastrofami zkušenosti. Nejhorší situace nastala 

v roce 1988, kdy unikly z lodi Casson jedovaté plyny a celá oblast musela být 

evakuována. Menší ropné havárie jsou u finisterreského 

majáku, kolem kterého vede jedna z nejrušnějších 

námořních tras, již pravidlem. Tentokrát se však ukázalo, 

že ztroskotání tankeru Prestige již byla poslední kapka a 

zvedla se nebývalá vlna lidového odporu, která dala vzniknout platformě Nunca 

Máis (Nikdy více). Ta dokázala dočasně zmobilizovat celé Španělsko. Znak této 

platformy je odvozen právě z vlajky Galicie. Světle modrý pruh znázorňující moře 

zůstal, avšak bílou barvu čistoty vystřídala černá – barva znečištění a mazutu. Nunca 

máis, drtivě reprezentovaná galicijskými nacionalisty (získala si podporu jak strany 

Bloque Nacional Galego tak i její přidružené mládežnické organizace Galiza Nova), 

začala organizovat řadu protestních akcí. Platforma oficiálně bojovala za uznání 

Galicie jako za zónu ekologické katastrofy a za zajištění odstranění ekonomických, 
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sociálních, zdravotních a enviromentálních následků 

ztroskotání tankeru. Dala si také za úkol vypracovat 

preventivní program, který by v budoucnosti zabránil 

těmto kalamitám. Podařilo se jí dosáhnout změn 

legislativy a toho, aby již žádný zchátralý tanker 

nemohl bez povolení vplout do španělských 

výsostných vod. Ani tato údálost nezabránila 

galicijským nacionalistům, aby projevili svůj odpor 

k politice Madridu a Španělského království jako takového. Na dalším obrázku, který 

visí v nejlevicovějším klubu v Santiagu de Compostela jménem Avanti (všude po 

zdech visí vlajky Nunca Máis, prohlášení „This is not a Spain“, na obrazovkách jsou 

promítány projevy Fidela Castra a nebo dokumenty o dobytí Moncady Castrovou 

milicí, u stropu visí replika lodi Granma, zdi jsou laděny do rudé a dále jsou zdobeny 

portréty Che Guevary, Lenina, Tolstého, Marxe a dalších postav z historie socialismu 

a komunismu), je zobrazen boj dobrovolníků se skvrnou mazutu – pod hladinou jsou 

to španělští politikové – kupříkladu José Aznar, Mariano Rajoy a José Luis Rodrigo 

Zapatero (tehdejší předseda vlády a představitelé dvou nejsilnějších španělských 

politických stran PP a PSOE) a na hladinu již penetrují v podobě černé skvrny 

mazutu – vedle dobrovolníků čistících moře od skvrn mazutu si můžeme všimnout 

nápisu „FÓRA COA MERDA“ (volně přeloženo: „Pryč se sračkami“). V rohu je pak 

samozřejmě ukrytá značka Nunca Máis. 

 Po čase platforma dostala politický nádech, když začala vyjadřovat odpor proti 

španělské vládní podpoře vojenského zásahu Spojených států amerických a 

evropských vojsk proti Iráku. 

 Marketingový a propagandistický boj se rozhořel naplno. Logo Nunca Máis se 

dostalo na všechno – od triček, 

odznáčků až po tužky. Slogan se dostal 

pod kůži i do každodenního života 

obyčejných Galicijců. Vlajka byla 

umístěna na zdech, ve výlohách 

obchodů, ve školách a na univerzitách, 

úřadech, dokonce i v kavárnách. Znak této platformy se dostal i 

za hranice Galície – a to nejenom do dalších částí Španělska, ale také do Portugalska, 

 

web BNG  

výzdoba klubu Avanti  
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Francie a Belgie  - všechny tyto státy byly také touto katastrofou zasaženy (vinu za to 

však neslo Španělsko, které nařídilo první okamžiky po havárii odtáhnout vrak 

tankeru co nejdále od pobřeží, aby se mazut nedostal na galicijské pobřeží – 

důsledky plánu však byly katastrofální – místo toho, aby mazut zasáhl jen část 

galicijského pobřeží, se jeho skvrna ještě více rozlila a zasáhla pobřeží těchto tří 

zemí.) Také slogan byl pro svou srozumitelnost přeložen do dalších jazyků. Vlna 

nevole měla zasáhnout všechny. Podle myšlenek komunismu se měli všichni spojit a 

společně bojovat proti vzniklému problému. Při protestních akcích tato vlajka 

většinou není nošena jedním člověkem, ale stejně tak jako bojujeme bok po boku, 

také tuto vlajku neseme bok po boku se svým kolegou spolubojovníkem. Ukazuje se 

tím, že jsou si souputníci navzájem rovni a stejným dílem na ně také dopadá kus 

práce, který musí udělat pro to, aby dosáhli svého vytouženého cíle. 

