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Abstrakt 

 Tato práce se zabývá katalánsko-španělským sporem o nezávislost. Katalánsko je 

jedním z regionů Španělského království, jenž se snaží oddělit a založit si samostatný 

stát. Autorka této práce líčí tento konflikt na základě své zkušenosti z desetiměsíčního 

pobytu v Barceloně. Pomocí etnografického pozorování definuje jednotlivé prvky 

katalánského nacionalismu tak, jak je lze pozorovat v každodenním kontaktu 

s Katalánci a při pohybu Barcelonou.  

V teoretické části práce jsou nejprve vysvětleny pojmy důležité pro pochopení 

problematiky nacionalismu. Následně se práce věnuje postavení Katalánska ve vztahu 

ke Španělsku z historického, společenského i ekonomického hlediska. Metodologická 

část práce osvětluje metody výzkumu a upřesňuje výzkumnou otázku. Výzkumná 

otázka zní: Jaké jsou konkrétní projevy katalánského nacionalismu v každodenním 

životě? Autorka na ni odpovídá ve třech kapitolách empirické části práce uvedením 

příkladů z vlastního pozorování a jejich analýzou. Dochází k závěru, že katalánský 

nacionalismus se projevuje zejména na kulturní bázi, přičemž zde hraje velkou roli 

užívání katalánštiny, zvýšený výskyt národních symbolů a veřejné rituály. 

 

 

Abstract 

Catalonia is an autonomous community of Spain. Catalans are one of the 

nationalities that are recognized by Spanish constitution; however they see themselves 



   

more as a nation than just a nationality. Catalans have their own culture, history and 

language.  For many reasons Catalans wish to live in their own state separated from 

Spain, which leads to the conflict between many Catalans and Spanish people. 

This thesis describes this conflict from the author’s point of view as she had 

the opportunity to observe the situation during 10 months she spent in Barcelona. This 

text should respond one question: What in particular are the manifestations of the 

Catalan nationalism? The author uses ethnographic approach to describe the main 

components of this nationalism. Using participant observation and informal interviews 

she defines three main groups of these manifestations. First she considers significant the 

importance of Catalan language which is a key element of the Catalan culture. The other 

manifestations of the nationalism can be found in the use of national symbols and in the 

collective rituals.  
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Předpokládaný název práce: Tvář katalánského nacionalismu 

Námět práce: 

Tato práce se bude zabývat španělsko-katalánským konfliktem o 

nezávislosti Katalánska z antropologické perspektivy.  

Katalánsko je součástí Španělského království od 15. století a zhruba po 

celou dobu této koexistence se Katalánsko snaží získat autonomii. Katalánci tvoří 

samostatný národ s vlastní kulturou, jejíž dominantou je katalánština jakožto úřední 

jazyk a jazyk, kterým se skutečně aktivně mluví. Katalánský produkt představuje 20 % 

HDP a 1/3 celkové průmyslové produkce a exportu Španělska, což z Katalánska činí 

nejbohatší autonomní společenství ve Španělsku a způsobuje, že se Katalánci cítí být 

zbytkem Španělska vykořisťováni. Tyto skutečnosti přispívají k silnému 

nacionalistickému cítění a separatistickým tendencím, jež se ještě umocnily 

ekonomickou krizí, která měla drtivý dopad na nezaměstnanost ve Španělsku 

[SLAVÍKOVÁ, 2011].  

Ve své bakalářské práci popíši tento konflikt na základě své zkušenosti 

z desetiměsíčního pobytu v Barceloně.  Podle toho co jsem viděla a zažila, rozhovorů 

s lidmi v mém okolí i různých textů načrtnu podobu katalánského nacionalismu a 

vysvětlím jej v kontextu nacionalismu evropského. Svůj pohled na to, jakým způsobem 

je tato problematika reflektovaná v běžném životě Katalánců, budu prokládat kapitolami 

zabývajícími se konceptem nacionalismu a kultury obecně. Součástí této práce bude i 

teoretické ukotvení katalánského separatistického hnutí a jeho jednotlivých kulturních 

aspektů. 

Výzkumná otázka tedy zní: Jaké jsou konkrétní projevy katalánského 

nacionalismu a separatismu a s jakými koncepcemi národa a kultury tento 

nacionalismus pracuje.  

Pro svou bakalářskou práci budu čerpat z knih The Basques, the Catalans 

and Spain [CONVERSI, 1997] a Divided Nations – Class, Politics, and Nationalism in 

the Basque Country and Catalonia [MEDRANO, 1995] pro úvod do problematiky 

konfliktu a specifické předpoklady katalánských separatistických tendencí, dále z knih 

From Culture to Ethnicity to Conflict [ELLER, 1999] a klasického Imagined 

Communities  od Andersona [Anderson, 1983] pro seznámení s pojmem nacionalismus 

Institut sociologických studií 

Projekt bakalářské práce  



   

v širším kontextu. Při práci s konceptem kultury se budu kromě Ellera [ELLER, 1999] 

opírat o text Dona Mitchella There is not such a thing as culture [Mitchell, 1995]. 

Metodologii výzkumu opřu o knihu Handbook of Ethnography editovanou Paulem 

Atkinsonem [ATKINSON, 2007], dále o knihu Základy kvalitativního výzkumu: 

postupy a techniky metody zakotvené teorie [STRAUSS; CORBINOVÁ, 1999].  

 

Předběžná struktura práce: 

1) Úvod  

2) Úvod do problematiky konfliktu 

3) Teoretická východiska – rozbor literatury  

4) Metodologie – popis metod, cílů a postupů výzkumu  

5) Výzkum – průběh, výsledky, analýza 

6) Závěr  
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Úvod 

Evropský region se v posledních dekádách setkává s jedním problémem. Tím je 

fakt, že Evropa, která je nyní ekonomicky a politicky provázaná jako nikdy předtím, se 

stále častěji potýká s otázkou nacionalismu. Je zajímavé, že zatímco by příslušnost 

k jednotlivým státům měla v rámci evropské integrace mít čím dál menší význam, stále 

více politických konfliktů nese nacionální náboj. 

Jak uvádí Benedict Anderson, od druhé světové války každá úspěšná revoluce 

definovala sebe samu v národních pojmech. Podle něj je národovost nejuniverzálnější 

legitimní hodnotou v politickém životě naší doby (Anderson, 1983: 3). Nacionalismus 

se skutečně zdá být stěžejním tématem posledních let. 

Paradoxem je, že celá druhá polovina minulého století se nesla v duchu evropské 

integrace, která měla pomoci zabránit dalším konfliktům rozměru druhé světové války. 

Nejdůležitější instituce, vzniklé touto snahou, jsou Rada Evropy a Evropská unie. 

Postupně se propojují jak ekonomiky jednotlivých států, tak i právní systémy a díky 

schengenské dohodě mezi mnohými evropskými státy neexistují hraniční kontroly. 

 Fligstein se zabývá otázkou, zda je evropská identita spíše občanský, či etnický 

koncept. Lidé, kteří se cítí být Evropany, se identifikují zejména s hodnotami, které 

s sebou tento pojem nese, jako jsou demokracie, mír, tolerance a kulturní diverzita. 

Podle některých autorů nejsou evropská a národní identita v rozporu, ale jsou 

komplementární. Například ve Španělsku jsou španělské i regionální národní identity 

dokonce posilovány s narůstajícím evropským cítěním. Španělsko nahlíží na své 

členství v evropské komunitě jako na posun k modernějšímu společenství (Fligstein, 

2012: 112). 

Přes všechny demokratické hodnoty a toleranci, k nimž se Evropa odvolává, se 

zde objevuje pocit výlučnosti a etno-nacionalismus. Tato idea vytváří skupinu „těch 

druhých“, která do konceptu nezapadá. Do této skupiny patří v evropské společnosti 

především Romové, muslimové a židé (Fligstein, 2012: 114). Evropská identita se stává 

veřejně diskutovaným tématem především v posledním roce, kdy se zvyšuje imigrace 

do Evropy. Tento jev vyvolává v řadě evropských zemí posílení extrémního 

nacionalismu a dochází k ohrožení právě oněch základních hodnot, které pro nás činí 

Evropu Evropou.  
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Až do propuknutí evropské migrační krize v roce 2015 se zdálo, že postupem 

času ztrácí státní hranice na významu jak v pohybu lidí, tak v pohybu zboží. Paralelně 

s těmito procesy však v zemích EU přetrvávaly i ty politiky, které kladou důraz na 

národní cítění. A takové politiky mají se současnou migrační krizí stále silnější hlas. 