Vlajka Nunca Máis však dobře slouží také frakci galicijských nacionalistů, 

kteří si pohrávají s myšlenkami anarchismu. Ti tuto vlajku doplňují údernými 

slogany typu: Nunca Maís reformismo! (Nikdy více reformismus), Políticos nunca 

másis! No les votes, lucha! (Politici – nikdy více – nevol je, bojuj!), Manipulacion 

Nunca Máis, dále pak Autodeterminacion
79

 Nunca Máis , Castellano nunca máis a 

takto bychom mohli pokračovat do nekonečna. 

V roce 2006 postihly Galícii ničivé požáry, které zasáhly asi 15 procent 

tohoto území.  Požár spolkl i mnoho malých 

farem a dotkl se i předměstí hlavního města, 

Santiaga de Compostela. V reakci na to 

změnila Nunca Máis svůj oficiální politický 

program a k boji proti lodní dopravě přidala 

boj proti požárům lesních porostů a jiným 

ekologickým katastrofám. I vlajka samotná 

změnila svou podobu a více se přizpůsobila momentálnímu programovému 

prohlášení. Černé pozadí vystřídala fotografie požáru. Tato verze se však nesetkala 

s takovým úspěchem jako její předchůdce, a proto je těžké na ni někde narazit. 

Ačkoliv Nunca Máis vznikla oficiálně v rámci boje proti ekologickým 

problémům, již od začátku v sobě nesla politický nádech se silnou nacionalistickou 

                                                 
79

 Autodeterminacion! Je oblíbené heslo nacionalistů – jedná se o zvolání o sebeurčení – Galicijci 

mají nalézt svou vlastní identitu, která je zakódovaná v galicijském jazyce a v nezávislém státě. 
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příchutí. Jen budoucnost ukáže, co všechno galicijští nacionalisté ve své bitvě 

vybojují.  

 

3.2.     Projevy galicijského nacionalismu v tisku 

 

S galicijskou vlajkou se však setkáváme i v satiře a v komixech, které vychází 

v lokálních periodikách, jako je Voz de 

Galicia
80

, Correo Gallego (mimochodem 

– obě periodika jsou, byť mají v názvu 

Galicii, psány v kastelánštině – 

přecejenom prodejnost je stále důležitější, 

než galicijská věc) – jeden příklad za 

všechny, a to právě z periodika Voz de 

Galicia. Tento výtvor však není z pera nacionalistů. Typický 

Galicijec je zde totiž nakreslen jako vyhublý dudák (dudy a Galície k sobě 

neodmyslitelně patří – vyjadřují odvolání se na Keltské kořeny, které odlišují 

Galicijce od zbytku území, který se hlási ke kořenům římským) s nacionalistickou 

vlajkou na rameni a s výrazem naprostého hlupáčka. V této karikatuře můžeme vidět 

analogii s českým hloupým Honzou – a opravdu je to tak – na galicijské nacionalisty 

je nahlíženo jako na blázny, občas jako na Dony Quijotty, kteří drží místo kopí 

větrnou elektrárnu
81

 a zbytečně bojují proti sobě. Každý z těchto obrazů má 

stoprocentně něco do sebe.  

Naproti tomu Galicijci (nacionalisté) vidí sami sebe jako silné, urostlé a 

odhodlané bojovníky za svou svobodu. Obrázek 

silně připomíná socialistickou propagandu 

Sovětského svazu – Galicijec je zde revolucionář, 

který bojuje s nejsvatějším galicijským státním 

symbolem v ruce. Slogan „Orgullo de ser 

Galego“
82

 jen stvrzuje razanci a chuť do boje. 

Co je galicijské, to je v očích Galicijců i 

nejlepší, nejrozvinutější, nejkvalitnější – předčí to všechno ostatní. Galicijské artikly 

                                                 
80

 V překladu „Hlas Galície“ 
81

 V Galícii je velké množství větrných elektráren – dalo by se říct, že je to větrná mocnost.  
82

 V překladu „Hrdost býti Galicijcem“ 

El País 4.září 2007  

El País 19. prosince 2008  

propagační materiál BNG  
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nenachází ve zbytku Španělska a ani ve světě konkurenci – tak, jak to vidíme 

na následné karikatuře týkající se galicijské potence.  

 
karikatura Correo Gallego-3.května 2008  

 

3.2.1.     Reakce nacionalistů na španělskou centralistickou vládu 

 

U galicijských nacionalistů všeobecně převládá pocit, že madridská 

centralistická vláda velmi ovlivňuje jejich životy. Avšak ovlivňuje je v tom 

negativním smyslu. Nacionalisté namítají, že nevidí důvod, proč si platit politiky, 

kteří se nestarají o jejich zájmy a jenom zadlužují jak je, tak celou zemi a jen škodí. 

To nám dokazují následující tři karikatury, které byly uveřejněny v periodiku „Voz 

de Galicia“  

.

 
Correo Gallego - 27. února 2009  

Karikatura nám říká, že vláda (=gobierno) je hluchá k problémům svých 

občanů a vůbec se o ně nestará. Opozice na to jen hledí a nic neříká.  Lidé (= estado 

de la nacion) jsou k této situaci slepí a dostávají a celá situace žene Španělsko (= 

Juan pueblo – Juanův
83

 lid) do problémů. 

                                                 
83

 Podle španělského krále Juana Carlose I. 
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Centralistická vláda je podle nacionalistů neschopná, neorganizovaná a 

nekompetentní. O tom se můžeme přesvědčit na následující karikatuře, kde máme 

znázorněné dveře jednotlivých ministerstev  - Ministerstvo desorientace, 

Ministerstvo omylu, Ministerstvo roztržitosti a Ministerstvo líčení. 

Zvláštní pozornost věnují galicijští karikaturisté i předsedovi španělské vlády a 

zároveň předsedovi socialistické strany PSOE Josému Luisovi Rodriguovi 

Zapaterovi, kterého obviňují z destrukce Španělska. Jak by také ne, měl tu smůlu, že 

byl u moci v době, kdy ve Španělsku po třinácti letech prosperity praskla realitní 

bublina a Španělsko se dostalo do tíživých existenčních problémů. Na karikatuře 

čteme, že americká rodina Simpsonových oslavila dvacetileté výročí (rodinka, která 

většinou všude, kam přijde, způsobí poprask se na obrázku tváří šťastně a idylicky) a 

Zapaterova vláda slaví 5 let (a za těch 5 let se jí podařilo zničit všechno).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Correo Gallego 16. března 2009  

Gorreo Gallego 20. dubna 2009  
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4. Protinacionalistické reakce 

 

Jestliže mluvíme o přívržencích nacionalismu, nemluvíme o celé galicijské 

populaci. Mezi obyčejnými Galicijci přirozeně existují i tací, kteří nebojují 

s nacionalistickými větrnými mlýny a kteří jsou spokojeni s madridstkou 

centralistickou vládou. Mluví-li se o problémech země, vědí, že se mluví 

o problémech španělského území jako celku. Na národnostní otázku by odpověděli 

„Soy Espaňol.“
84

 

Tato skupina lidí má vůči nacionalistům rozdílné 

postoje. Někoho nechávají chladným, jiný je pokládá za 

blázny a za Dony Quijotty, tomu zbytku vře krev jen při 

myšlence na jejich neustálé snažení. Mnohokrát zaznívá 

názor, že galicijské vládě tito aktivisté házejí jen klacky pod 

nohy a že se jenom modlí, aby neměli ve svých 

separatistických ambicích úspěch – Galície by pak byla 

odstřižena od veškerých ekonomických zdrojů a s procentem nezaměstnaných, jaké 

je teď v Galícii, by nově vzniklý stát brzy musel vyhlásit bankrot. Nejradši by se 

zbavili všech utopických myšlenek, nacionalistických hesel a vymazali by je 

z povrchu zemského. Země by pak pokračovala v kapitalistickém duchu pod správou 

Španělska – tak, jak to ukazuje karikatura vpravo – silný urostlý Španěl vymetá 

myšlenky nacionalismu, bolševismu, sociální nespravedlnosti, separatismu a jiných 

„ismů“, ve které věří nacionalisté. 