Navzdory všem integračním procesům si lidé stále zachovávají i svou národní identitu. 

Ve chvíli, kdy je tato identita v rozporu se státem, ve kterém žijí, mohou vznikat 

separatistické tendence. 

Regionů, které v Evropě dlouhodobě usilují o určitou formu autonomie, je 

mnoho. Mezi nejznámější patří Skotsko, Severní Irsko, Flandry či právě ve Španělsku 

Baskicko a Katalánsko. Tyto regiony napříč Evropou sdružuje evropská politická strana 

European Free Alliance, která si klade za cíl vznik takzvané „Evropy regionů“. Celkem 

sdružuje 45 politických stran.
1
 

 Každý z těchto regionů je se svou vládnoucí zemí v jiném vztahu, ať už 

politicky, či společensky. Obyvatelé každého z nich mají různé důvody, proč pro svou 

oblast chtějí samostatnost, přesto mezi sebou cítí separatisté sounáležitost. Mnozí 

Katalánci například silně prožívali referendum ve Skotsku, stejně tak jako Skoti 

sledovali (ačkoli nelegitimní) referendum v Katalánsku. Přestože každý bojuje za svou 

věc, jsou si stejně jako jejich vládnoucí země vědomi toho, že pokud získá nezávislost 

jeden z těchto regionů, bude pro jednotlivé vlády mnohem složitější separatistické 

tendence v problematických oblastech potlačovat.  

Zajímavé je, že nikdo nedokáže předvídat, co by se stalo, pokud by tyto země 

skutečně nezávislost získaly. V evropské historii došlo ke vzniku nových států 

odtržením od jiných mnohokrát, nikdy však nebyla Evropa takto silně ekonomicky a 

politicky provázaná. Kupříkladu Katalánsko by po odtržení chtělo zůstat součástí 

Evropské unie. Stanovisko Evropské unie je ovšem spíše chladné. Prezident Evropské 

Rady Van Rompuy se k tématu Katalánska v roce 2013 vyjádřil, že „být jednotní je 

nejlepší možnost pro všechny občany“ (Llorca Asensi, 2016: 47).  

Dosud nikdy nedošlo k tomu, že by nějaká země z evropského svazku odešla a 

neexistuje žádný precedens, kterým by se členské státy v případě dělení jednoho z nich 

měly řídit. Evropský komisař José Manuel Barroso uvedl, že oddělené státy budou 

                                                 
1
 http://www.e-f-a.org/home/  
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muset nově žádat o členství v EU.
2
 Podle stanov Evropské komise musí být přijetí 

každého nového státu odsouhlaseno všemi stávajícími členy.
3
 Je například zřejmé, že 

pokud by se odtrhlo Skotsko, Španělsko by se silně stavělo proti jeho přijetí do EU, 

podobně jako se v minulosti stavělo proti odtržení Kosova
4
. Co by se ale přesně stalo, 

nedokáže nikdo předpovědět.  

Každý z těchto regionálních konfliktů je historicky, kulturně i právně specifický. 

Já se ve své práci budu zabývat katalánským bojem za nezávislost, který jsem měla 

možnost během svého ročního pobytu v Barceloně zblízka sledovat a rozpoznávat 

v něm jednotlivé aspekty katalánského národního cítění. Katalánský konflikt je aktuálně 

velmi živý, vzhledem k  politickému dění, které nastíním níže. V současné době je 

Katalánsko v procesu příprav na odtržení, kterého by tamní politici rádi dosáhli v létě 

2017. Následující kapitoly se zaměří na konkrétní projevy katalánského nacionalismu a 

koncepty národa a kultury, s nimiž tento nacionalismus pracuje. 

                                                 
2
 „in case there is a new country, a new state coming out of a current member state, it will have to apply 

and - this is very important - the application and the accession to the European Union would have to be 

approved by all the other member states.“ 

(http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scotland/10641833/Jose-Manuel-Barroso-nearly-impossible-

for-Scotland-to-join-EU.html 
3
 http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm  

4
 http://www.reuters.com/article/idUSL18645227  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

Tato část práce se věnuje objasnění základních pojmů a konceptů, jež je podle 

mého názoru třeba znát pro pochopení problematiky katalánského boje za nezávislost. 

Předtím, než se budu věnovat přímo katalánskému nacionalismu, vysvětlím pojmy 

spojené s nacionalismem a národním cítěním obecně, poté se zaměřím na Katalánsko. 

Uvedu stručnou historii oblasti, jak je nahlížena Katalánci, tedy s důrazem na klíčové 

momenty boje o autonomii. Dále, pro hrubou představu čtenáře, nastíním politickou 

situaci, v níž se Katalánsko momentálně nachází. V závěru potom popíši postavení 

Katalánců v rámci Španělska, a to jak z ekonomického pohledu, tak z pohledu 

sociálního a psychologického. 

1.1 Nacionalismus 

1.1.1 Objasnění základních pojmů 

Pro pochopení fenoménu nacionalismu je nutné objasnit i několik dalších pojmů, 

které s tímto konceptem úzce souvisí. Stěžejním pojmem je národ. Existují dva základní 

teoretické náhledy na národ. První z nich předpokládá, že národ je nezbytná součást 

společnosti, že je přirozeně daný. Druhý potom v národu vidí společenský konstrukt, 

který je produktem historického procesu. Konceptem národa se budu podrobněji 

zabývat v další kapitole. 

Národ může (ale nemusí) vycházet z etnické skupiny. Etnicita je podle Eriksena: 

„aspekt sociálního vztahu mezi osobami, které se pokládají za zásadně odlišné od členů 

ostatních skupin, jejichž existenci si uvědomují a s nimiž vstupují do kontaktu.“ 

(Eriksen, 2012: 37). 

Etnicita je jedním z nejpružnějších konceptů společenských věd, může vycházet 

ze sdíleného náboženství, „rasy“ či kultury, za jejíž nejsilnější aspekt bývá považován 

jazyk. Jedna z klasických definic etnické skupiny ji popisuje jako takovou skupinu lidí, 

která chová subjektivní víru ve společný původ vzhledem k podobnostem fyzických 

rysů, podobným zvyklostem či sdíleným vzpomínkám, ale ve skutečnosti nezáleží na 

tom, zda  mezi nimi objektivní pokrevní příbuzenství existuje (Weber, 1968 cit. podle 

Eller, 1999: 12). Nejdůležitější je tedy skutečně kolektivní pocit sounáležitosti.  
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Naprosto klíčová je ale pro etnicitu existence „těch druhých“ - lidí, kteří do 

skupiny nepatří. Teprve existence jiných etnických skupin určuje hranice té naší. 

Zároveň platí, že ne všechny kulturně odlišné skupiny jsou etnické skupiny a ne 

všechny etnické skupiny jsou kulturně odlišné (Eller, 1999: 7-49).  

Dalším pojmem, souvisejícím s nacionalismem je stát. Max Weber ve své další 

slavné definici ve státu vidí instituci, která má monopol na násilí (Weber, 1976 cit. 

podle Gellner, 1993: 14). Gellner pak uvádí o něco méně jednostrannou definici, totiž že 

stát je „instituce nebo soubor institucí, které se specificky zabývají vynucováním 

pořádku.“ (Gellner, 1993: 15). Stát má mnoho podob a je s národem úzce provázán. 

V dnešní době hovoříme zejména o národních státech, ačkoli státní hranice nebývají 

určeny ryze národnostně. Hranice jsou produktem politických procesů, které často 

sledovaly jiné cíle než národnostní výlučnost obyvatelstva. Právo na vlastní stát je jeden 

z hlavních požadavků nacionalismu. A je to právě právo na samostatný stát, na které se 

odvolávají katalánští separatisté. 

1.1.2 Nacionalismus 

Nacionalismus je zajímavý v tom, jak těžko je popsatelný a teoreticky 

uchopitelný ve srovnání s tím, jak velký má význam. Definice nacionalismu se odvíjí od 

definice národa a těch je tolik, že se stěží dají obsáhnout. Benedict Anderson dokonce 

v úvodu své knihy cituje Seton-Watsona, když tvrdí: „nemůže být vytvořena žádná 

‘odborná definice‘, národa, přestože tento fenomén existuje“ (Seton-Watson in: 

Anderson, 1983: 3).  

Nacionalismus je jednou z nejsilnějších ideologií
5
 naší doby, jeho dopad je ale 

v kontrastu s jeho myšlenkovou chudobou. Je například pozoruhodné, jak často se 

v nacionalismu odkazuje na sdílenou minulost a starobylost jednotlivých národů oproti 

jejich objektivní modernosti. Neexistují žádní velcí myslitelé, kteří by dokázali 

nacionalismus teoreticky ukotvit, či vysvětlit jeho místo ve filosofii, jak píše Anderson: 

žádní Hobbesové, Tocquevilleové, Marxové ani Weberové se v nacionalismu, na rozdíl 

od jiných –ismů, nenajdou.  (Anderson, 1983: 5). 

V teorii nacionalismu se většinou rozlišují dva základní směry: primordiální a 

modernistický. Primordialismus vidí příslušnost k národu jako přirozenou lidskou 
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vlastnost, jako něco, co je dáno v podstatě lidství. Národy jsou v tomto náhledu 

společenskými entitami s jednotnou kulturou, jazykem a společným původem. Opozicí 

tomuto směru jsou pohledy modernistické, které nevnímají existenci národa jako něco 

pevného a daného, ale považují ji za produkt modernity. Modernisté se spíše než 

studiem národa samého zabývají právě nacionalismem. Vzhledem k bezpočtu různých 

teorií
6
, jsem se zde rozhodla zaměřit pouze na dvě z nejvlivnějších modernistických 

teorií, jež pochází od Benedicta Andersona a Ernsta Gellnera. 

Benedict Anderson ve své knize Imagined Communities (1983) představuje 

teorii, podle níž je národ sdílenou představou určité komunity. Jedná se podle něj o 

skupinu lidí, jež jsou spojeni domnělým poutem, které je tvořeno společnými cíli, 

sdílenými hodnotami a symboly. Tito lidé o sobě přemýšlejí jako o součásti většího 

celku i na základě představy, že ostatní lidé tak také přemýšlejí. Například když si každé 

ráno otevírají noviny, vědí, že lidé kolem nich si otevírají ty samé noviny a dočítají se ty 

samé informace. Toto vědomí z nich činí skupinu, s níž každý její člen cítí sounáležitost 

s dalšími, přestože je osobně nezná a ani nemá šanci je všechny poznat.  

Přestože Anderson mluví o národě, jako o abstraktním pojmu, není to nic, co by 

se dalo libovolně vytvořit mezi členy jakékoliv skupiny. Národ je konstrukt, který je 

silně podmíněn historickými procesy a který nevyhnutelně musel vzniknout – je 

produktem modernizace (Anderson, 1983). 

V tomto se Anderson shoduje s Gellnerem. Vznik (nebo alespoň tak radikální 

vzestup) nacionalismu oba spojují s modernitou a  proměnou společnosti z agrární na 

industriální. Každý však vidí klíčový aspekt této proměny v něčem trochu jiném.  

Pro Andersona je tímto hybatelem rozšíření knihtisku a publikace literatury 

v různých jazycích. Literatura v národních jazycích, a tedy dostupná široké veřejnosti, 

usnadnila identifikaci jednotlivců s dalšími se stejnou řečí. Zároveň publikace 

v národním jazyce fixací psaného slova z dlouhodobého hlediska posilovaly pocit 

„národní starobylosti“, jež je pro nacionalismus typický (Anderson, 1983: 44). Pro 

Gellnera je to potom potřeba průmyslové společnosti po jednotně vzdělaných a 

                                                                                                                                               
5
 Podle Andersona by bylo snazší pojmenovat nacionalismus, pokud bychom o něm nepřemýšleli jako o 

ideologii. „Bylo by, myslím, snazší, kdybychom s ním zacházeli, jakoby patřil mezi ‚příbuzenství‘ a 

‚náboženství‘ spíše než ‚liberalismus‘ a ‚fašismus ‘“ (Anderson, 1983: 5). 

6
 Jak píše Miroslav Hroch v úvodu své knihy Národy nejsou dílem náhody: „Již v meziválečném období 

se prý v Německu říkalo, že každý doktorand, který se touto tématikou zabývá, považuje za věc své cti, 

aby předložil originální definici národa (Hroch, 2009: 16). 
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flexibilních jedincích, kteří mohou efektivně pracovat a snadno měnit své zaměření. Na 

vzdělání je v průmyslové společnosti kladen tak velký důraz, že jej nemůže 

zprostředkovávat žádná menší organizace než stát. Zároveň takové vzdělání a 

komunikace s mnohem větším počtem lidí, než tomu bylo doposud, vyžadovaly 

jednotný, standardizovaný jazyk (Gellner, 1993:46-48). Důraz na společný jazyk 

v psané formě tedy kladou oba autoři.  

Ernst Gellner předkládá jasnou definici nacionalismu. Jedná se podle něj o 

„politický princip, který tvrdí, že politická a národní jednotka musí být shodné.“ A 

národní hnutí je pak: „pocit hněvu, způsobený porušováním tohoto principu, nebo pocit 

uspokojení způsobený jeho splněním“ (Gellner, 1993: 12).  

Národy jsou potom podle Gellnera produktem nacionalismu. Tento fakt je podle 

něj jistý, ale v samotné definici národa vidí i Gellner komplikace. Předkládá dvě 

provizorní definice, jež by mohly pomoci tento „nepostižitelný“ pojem vyjasnit. Jedná 

se o definici kulturní a voluntaristickou. První z nich tvrdí, že: „dva lidé patří ke 

stejnému národu tehdy a jedině tehdy, sdílejí stejnou kulturu, přičemž kultura znamená 

soubor myšlenek, znaků a představ a způsobů chování a dorozumívání.“ A druhá 

potom: „dva lidé patří ke stejnému národu tehdy a jedině tehdy, když uznají jeden 

druhého za náležejícího ke stejnému národu. Jinými slovy, člověk dělá národy; národy 

jsou plody lidských přesvědčení, loajality a solidarity.“ (Gellner, 1993: 18). Jak ale 

Gellner připouští, těmto definicím odpovídá širší spektrum skupin, nikoliv jen národy. 

Katalánci jsou národem bez vlastního státu, nacionalismus takových národů 

mívá jistá specifika. Velmi častým faktorem je zdůrazňování a vzpomínání na časy, 

v nichž se národ těšil autonomii. Což automaticky generuje konflikt se státem, který 

tuto autonomii ukončil. Berlin definuje nacionalismus jako „výsledek zranění, 

způsobených někým, či něčím, na přirozených pocitech společnosti či umělých 

překážek v jejím normálním vývoji“ (Guibernau, 2005: 26). Z čehož vyplývá tradiční 

rys nacionalismu národů bez států, totiž seznam křivd, jichž se na nich dopouští stát.   

Podle Guibernau má tento nacionalismus tři základní aspekty: morální, 

ekonomický a politický. Morální aspekt odkazuje k demokracii a suverenitě lidu. Volá 

po vyslyšení každého jednotlivce, který bude spíš vyslyšen v rámci celku, ke kterému se 

cítí přináležet. Těmito komunitami mají být právě národy. Ekonomický aspekt slouží 

jako silný mobilizátor nacionalistů - koho neosloví morální hodnoty, toho osloví příslib 

vyššího životního standardu. Národy bez státu si buď stěžují, že jim vládnoucí stát 

neumožňuje se plně ekonomicky rozvinout, nebo, jako je tomu například v případě 
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Katalánska, je národ bohatý a má pocit, že „živí“ zbytek státu. Politické důvody potom 

jasně volají po uznání národa jakožto politického celku v rámci globální politiky. 

Katalánsko (podobně jako Skotsko a Wales) doufá ve vlastní reprezentaci v institucích 

Evropské unie (Guibernau, 2005: 103-108). 

1.1.3 Národní identita 

V dnešním světě se předpokládá, že každý má určitou národní identitu
7
. Jak píše 

Ernst Gellner: „Člověk musí mít národnost, jako musí mít nos a dvě uši“ (Gellner, 

1993). Podle Montserrat Guibernau má národní identita pět dimenzí: psychologickou, 

kulturní, teritoriální, historickou a politickou (Guibernau, 2007: 11).  