Anti-nacionalisté se všemožně snaží dát svým nacionalistickým spoluobčanům 

najevo, že ať dělají, co dělají, samostatná Galície je jen vzdušný zámek, sen, fata 

morgana, ke které není možné nikdy dojít – její mlhavý obraz se tetelí v dálce, avšak 

nacionalisté se nikdy ani nepřiblíží k uskutečnění samostatného státu. Galície bude 

vždy součástí Španělska. Galície je Španělsko. Dobře to můžeme vidět na parafrázi 

španělské vlajky – došlo zde ke splynutí vlajky Španělska a Galície – barvy zůstaly 

stejné jako na španělské vlajce, červené a žluté pruhy
85

 už však nepylnou 

horizontálně, nýbrž jsou stejně situované jako na galicijské vlajce – žlutý pruh 

                                                 
84

 „Jsem Španěl“ 
85

 Podle legendy západofranský král Karel Lysý (848-877) ponořil po boji s Maury prsty do krve 

svého zraněného spojence, aragonského grófa Wilfreda I., a otřel je o jeho doposud prázdný štít a tak 

vznikl žluto-červený znak. 

web trabajarlahistoria.blogspot.com  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karel_II._Lys%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilfred_I.&action=edit&redlink=1
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z levého rohu klesá do pravého stejně tak 

jako světle modrý pruh na vlajce galicijské. 

Uprostřed se pak nachází tradiční znak 

španělkského království čtvrcený štít, ve 

kterém jednotlivá pole reprezentují Kastilii 

(v červeném poli zlatý hrad), León (ve 

stříbrném poli červený, zlatě lemovaný lev 

ve skoku), Aragonii (ve zlatém poli čtyři červené pruhy) a Navarru (v červeném poli 

zlatý řetěz). Zespodu vsunuté stříbrné pole s granátovým jablkem v přirozených 

barvách patří Granadě. Modrý srdcový štítek s červenou bordurou a se třemi zlatými 

liliemi (2+1) náleží vládnoucí dynastii. Nad štítem je královská koruna, která se 

opakuje ještě nad levým stříbrným sloupem doprovázejícím štít, zatímco nad pravým 

sloupem je císařská koruna. Tyto tzv. Herkulesovy sloupy, reprezentují Gibraltar a 

Ceutu, jsou ovinuté červenými stuhami s devizou PLUS ULTRA.
86

  

Výsměch nacionalistům můžeme vidět i na dalším obrázku. Byl pořízen ve 

městě A Coruňa, které je rozvinutým 

kapitalistickým centrem a je to přesný 

opak Santiaga de Compostela, ve kterém 

se nachází jádro nacionalistických 

bojovníků. Tato dvě města jsou jako noc a 

den – moderní A Coruňa, starobylé 

Santiago jsou velkými soupeři. Na zdi 

stojí nápis: „Malas noticias para los nacionalistas: todas las banderas son MADE 

IN CHINA!“ (Špatné zprávy pro nacionalisty – všechny vlajky jsou MADE IN 

CHINA). Anti-nacionalisté tím svým opačně orientovaným galicijským 

spoluobčanům dávají najevo, že i když bojují za svůj stát a svou kulturu, dělají to 

skrz prostředky, které paradoxně z jejich domoviny vůbec nepochází – a to ani 

takový fenomén, jako galicijská vlajka.  

 

 

                                                 
86

 Ve středověku znělo toto heslo NON PLUS ULTRA (Dále už nic.), jelikož se věřilo, že za 

Gibraltarem končí zemský povrch. Ve středověku, po objevení Ameriky, ho však Karel V. změnil na 

PLUS ULTRA (Ještě něco). 

web aslentesdocego.blogaliza.org  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kastilie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aragonie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Navarra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Granada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ceuta
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5. Závěr 

 

Galicijský nacionalismus se začal, na rozdíl od zbytku Evropy, v Galícii 

rozvíjet značně opožděně. Arnošt Gellner ve své knize Národy a nacionalismus říká, 

že aby se mohl na daném území rozpoutat nacionalismus, je nutné, aby se dřívější 

agrární společnost přetransformovala ve společnost průmyslovou. Dřívější vazby, 

které byly tvořeny církví a náležitostí k určitému malému vymezenému prostoru, se 

začaly rozmělňovat. Zvýšila se mobilita, lidé začali putovat za prací do měst. 