Psychologická dimenze vzniká z pocitu sounáležitosti v rámci národa. Často 

může být skrytá a posílí se, až když je národ vystaven nepříteli, ať už vnitřnímu, či 

vnějšímu. Jeden z aspektů této dimenze je například sportovní reprezentace národa. Do 

kulturní dimenze spadají například zvyky, víra, přesvědčení a jazyk, jež má národ 

společné. Přičemž jazyk zde hraje obzvláště důležitou roli. Jako prostředek komunikace 

mezi jednotlivými členy národa posiluje národní cítění v každé mezilidské interakci. A 

je to právě jazyk, o který se katalánská národní identita opírá nejsilněji. 

Historická dimenze odkazuje k důležitosti sdílených dějin každého národa. 

Každý národ prezentuje svou historii specifickým způsobem. Toto selektivní užití 

historie v lidech povzbuzuje pocit hrdosti a sounáležitosti s národem, který v minulosti 

dosáhl velkých úspěchů a byl nucen podstoupit křivdy a ústrky ze strany nepřátel. 

Zvláště v období represe může být právě historie tím, co národ drží při sobě a dává mu 

naději na lepší budoucnost.  

Další dimenze je teritoriální, která se týká vztahu lidí k jejich zemi.  Přemýšlíme 

o svém teritoriu jako o svém zejména na základě mediální interpretace, a přesto že to 

v důsledku nedává logický smysl, vždy reagujeme více úspěchy a tragédie na našem 

území, ačkoli nemusí mít žádný vliv na náš život.  

Poslední z dimenzí národní identity je politická. Ta se týká vztahu národa se 

státem. V případě národních států se jedná o takové aktivity, které pomáhají vytvořit 

kohezi ve společnosti pomocí vzdělávání a medií, jimiž mohou šířit specifickou národní 

kulturu. U národů bez států se může jednat i o diskurs proti vládnoucímu státu 

                                                 
7
 „Národní identita je kolektivní pocit založený na víře, že náležíme ke stejnému národu a sdílíme většinu 

atributů, jež tento činí odlišným od ostatních národů.“ (Guibernau, 2007: 11) 
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(Guibernau, 2007: 11-25). V Katalánsku je tento diskurz častý, ale zároveň, vzhledem 

k existenci regionálních politických institucí a médií, se zde setkáváme i s diskurzem 

typickým pro národní státy. 

1.2 Okolnosti katalánského konfliktu 

1.2.1 Historický kontext 

V 8. století se lidé na území Katalánska, v obraně před přicházejícími Maury, 

politicky semkli s Franky na druhé straně Pyrenejí. O Katalánsku jako takovém se mluví 

od 11. století, kdy bylo Katalánské knížectví součástí oblasti spravované francouzskými 

karolinskými králi a těšilo se prosperitě pramenící především z námořního obchodu a 

zemědělství. V roce 1137 se stalo součástí Aragonského království, což jeho 

ekonomickou sílu ještě zvýšilo. Nicméně kvůli morové epidemii a dalším okolnostem 

podlehlo oslabené Katalánsko v 15. století vlivu Kastilského království, což ještě utvrdil 

sňatek Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského v roce 1469. V rámci tohoto svazku 

mělo Katalánsko jistou autonomii, například vlastní parlament. (Medrano, 1995) 

Na začátku 18. století došlo se smrtí Karla II. a s ní spojeným vymřením 

španělské větve Habsburků k nastolení nové dynastie - dynastie Bourbonů v čele 

s Filipem V., což vedlo k válkám o španělské dědictví. Dne 11. září roku 1714 

Barcelona podlehla obléhání Filipa V. a Katalánsko bylo zbaveno nezávislosti. V roce 

1812 vzniká španělská ústava, podle níž je nositelem státní svrchovanosti španělský 

národ – odsud pramení pozdější právní problémy v boji za nezávislost. 

Touto dobou docházelo k úpadku katalánské kultury. Kolem roku 1840 ovšem 

kultura společně s průmyslem začala opět vzkvétat, toto období se v katalánských 

dějinách označuje jako Renaixença a pochází z něj mnoho zásadních děl katalánské 

literatury a umění, včetně slavných staveb Antoniho Gaudího v Barceloně.  

Posílené národní cítění vrcholí začátkem 20. století spolu s dělnickým hnutím a 

v roce 1914 vzniká Mancomunitat, území čtyř katalánských provincií s jistou úrovní 

autonomie, které je ovšem po 12 letech zničeno s nástupem diktátora Prima de Ribery. 

Brzy po jeho pádu strana Esquerra Republicana de Catalunya, která od té doby stojí 

v čele katalánské levice, získala v roce 1931 většinu v čele s Francescem Maciou a 

vyhlásila Katalánskou republiku. Ta se po třech dnech připojila k Druhé španělské 

republice, čímž získalo Katalánsko velmi silnou (i když ne absolutní) autonomii a 

obnovila se vláda Generalitat.  
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Ovšem ani toto období svobody nemělo dlouhého trvání. V roce 1936 proběhl 

vojenský puč generála Franca, který pokračoval ve tříleté občanské válce. Po válce se 

situace ustálila v tvrdé fašistické diktatuře, jejíž ultrapravicová vláda velmi silně 

potlačovala veškerá národnostní hnutí.
8
 Následovalo téměř 40 leté období oprese, 

pravděpodobně nejtěžší období v historii Katalánska (Medrano, 1995; Conversi, 1997). 

Po smrti diktátora v roce 1975 se katalánské požadavky dostaly do popředí 

politické scény Španělska.  Během prvního roku svobody proběhlo v regionu několik 

událostí, jež značily cestu k autonomii. Začaly vycházet katalánské noviny a vysílat 

první katalánská rozhlasová stanice. Došlo k oficiálnímu uznání Institutu katalánských 

studií. V roce 1979 byl schválen autonomní status jak pro Katalánsko, tak pro zbytek 

regionů Španělska, model který byl přezdíván Café para todos (Káva pro všechny). 

Tímto byla uznána autonomie národnostně odlišných regionů, ale na stejné úrovni jako 

těch, které byly definovány jen na základě geografických poměrů (Balcells, 1996). 

1.2.2 Současná politická situace 

Předchozí předseda katalánské vlády Artur Mas 12. prosince 2013 vyhlásil 

referendum o nezávislosti Katalánska naplánované na 9. listopadu následujícího roku 

(známé jako 9 N). Případné referendum označil předseda španělské vlády Mariano 

Rajoy jako porušení španělské ústavy vzhledem k tomu, že nemůže část země hlasovat 

o území, které je majetkem všech Španělů.
9
 V průzkumu provedeném ten samý den se 

vyjádřilo pro nezávislost 44 % Katalánců a 36 % hlasovalo proti. Referendum se 

nakonec odehrálo jako neoficiální hlasování bez podpory státu, což znemožnilo i 

zahraniční uznání. V referendu se odpovídalo na dvě otázky:  

1) Chcete, aby bylo Katalánsko státem? 

2) Chcete, aby byl tento stát nezávislý? 

Téměř 81% hlasovalo sí, sí (obě odpovědi pozitivní), 10 % sí, no a necelých 5 % 

hlasovalo proti nezávislosti země v jakékoliv formě. Celková volební účast byla kolem 

37 %. Referendum bylo mezi katalanisty považováno za úspěch, ačkoli lze říct, že kvůli 

nízké volební účasti o mnohém nevypovídá (Llorca Asensi, 2016). 

                                                 
8
  Katalánština byla ve veřejném sektoru zakázaná a docházelo k mnoha popravám a masivní emigraci, 

jež silně ovlivnila i ekonomickou sílu Katalánska. 
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Za větší úspěch se dají považovat regionální volby v září 2015. Tehdy se 

politické strany rozdělily na ty, které jsou pro nezávislost a ty, které jsou proti. Jak 

volby nazval Artur Mas, jednalo se o plebiscit o budoucnosti Katalánska. Strany spojené 

v koalici Junts pel Sí (společně pro ano) získaly téměř 40 % hlasů, tentokrát s mnohem 

vyšší volební účastí, která dosahovala bez mála 77 %. Zastánci nezávislosti získali 62 ze 

135 poslaneckých křesel a Artur Mas vyhlásil program k dosažení nezávislosti v roce 

2017.
10

 

Nyní v čele vlády nově stojí Carles Puigdemont. Jeho nástup posílil pozici 

extrémních separatistů a nový vůdce začal se státotvornými aktivitami, které mají po 18 

měsících od jeho zvolení vést ke vzniku samostatného Katalánska. 