Kvalifikačně už nebyli tolik přizpůsobiví, všeobecně znalí. S dělbou práce přišla i 

specializace. Dřívější pevné svazky začaly blednout.  Lidé začali cítit, že jsou 

součástí skupiny obyvatelstva, které se odkazuje už ne ke stejnému územnímu celku 

spravovanému církevní institucí, ale na stejnou kulturní tradici. Do té doby v tak 

širokém měřítku nepřemýšleli. Jak říká Gellner: „Za starých časů nemělo smysl se 

ptát, zda venkované milují svou vlastní kulturu: pokládali ji za samozřejmou jako 

vzduch, který dýchali, a obojího si nebyli vědomi. Ale když pohyb pracovních sil a 

používání byrokracie se staly význačnými rysy jejich společenského obzoru, 

pochopili brzy, že je rozdíl, zda jednají s někým ze své vlastní národní skupiny, kdo 

rozumí jejich kultuře a sympatizuje s ní, nebo s někým, kdo je vůči ní nepřátelský. 

Tato velmi konkrétní zkušenost je poučila, aby si byli vědomi své kultury a aby ji 

milovali.“
87

 Tento proces se v Evropě rozběhl v první polovině 19. století. 

Do Galície přišel díky její poloze o něco později - započal zde až na konci 19. století, 

kdy ze společnosti vysublimovala skupina osob, která se pokusila obnovit galicijskou 

národní hrdost. Mezi nejdůležitější aktéry tohoto procesu patří Eduardo Pondal, který 

prakticky vytvořil galicijskou mýtickou historii, kterou narouboval na keltské kořeny 

a prakticky se tím vymezil proti zbytku Španělska, které se odkazuje na kořeny 

římské. Tím dokázal přesně to, co tvrdí Gellner, když říká: „Nacionalismus není tím, 

čím se zdá být, především není tím, čím se zdá být sobě samému. Kultury, o kterých 

tvrdí, že je brání a oživuje, jsou často jeho vlastní vynálezy, nebo jsou až 

k nerozeznání přetvářeny.“
88

Pondal se snažil poukázat na to, že samotný vztah 
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Galície a Španělska je tak nesourodý, že by se tyto dva celky měly od sebe oddělit a 

Galície se osamostatnit.  

Skupina okolo Eduarda Pondala, Rosalie de Castro a Castelaa počala 

oprašovat a opravovat galicijskou kulturu. Začali se také zajímat o lingvistickou 

otázku, která byla veledůležitá ve tvoření galicijské identity. Začali svá díla vydávat 

v galicijštině a vracet jí její zašlý lesk. Tento proces však probíhal postupně. Nejprve 

v galicijštině obrozenci vydávali jen část svého díla, až posléze si dovolili přijít 

s čistě galicijským textem. Se svým snažením o prosazení jejich vlastního jazyka 

však neměli nikdy stoprocentní úspěch. Galicijština se sice stala oficiálním jazykem, 

avšak toto postavení má jen na oko. Na úřadech a ve velkých městech se stále mluví 

kastelánštinou. Navíc se nikdy nepodařilo ustálit gramatická pravidla galicijštiny, 

a proto dnes existuje několik verzí tohoto jazyka – byť niance mezi nimi jsou 

nepatrné. 

Za vznik galicijské státnosti se přirozeně bojuje i na poli politiky. V Galícii má 

velký vliv nacionalistická strana BNG, která v galicijských regionálních volbách 

pokaždé získává výrazný počet hlasů. V roce 2009 se jí podařilo v galicijském 

parlamentu vydobýt 12 křesel a je tak třetí nejsilnější politickou stranou v tomto 

španělském regionu. Na celostátní úrovni však BNG v žádném případě nemůže být 

považována za silnou stranu.  

Španělsko je parlamentní konstituční monarchie. Parlament je v tomto případě 

dvoukomorový. Dolní komora je nazývána „Kongres poslanců“ a je základním 

zákonodárným orgánem. Má 350 členů – z nich jsou pouze 2 poslanci BNG. Horní 

komorou je Senát. Ten plní roli druhého čtení a má dohromady 259 členů. 208 

senátorů je voleno přímo, zbylých 51 je voleno autonomiemi – BNG zastupuje 

v senátu pouze jeden senátor zvolený galicijskou autonomní oblastí. Kvůli tomuto 

rozložení sil si Galície v žádném případě nemůže diktovat své podmínky a je pramalá 

pravděpodobnost, že by se jí podařilo dosáhnout nějakých výrazných úspěchů 

v politickém boji. 