1.2.3 Postavení Katalánska v rámci Španělska 

Katalánsko svým územím tvoří 6,3% území Španělska a počtem obyvatel se 

mezi regiony řadí na druhé místo (za Andalusií). V roce 2014 Katalánsko zaujímalo 

mezi ostatními autonomními komunitami Španělska první příčku v celkovém HDP, jež 

dosahovalo 199 786 milionů eur. Pro srovnání hrubý domácí produkt Madridu dosahuje 

196 118 milionů a nejchudší regiony Španělska se nevyšplhají ani ke 2 000 milionům 

eur. V řazení podle HDP na hlavu se Katalánsko nachází na čtvrté pozici za Madridem, 

Navarrou a Baskickem s HDP 26 996 eur oproti celkovému HDP na hlavu Španělska 

23 300 eur. Nezaměstnanost v Katalánsku dosahuje 17,7 %, což je méně než španělský 

průměr, jenž činí 20,9 %.
11

 Skutečně se tedy jedná o jeden z ekonomicky nejsilnějších 

regionů Španělska. 

Katalánsko je bohaté, avšak přestože je pro Španělsko ekonomickým přínosem, 

jeho obyvatelé příliš populární nejsou. V průzkumech o stereotypech vůči obyvatelům 

různých autonomních společenství Katalánci moc dobře nedopadají. 

 Chacón Fuertes v roce 1984 studoval stereotypy ze strany obyvatel Madridu.  

Více než polovina dotázaných charakterizovala Katalánce jako lakomé (tacaños), 

nafoukané (orgullosos), uzavřené (cerrados) a separatistické (separatistas). Přisoudili 

jim pouze jednu dobrou vlastnost, a to že jsou pracovití (trabajadores). Oproti tomu 

                                                                                                                                               
9
 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo espanol, del que emanan los poderes de Estado. (Národní 

svrchovanost spočívá ve španělském lidu, z kterého vyvěrá státní moc.) 

(http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html) 

10
 Výsledky voleb dostupné na:  http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/autonomicas/09/ 

11
 Data jsou dostupná na serveru: http://www.datosmacro.com/pib/espana-comunidades-autonomas 
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Andalusané byli více než polovinou vnímáni jako flamendři (juerguistas), veselí 

(alegres), otevření (abiertos), přehánějící (exagerados), zábavní (graciosos) a pohostinní 

(hospitalarios) a jediné negativní – mluvkové/podvodníci (charlatanes). Zároveň autor 

výzkumu porovnává představu, jakou mají Madriďané o Španělech s představou o 

příslušnících jednotlivých regionů a představa Katalánce se s představou Španěla 

shoduje jen ve 12,5 %, což je nejméně ze zkoumaných regionů (Chacón Fuertes, 1984). 

Zajímavé je, že podle mé zkušenosti mají ve Španělsku tak populární Andalusané 

nejsilněji negativní pověst zase v Katalánsku.  

Další poměrně šokující průzkum z roku 2009 tentokrát nepochází 

z akademického pole, ale z nejčtenějšího španělského periodika- El Mundo. Zde se 

anketa ptá, zda se dotyčný cítí být „katalánofobem“ (¿Se siente usted catalanófobo?) a 

výsledkem je, že 56 % odpovídajících se jím cítí být.
12

 Podle všeho ani sami Španělé 

Katalánce za Španěly příliš nepovažují. 

Obrázek 1: Poloha Katalánska na mapě Španělska 

                                                 
12

  

http://www.elmundo.es/elmundo/debate/2009/07/2150/prevotaciones2150.html  
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2. METODOLOGIE 
V metodologické části své práce nejprve definuji cíle a hlavní výzkumnou 

otázku. Následně charakterizuji výzkumnou strategii a metody výzkumu. Dále popíši 

svůj vstup do terénu a objasním své postavení, jak co se týče připravenosti a předchozí 

znalosti tématu, tak své postavení coby výzkumníka. Kapitolu zakončím vysvětlením 

možných zkreslení a reflexí výzkumu.  

2.1 Cíle výzkumu 

Formálním cílem výzkumu bylo zodpovědět výzkumnou otázku, která zní: Jaké 

jsou konkrétní projevy nacionalismu v každodenním životě Katalánců?  

Mým osobním cílem pak bylo popsat, jak je vnímán národnostní konflikt mezi 

Katalánskem a Španělskem z pohledu cizince a ukázat projevy katalánské identity. 

Neptám se po původu konfliktu (ten byl představen v předchozí kapitole), ani po jeho 

legitimitě. Prezentuji jeho podobu, to, jak se katalánské národní cítění a separatismus 

jeví z vnějšího pohledu, stejně tak jako způsob, jakým ho v každodenním životě pociťují 

sami Katalánci.  

2.2 Výzkumné metody 

Ke sběru dat i jejich intepretaci jsem přistupovala etnograficky. Pro etnografii je 

typická metoda zúčastněného pozorování, kterou je vhodné doplnit i dalšími metodami. 

Pouhé pozorování bez možnosti komunikace s pozorovanými, by mohlo vést ke zcela 

mylné interpretaci (Atkinson et al., 2001: 5).  „Pokud jde o sběr dat, etnografie obvykle 

zahrnuje výzkumníkovo zúčastnění, ať již otevřené nebo skryté, v každodenním životě 

lidí po delší čas, sledování, co se děje, poslouchání, co se říká, a/nebo dotazování se v 

neformálních nebo formálních rozhovorech, sběr dokumentů a artefaktů – v podstatě jde 

o sběr jakýchkoli dostupných dat k osvětlení otázek, které vznikají při šetření.“ 

(Hammersley; Atkinson, 2007: 3). Výzkumník tedy sleduje každodenní život a pomocí 

svých postřehů a nasbíraných dat se snaží pochopit realitu daného společenství. 

Vzhledem k tomu, že je můj výzkum právě etnografií, nepředkládám žádné 

hypotézy. Etnografii charakterizuje „intelektuální otevřenost a principiální důraz na 

porozumění mnohoznačnosti, nikoli potvrzování či vyvracení jednoznačných hypotéz“ 

(Malkki, 1997 cit. podle Stockelocá T., Abu Ghosh, Y., 2013: 7).  
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Mou hlavní výzkumnou metodou tedy bylo pozorování. Zúčastněné pozorování 

jsem doplňovala rozhovory a analýzou diskurzu médií a veřejných shromáždění. Velmi 

často jsem byla součástí společenství, které jsem pozorovala, a vnímala svoje postavení 

cizince. Podobně jsem pozorovala i veřejné rituály a každodenní život v Barceloně. 

V průběhu psaní jsem měnila téma bakalářské práce, což ve výsledku rozšířilo 

použitý materiál o několik rozhovorů. Do Barcelony jsem přijela s jiným projektem, 

původně jsem chtěla zkoumat mezigenerační rozdíly ve vztahu k separatismu v rámci 

rodiny.  Na místě jsem tedy provedla polo-strukturované rozhovory orientované právě 

k tomuto projektu. Po návratu jsem se po konzultaci s vedoucím práce rozhodla, že pro 

nedostatek nasbíraného materiálu projekt změním. Nicméně, obecné téma práce – tedy 

katalánský nacionalismus, zůstalo stejné. Z rozhovorů jsem tedy mohla do jisté míry 

čerpat. Tyto rozhovory jsem uskutečnila tři a dva z nich v textu cituji. 

Další rozhovory, s nimiž jsem pracovala, byly již nestrukturované a neformální. 

Tento typ rozhovorů jsem prováděla v průběhu celého svého pobytu, za účelem 

pochopit lépe katalánskou problematiku.  

Při psaní jsem postupovala následovně. Nejdříve jsem si určila tři okruhy 

katalánské kultury, v kterých jsem během svého pobytu nejvíce pozorovala důraz na 

katalánskou národní identitu. Jazyk, tedy katalánština, pro mě byl asi nejvýraznějším 

z těchto prvků.  Jako další dva jsem určila národní symboly a veřejné rituály, které jsou 

mezi sebou silně provázány, rozhodla jsem se však každému z nich věnovat 

samostatnou kapitolu. Poté jsem analyzovala význam každého takového projevu a na 

základě literatury se snažila co nejvhodněji určit jeho funkci v národnostním konfliktu. 