Galicijský nacionalismus v těchto dnech zažívá více než kdy jindy žně.  Doba je 

těžká, Španělsko se dostalo do velice vážných ekonomických problémů, zvyšuje se 

jeho zadluženost a nezaměstnanost, která dosahuje 20 %. Ve Španělsku je v dnešní 

době 4 miliony lidí bez práce (přičemž jen v roce 2008, kdy se nadobro zhroutil 

realitní trh, přišlo o práci milion lidí) a to nahrává do karet nacionalistům. Ti obviňují 

madridské politiky z vyplenění a ničení země a vyzývají obyčejné občany, aby vzali 
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otěže do vlastních rukou a začali spravovat toto území na vlastní pěst. To, podle nich, 

pod jejich rukama bude vzkvétat a prosperovat. Španělsko se žene do záhuby a táhne 

s sebou i Galícii. To musí podle nacionalistů skončit. 

Boj nacionalistů probíhá na mnoha frontách – lidé jsou bombardováni ideou 

nacionalismu ze všech stran. Nacionalistická hesla znějí z demonstrací, televize, 

vyskakují z titulků novin a pronikají i na akademickou půdu, kde sklízí u mladých 

studentů velký úspěch. Na galicijskou mládež působí volání po své vlastní kultuře, 

jazyku, po určení svého osudu jako rajská hudba. Neváhají se proto s chutí vrhnout 

do boje a vyjít s transparenty v rukou do ulic.  

Výhodou galicijských nacionalistů je samotná ekonomická situace, ve které se 

Galície nachází. Ta odjakživa pokulhávala za zbytkem Evropy (vždyť i železnice, 

která do krajů přináší industriální pokrok, sem dorazila až v roce 1873). Chudé, 

zaostalé, zemědělsky orientované oblasti mají sklon přiklonit se k socialistické či 

komunistické ideologii, kterou prosazují právě nacionalisté. Ti hlásají, že galicijští 

imigranti, kteří během migrační vlny připluli na Kubu, zaseli zrnko komunismu, 

ze kterého vyrostl pevný politický systém, ve kterém se má každý dobře. Vždyť 

přece kubánský otec „komunismu“, sám velký El Comandante Fidel Castro má 

galicijské předky. Jeho otec, Ángel Castro Agriz se narodil v provincii Lugo. 

Zastánci této ideologie hrají na city a upozorňují, že na Kubě neexistuje 

nezaměstnanost, nikdo nehladoví – to mladým Galicijcům, kteří si prakticky neváží 

výdělku, který dostali od svých rodičů, připadá jako rajská hudba. Přidávají se proto 

do mládežnických spolků jako je ISCA a Galiza Nova, ve kterých jsou podrobováni 

komunistické a socialistické agitaci. Za ideální stav, kterého chtějí dosáhnout, 

považují socialismus na Kubě, kde je podle nich plná zaměstnanost a nikdo netrpí 

hladem. 

 Jakmile však mladí vynaloží první energii, aby se jim dostalo nějakého nuzného 

platu, komunistická myšlenka, že všechno je všech, okamžitě mizí v propadlišti 

jejich mladých myslí. Nicméně ti, kteří ještě věří, že by byl tento systém možný, mají 

na mysli, že když bylo na Kubu jednou ono semínko komunismu z tohoto koutu 

španělského území přineseno, musí i na tomto území být příznivé klima, kde by také 

mohlo vyklíčit a vyrůst zde silný, nevyvratitelný komunistický strom – jeho kořeny 

už jsou určitě v galicijské zemi pevně zakotveny, už jenom zbývá, aby strom vyrašil 

na povrch a ukázal své plody. 
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Nacionalisté tvoří velmi specifickou skupinu v galicijské společnosti. Vyznačují 

se odhodlaností, neochotou mluvit pro ně cizím kastelánským nářečím, hluchotou 

k prostým faktům ohledně (ne)rozvinutosti galicijské infrastruktury a nemožnosti 

vzniku samostatného státu. Tato skupina má svá vlastní politická hesla jako 

například NUNCA MAÍS!, Autodeterminación. Mají své vlastní symboly, pohrávají 

si se státními symboly a mění je k obrazu svému – na vlajce nahradili Svatý grál 

rudou hvězdou.  