2.3 Vstup do terénu 

Na místo jsem dorazila už rozhodnutá, že se budu ve své bakalářské práci 

zabývat právě katalánským separatismem. Čas před příjezdem jsem tedy věnovala 

studiu katalánské historie a nacionalismu. V moment, kdy jsem do terénu vstoupila, 

jsem tedy už byla bdělá a na projevy katalánského nacionalismu se zaměřovala.  

Zpočátku jsem se kvůli zábranám mluvit španělsky pohybovala z velké části 

mezi mezinárodními studenty a věnovala se spíše pozorování. V druhém semestru se 

však okruh mých známých proměnil a já se již začlenila mezi Katalánce, jak na 

univerzitě, tak ve volném čase. Rozhovory jsem tedy prováděla spíše v druhé půlce 

svého pobytu, již s důkladnější znalostí katalánské kultury. Po návratu do Prahy jsem se 

ještě dvakrát do Barcelony vrátila s cílem vyjasnit si některé pochybnosti ve výzkumu. 
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Domnívám se, že velkou roli v mém výzkumu hraje čas, kdy jsem do Barcelony 

přijela. Dorazila jsem do Katalánska dva měsíce před plánovaným referendem. V této 

době byly separatistické snahy hlavním tématem katalánské společnosti a veškeré 

projevy nacionalismu byly snad ještě o něco zřetelnější, než by tomu třeba bylo v jinou 

dobu. 

2.4 Postavení výzkumníka 

Etnografie je interpretativním procesem, jehož výsledkem je nutně subjektivní 

popis.  Výzkumník hraje v etnografickém výzkumu klíčovou roli, a proto se zde 

pokusím reflektovat svou situovanost ve výzkumu.  

 Mé postavení při většině rozhovorů nebylo bráno jako postavení výzkumníka. 

Jednalo se vesměs o rozhovory s přáteli, či známými, kdy jsem se přímo dotazovala na 

věci týkající se katalánské nezávislosti, přístupu ke katalánštině, nebo vztahu se 

Španělskem. Lidé okolo mě však většinou věděli, že studuji antropologii, a že se 

chystám psát o Katalánsku bakalářskou práci. Často mi tedy vycházeli vstříc a myslím, 

že nad svými odpověďmi přemýšleli v tomto kontextu. Nejednalo se však o jakkoliv 

organizované rozhovory, jen jsem se pomocí svých otázek snažila lépe pochopit 

všechny aspekty katalánského nacionalismu. 

Odlišné byly jen tři polo-strukturované rozhovory, o kterých jsem se již zmínila. 

Ty vyžadovaly delší přípravu a organizaci a byly oběma stranami považovány za 

výzkumný rozhovor. Tyto rozhovory byly nahrávány, respondenti tedy volili slova a 

snažili se co nejpřesněji formulovat své výpovědi, což se u většiny ostatních rozhovorů 

„u piva“ říct nedalo. Jeden z těchto respondentů, Jordi, se vyjádřil, že je to pro něj 

veliká pocta a je hrdý, že může touto cestou Katalánsku pomoci. Tedy, že napomůže 

tomu, aby v České republice lidé věděli více o katalánském útlaku.  

2.5 Možná zkreslení výzkumu 

Výzkum byl jistě ovlivněn prostředím, ve kterém jsem se pohybovala. Jednak se 

jedná o fakt, že jsem žila v hlavním městě Katalánska, které se svou povahou značně liší 

od menších měst či venkova, mělo by se tedy brát na vědomí, že mluvím o projevech 

katalánského nacionalismu v Barceloně. Dále je třeba brát zřetel na to, že jsem se 

pohybovala především v univerzitním prostředí. Můj výzkum tedy reflektuje především 

prostředí této vzdělanostní kohorty a lidí ve věku do 25 let.  
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Další možná zkreslení mohou pramenit z rozdílnosti jazyků. Rozhovory jsem 

prováděla ve španělštině. Moje úroveň španělštiny je, myslím, dostatečná pro pochopení 

i složitější diskuze, samozřejmě ale není perfektní. Zároveň španělština není ani prvním 

jazykem mnoha mých respondentů, kteří by se možná pohodlněji vyjádřili 

v katalánštině. Mohla tedy vzniknout dezinterpretace řečeného. K rozhovorům jsem 

zvolila právě španělštinu, vzhledem k tomu, že katalánštinu aktivně neovládám, 

přestože ji rozumím.  
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 
V této části práce popíšu katalánské dění, tak jak jsem ho zaznamenala během 

svého pobytu. Strávila jsem v Barceloně 10 měsíců na přelomu let 2014 a 2015 a snažila 

se zachytit atmosféru katalánského boje za nezávislost. Jela jsem do Barcelony 

s vědomím, že jedu do regionu Španělska, kde se lidé necítí být Španěly, ale nečekala 

jsem, že Španěly skutečně připomínají tak málo.  

 Už na letišti si lze všimnout, že všechny nápisy a hlášení jsou v katalánštině. Při 

odjezdu z letiště za vámi vlají tři vlajky: španělská, evropská a katalánská, takzvaná 

senyera, která už vás až do odjezdu za hranice regionu neopustí. Z autobusu jsou vidět 

vlajky na každém domě a během jízdy lze zahlédnout reklamy u kraje dálnice výhradně 

v katalánštině, jejíž psaná podoba působí na první pohled ještě o něco nesrozumitelněji 

než mluvená. 

Já jsem do Barcelony dorazila těsně před vypuknutím oslav nejvýznamnějšího 

národního svátku – dne, kdy si Katalánci připomínají konec nezávislosti a pád do 

područí Španělska 11. září 1714. Rok, kdy jsem do Barcelony přijela, se slavilo tři sta 

let od této události a přípravy byly skutečně velkolepé. 

 Jen za první den jsem nabyla dojmu, že je zde národnostní konflikt 

všudypřítomný a živější, než jsem očekávala.  Mé dojmy se postupně zmírnily, nicméně 

každý den jsem pociťovala přítomnost katalánské touhy po nezávislosti, kterou je město 

v současné době prosyceno. 

Své poznatky o konkrétní podobě katalánského nacionalismu jsem získávala 

dvojí cestou. Zaprvé pobytem mezi místními a rozhovory s nimi a zadruhé sledováním 

veřejných rituálů a médií. Tato kapitola je členěna do tří částí.  První je věnována 

katalánštině – jazyku, jehož používání je podle mého názoru s katalánským národním 

cítěním silně propojeno. Druhá část se zabývá významem národních symbolů a projevy 

banálního nacionalismu
13

. Třetí kapitola potom popisuje veřejné rituály, které jsem 

v Barceloně pozorovala, a které hrají významnou roli v každém sociálním hnutí. 

3.1 Katalánština 

Španělsko jsem si ke studiu vybrala zejména proto, abych se naučila španělsky, 

ale poměrně brzy mi došlo, že Barcelona v tomto ohledu nebyla nejlepší volbou. Říká 

                                                 
13

 Koncept Michaela Billinga (1995), který vysvětlím níže v textu. 
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se, že jazyk se naučíte nejsnáze, když do dané země odjedete, najdete si tam přátele a 

zapadnete mezi místní, jenže v Katalánsku se zkrátka španělsky příliš často nemluví. 

Katalánština je velmi silný prvek národního cítění, je to pro Katalánce nejsilnější 

důkaz jejich odlišnosti od Španělska. Pravdou je, že na rozdíl od Baskicka, které je 

kvůli snahám o nezávislost s Katalánskem často spojováno, je katalánský jazyk 

skutečně živý.
14

 Z  míšení katalánštiny a kastilštiny
15

 vzniká zajímavá jazyková varianta 

zvaná catañol
16

, která pro lidi, kteří se jedou do Katalánska naučit španělsky, 

představuje záludný oříšek. Až po odjezdu z Katalánska jsem poznala, kolik slov, které 

jsem s naprostou samozřejmostí používala ve španělštině, ve skutečnosti v tomto jazyce 

neexistují, přestože v Barceloně byly jeho přirozenou součástí. Katalánské „adéu“ je 

rozloučení, které zaznívá mnohem častěji než kastilské „hasta luego“, a to i po hovoru 

v kastilštině. Já jsem si po návratu musela zvykat, že mimo Katalánsko tento pozdrav 

nefunguje. Podobně jsem musela ze své španělštiny vyškrtnout množství dalších výrazů. 

Počet lidí, kteří hovoří katalánsky, se pohybuje kolem 10 000 000, z toho 

přibližně polovina považuje katalánštinu za svůj mateřský jazyk. Ze samotného 

Katalánska, které má přes 7,5 milionu obyvatel (a velký podíl imigrantů), mluví 65,6 % 

perfektně katalánsky. Další katalánské mluvčí najdeme ve Valencii, na Baleárských 

ostrovech, v Andoře, Francii, či na Sardinii. 
17

 

3.1.1 Parlem Catala18
 

Míra, jakou Katalánci lpí na svém jazyce, je pro mě jedním z nejzřetelnějších 

projevů nacionalismu, se kterým jsem se v Barceloně setkávala. Užívat svůj jazyk je 

samozřejmě normální, ale obrana, kterou má tento jazyk ze strany svých mluvčích, 

svědčí o jistém zápalu. Katalánština je skutečně tvrdým oříškem pro všechny cizince. 

Obecně lze říct, že způsob, jakým vám Katalánci většinou vyjdou vstříc, když se ukáže, 

že jejich jazyk neovládáte, není překlad do jiné řeči, ale doporučení, ať se katalánsky 

jednoduše naučíte. „Tak co katalánština?“ je první otázka, kterou s potměšilým 

úsměvem položíte novému známému, který je na tom s katalánskou krví v žilách 

podobně jako vy, abyste se vzájemně ujistili, že to skutečně nemáte snadné. Znám 

                                                 
14

 Katalánština je navíc jediný menšinový jazyk v Evropě, jehož počet mluvčích je stále na vzestupu 

(Conversi, 1997: 163) 
15

 Kastilština je jiný název pro španělštinu, který označuje „španělskou“ verzi španělštiny. Je poměrně 

velký rozdíl mezi kastilštinou a takzvaným „latino“, kterým se mluví v Latinské Americe. 
16

 spojení slov catalan a español 
17

 http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/informepl/arxius/IPL-2014_es.pdf 
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mnoho lidí, kteří na základě této zatvrdilosti považují Katalánce jednoduše za 

nesnesitelné a arogantní. Já jsem tuto skutečnost považovala spíše za úsměvnou. Nějaký 

názor si na to ale po čase jistě vytvoří každý. 

Toto lpění na vlastním jazyce se netýká jen jednotlivých mluvčích, je to 

záležitost většiny katalánských institucí, včetně univerzity, na níž jsem studovala. První 

bariérou, na kterou jsem narazila, a to ještě před samotným příjezdem do země, byl 

pokus o vytvoření předběžného rozvrhu, který po mně v rámci programu Erasmus 

vyžadovali. Nejdříve jsem chovala naději, že tento úkol zvládnu se španělskou verzí 

webových stránek, kterou moje univerzita poskytovala. To se však ukázalo jako 

nemožné. Po mnoha hodinách procházení velmi nepřehledné webové stránky jsem 

zjistila, že přestože španělský web existuje, nenabízí vám téměř nic z toho, co nabízí 

stránka v originálním jazyce. Je tedy nutné rezignovat a začít s předběžným studiem 

katalánštiny. 

Hned při vstupu do školy jsem v uvítacím balíčku pro zahraniční studenty 

obdržela knihu o katalánštině a katalánsko-anglický slovník. Šlo o první signál toho, že 

se tu se zahraničními studenty nikdo párat nebude. Dále jsem v balíčku nalezla letáček z 

univerzitní jazykové školy, která se studenty snaží motivovat ke studiu katalánštiny tím, 

že zatímco kurz španělštiny stojí přes 360 €, katalánština je 100% dotovaná. Co se 

samotného studia týče, jediný předmět, který moje fakulta, totiž fakulta sociologie, 

vyučovala ve španělštině, jsem absolvovala v prvním semestru. V druhém semestru už 

mi nezbylo než obejít pár pravidel a studovat na fakultě antropologie, kde byla jedna 

vyučující původem z Argentiny. 

Od svých katalánských přátel jsem často slýchávala výtku, že jsem nevyvinula 

žádné úsilí naučit se katalánsky. Vždy jsem se ohrazovala, že jsem neovládala ani 

španělštinu a že učit se dva jazyky najednou je o hodně složitější. A vždy jsem si 

vyslechla, že jsem přeci v Katalánsku, tak proč zrovna španělština?  

Jeden z problémů, na které jsem narážela při pokusech o to naučit se španělsky, 

byla neochota lidí v mém okolí se vůbec španělsky bavit. Moji přátelé mezi sebou 

mluvili katalánsky a se mnou si chtěli procvičovat angličtinu. Jednou jsem s nimi 

uzavřela dohodu, že s nimi budu mluvit anglicky, jen když oni mezi sebou budou mluvit 

španělsky, abych se učila alespoň pasivně. Byl to pro ně naprosto nesplnitelný úkol. 

                                                                                                                                               
18

 V překladu – mluvme katalánsky – jedná se o heslo, motivující ke studiu katalánštiny. S nápisem, který 

toto hlásá, se setkáte téměř na každém kroku. 
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S Nekataláncem mluvit španělsky problém pro nikoho z nich není, ale mezi sebou se 

k tomu jednoduše nepřiměli. 

 Občas se stane, že pokud někdo ovládá angličtinu, upřednostňuje ji před 

španělštinou, když už s vámi nemůže mluvit katalánsky. Zažila jsem i to, že se mnou 

lidé odmítali mluvit kastilsky a odpovídali mi v katalánštině.  A takový případ už není 

otázkou komfortu, tohle už bývá projev odporu vůči Španělsku.  

3.1.2  Katalánec je člověk, který mluví katalánsky19
 

Tuto definici zmiňuje Cathryne Woolard ve své studii věnující se užívání 

katalánštiny (Woolard, 2003: 86), odkazuje tím k významu katalánštiny coby národního 

symbolu. Jazyk je jedním z nejsilnějších faktorů formujících národní identitu. Jak píše 

Montserrat Guibernau: „O dvou lidech, kteří si navzájem nerozumějí, se nedá říct, že 

sdílejí národní identitu.“ (Guibernau, 2007:14). Jednotný a odlišný jazyk často bývá 

v pozadí separatistických hnutí. Například všechny regiony Španělska, které se nějakým 

způsobem snaží odtrhnout či minimálně dosáhnout většího národnostního uznání, mám 

zde na mysli kromě Katalánska ještě Baskicko a Galicii, jsou jazykově odlišné od 

zbytku země. 

Studie od Shabada a Gunthera srovnává povahu katalánského a baskického 

nacionalismu. Autoři konstatují, že jazyk je centrálním rozdílem mezi těmito dvěma 

hnutími. Pro obě dvě je však jazyk klíčový. Zatímco Katalánci považují svůj jazyk za 

základ své existence
20

, Baskové jej vnímají spíše jako prostředek, jak se odlišit od 

španělských nepřátel
21

. Základ baskického nacionalismu je v baskické „rase“, ne v 

jazyku. Proto jsou Katalánci i méně „majetničtí“, co se týče jejich řeči. Jsou více 

otevření imigrantům v tom smyslu, že je motivují ke studiu katalánštiny, Baskové jsou 

v používání Euskera více exkluzivní (Shabad; Gunther, 1982). 

Imigranti tvoří vzhledem k industriální povaze oblasti velkou část katalánské 

populace. Především v období od 50. let 20. století do Katalánska proudilo velké 

                                                 
19

 „Un Catalán es un senor que habla Catalán“  

20
 V prohlášení Katalánského kulturního výboru z roku 1924 se píše: „Náš jazyk, projev našeho lidu, 

kterého se nesmíme nikdy vzdát… je duchovním základem naší existence“ (Shabad; Gunther, 1982: 446). 