NUNCA MAÍS původně vznikla jako reakce na ekologickou katastrofu 

způsobenou ztroskotáním tankeru Prestige u galicijského pobřeží, ale postupem času 

dostala politický nádech. Nacionalisté si pohráli s nejsvětějším státním symbolem – 

galicijskou vlajkou -, modifikovali jej a vznikla tak temná obdoba galicijské vlajky, 

která je hojně využívaná během demonstrací. Její politický nádech byl však částečně 

znevážen až přílišným rozšířením tohoto symbolu na nejrůznější suvenýry 

pro turisty, kteří toto heslo považují za zábavnou kuriozitu. 

Nevýhodou a prakticky i zárukou neúspěchu nacionalistů je velké množství 

kapitalisticky smýšlejících jedinců, kterým je jasné, že by Galície bez finanční 

podpory Španělského království neměla dlouhého trvání. Někteří z nich se 

galicijských nacionalistům vysmívají a považují je za blázny. Ukazují jim, že i když 

bojují za svou zemi, za svoji národní identitu, stejně k tomu používají prostředky 

globální civilizace, které s Galicií nemají nic společného. A tak nacionalisté 

pochodují s vlajkami vyrobenými v Číně, podávají zprávy o průběhu demonstrací 

fotoaparáty a kamerami z Japonska. Jen čistě galicijský element chybí. 

Dalším negativním faktorem je samotná politická rozpolcenost nacionalistů – 

největší skupina je sice zaštiťována jednou politickou stranou BNG, avšak každá 

jednotlivá frakce této strany, která se do tohoto uskupení počítá, má odlišný politický 

program a představu o budoucím státnictví Galície – jedni prosazují umírněný 

komunismus, druzí radikální komunismus, další zase socialismus – to, co je jim 

společné je idea levicově-orientované politiky.  

Každé politické uskupení se také liší mírou radikality a agresivity. Existují mezi 

nimi nejrůznější směry. Ti nejumírněnější chtějí zůstat pod správou Španělského 

království, avšak požadují vyšší míru autonomie a aktivní činnost na ochranu 

galicijštiny, galicijského kulturního dědictví a tradic. Druhý, ten nejradikálnější 

proud nacionalistů, požaduje osamostatnění Galície a vznik samostatného národa. 

Chtějí vzít osud do vlastních rukou a vymanit se z područí španělského uzurpátora, 
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který je jen vysává a ždímá. Třetí případ, který je nejméně prosazovaný, je varianta, 

že by se galicijské území mělo oddělit od Španělského království a připojit se 

k Portugalsku.  S Portugalci si jsou Galicijci blízcí kvůli podobnosti galicijštiny 

s portugalštinou, ale také díky historické existenci římské provincie „Lucitanie“, 

která se rozkládala na území Portugalska a zasahovala až na jih do Galície. Tento 

proud však nemá moc přívrženců, proto má prakticky mizivou, až žádnou, šanci 

na úspěch. 

Proto se znovu vracíme k BNG, která je nejvýraznějším nositelem galicijské 

nacionalistické myšlenky. BNG v posledních volbách obhájila dvanáct křesel 

v galicijském parlamentu, jedno však ztratila. Zdá se, že nacionalistické hnutí 

pomalu začíná ztrácet svou sílu. Je možné, že je to i v důsledku španělské 

ekonomické krize – lidé se obracejí na Madrid jako na symbol jistoty. I když 

nepřestávají snít o budoucí nezávislé Galícii, obávají se, že krize je tak vážná, že by 

ji nebyli schopni překonat sami. 

 Zda tato slabá tendence ochabování zájmů o nacionalismus bude pokračovat, je 

těžké říct. Je však prakticky jisté, že nacionalisté nemají šanci na úspěch. Samostatný 

galicijský stát pravděpodobně nikdy nevznikne, avšak politická aktivita neutichne – 

Galicijci mají bouři v krvi. Proto budou dále pokračovat ve svých demonstracích a 

provolávat požadavek o sebeurčení. I když selžou v otázce získání vlastní státnosti, 

věřím, že úspěch v lingvistické otázce je nemine. Galicijština se prosadí ve školách i 

na úřadech a její gramatická pravidla budou nakonec ustálena. Galicijská kultura a 

folklór budou zachovány pro další pokolení. 
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