21
 „Není to mluvit tímhle, nebo jiným jazykem, ale spíše rozdíl mezi dvěma jazyky, co je velký prostředek 

k naší ochraně před nákazou od Španělů a zabránění smíšení dvou ras. Kdyby se naši útočníci měli naučit 

Euskera, museli bychom ji opustit, pečlivě archivovat její gramatiku a slovník, a začít mluvit rusky, nebo 
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množství přistěhovalců z chudších zemědělských oblastí (zejména Andalusie). Tito 

imigranti zde byli zaměstnáváni jako levná pracovní síla, zatímco rodilí Katalánci byli 

spíše příslušníky střední třídy
22

. (WEBBER, 1991: 20) Katalánští mluvčí se i dnes těší 

vyššímu společenskému statusu, obsazují vyšší pozice a obecně katalánština platí za 

jazyk lepší společnosti. Znalost katalánštiny se tedy v Katalánsku vyplácí
23

 (Shabad; 

Gunther, 1982; Woolard, 2003). 

Lidé, kterých jsem se ptala na jejich vztah ke katalánštině (a to i mnozí z těch, 

kteří o samostatné Katalánsko nestojí), uváděli pohrdání katalánštinou ze strany Španělů 

jako častou křivdu. Zřejmě není výjimkou setkávat se s urážkami, když mimo 

Katalánsko používají svoji řeč, zdá se, že to Španělé často vnímají jako projev 

separatismu.
24

 Tento postoj je absurdní, vzhledem k tomu, že katalánština je hojně 

užívaný jazyk s dlouhou historií. A rozhodně existuje mnohem více katalánských 

mluvčích, než katalánských separatistů. Každopádně tento pocit méněcennosti v očích 

ostatních Španělů je časté téma.  

Shabad cituje jistého Katalánce, který tvrdí: „Otázka jazyka je otevřenou ranou 

Katalánců, která, dokud se nezahojí, bude ničit naše vztahy bez možnosti nápravy. 

Dokud bude katalánština upozaďována ve školství a občanském a veřejném životě, 

budeme se i my cítit ponižováni, opomíjeni a opovrhováni. A v takovém stavu mysli 

mezi námi nemůže vznikat nic dobrého.“ (Shabad; Gunther, 1981: 461). 

                                                                                                                                               
norsky, nebo jakýmkoliv jiným jazykem, tak dlouho, dokud bychom byli pod jejich nadvládou.“ (Arana, 

1965, cit. podle Shabad; Gunther, 1982:457). 

22
 Kathryne Woolard se ve svém výzkumu zabývala stereotypy mluvčích katalánštiny a kastilštiny a 

dospěla k závěru, že mluvit katalánsky s sebou stále nese jistou prestiž: „Byl identifikován faktor prestiže 

a po zvážení výsledků všech mluvčích soudím, že používání katalánštiny neukazuje žádnou stigmatizaci, 

ale ve skutečnosti propůjčuje výrazně větší prestiž, než používání kastilštiny. (Woolard cit. podle Webber, 

1991:21). 
23

„Někteří si myslí, že kastilská jednojazyčnost ochraňuje imigranty.  Ale není tomu tak a imigranti 

v Katalánsku to moc dobře vědí. V soukromém životě… znalost katalánštiny znamená výhody, znamená 

zlepšení životního standardu, a aby se tomu zabránilo, nechtít po nich, aby se učili katalánsky, by pro ně 

bylo škodlivé.“ (Shabad; Gunther, 1982:464). 

24
 Sama jsem se setkala s negativními poznámkami vůči používání katalánštiny například od obyvatel 

 Madridu. Obecně jsem se ze strany Španělů, žijících mimo Katalánsko setkávala se spíše nepřátelskými 

postoji vůči Kataláncům. Jednalo se o komentáře typu: „Barcelona je fakt krásné město, ale je tam moc 

Katalánců.“ 
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Jordi, jehož jsem se na problematiku dotazovala, například vyprávěl o situacích, 

které zažívá při vycestování za hranice Katalánska. 

 

„(…) vídám to hodně třeba v Huesce, tady v Arragonu, 

kam jezdíme každé léto už od mala… nemůžu tam mluvit 

katalánsky, protože mi to hned vmetou do tváře. Lidi, co mě 

znají celý život: ‘hele, tady se mluví španělsky, jsi ve Španělsku, 

a nevím, co ještě…ale já zrovna mluvím se svým bratrem, ne 

s tebou, mluvím tak, jak se mi zrovna chce …lidi, co znají moje 

rodiče spoustu let, a to už si říkáš, co za lidi to je… Chci říct, 

jsou Němci, Holanďani, jsou lidi, co mluví německy nebo 

holandsky a nic jim na to neřekneš, chápeš?“ 

 

Nebo: 

 

„ne jen to, jet ven do Španělska. Jako do Madridu před 

lety s rodinou. Já se svojí rodinou nebudu mluvit kastilsky, 

venku, ani vevnitř, jasně, nikde. Takže ty vražedné pohledy 

v Madridu, v nějakém baru…jíme, mluvíme katalánsky a celý 

bar na nás kouká. Co to má být? Myslím, že to je nedostatek 

respektu. A o velký. Víceméně vždy, co jsem byl ve Španělsku, 

venku z Katalánska…jakože se necítíš příjemně…oni sami tě 

nutí cítit se, že nejsi jedním z nich…vždy nám přezdívají 

„polacos“
25

…“ 

 

Z mých pozorování tento pocit, zažívají Katalánci skutečně jen za hranicemi 

regionu. V Katalánsku se lze setkat spíše s opačnou variantou, totiž pohrdáním ze strany 

Katalánců při hovoru ve španělštině. V Barceloně jsou například místa (zejména menší 

lokální bary), kde si se španělštinou skutečně připadáte nepatřičně. Domnívám se, že 

cizinec mluvící špatně kastilsky, dokáže rozčilit některé Katalánce o to víc. Katalánsko 

není zemí, kam se mají „guiris“ (jak se pejorativně označují cizinci) jezdit učit 

                                                 
25

 V překladu „Poláci“. Španělé používají tento výraz jako pejorativní označení Katalánců. Neví se přesně 

proč zrovna Poláci, ale souvisí to s používáním katalánštiny. 
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španělsky. O útlaku katalánštiny v Barceloně se podle mého názoru mluvit nedá. 

Například na univerzitě, kde jsem studovala, se většina rodilých španělských mluvčích 

nekatalánského původu, které jsem poznala, přizpůsobila i v běžném hovoru 

katalánštině.  

Naprostá většina Katalánců je bilingvní. Španělštinu i katalánštinu vnímají jako 

svůj jazyk a nemají problém mluvit žádným z nich. Přesto má každý svůj první jazyk, 

jazyk, kterým se mluví v rodině. Svých známých jsem se ptala, zda je pro ně 

přirozenější mluvit jedním, či druhým jazykem. Všichni mi odpovídali, že ani v jednom 

nepociťují problém, ale že kupříkladu často nemohou najít slovo ve španělštině pro 

konkrétní pocity či věci. To ale vysvětlovali spíše rozdílnou slovní zásobou daného 

jazyka, než svou vlastní.  

Můj kamarád Miquel mi například líčil, že v jeho vesnici na severu Costa Brava 

se kastilsky téměř nemluví
26

. On sám si neuvědomuje moment, kdy se naučil kastilštinu, 

ale ví, že třeba se strýcem vždy mluvil španělsky, takže: „neví jak, ale asi uměl“. 

Opravdu mluvit ale začal až na univerzitě, kdy si našel kamarády z jiných regionů 

Španělska.  

Žádný Katalánec v Barceloně reálně nemůže mít problém s neznalostí kastilštiny 

vzhledem k multikulturní povaze tohoto velkoměsta. Na univerzitě jsem však poznala 

lidi, kteří pocházejí z jiných oblastí regionu, kde se tolik s kastilštinou nesetkávají. Tyto 

mé spolužáky stála španělština jisté úsilí a v jakékoli složitější konverzaci z ní 

přecházeli do katalánštiny.  

Z rozhovorů a pozorování usuzuji, že jazyk je skutečně styčným bodem 

katalánského nacionalismu. Je to pro Katalánce citlivé téma, oblast, ve které se stále cítí 

být omezováni a utlačováni španělským státem. Mluvit rodným jazykem je stejně 

přirozené jako dýchat. Dá se tedy pochopit, že jestliže mnozí Španělé považují tuto 

aktivitu za projev separatismu, skutečně se jím do jisté míry stane.  

3.2 Národní symboly 

„Národní symboly jsou jeden z hlavních prostředků, jimiž je obyvatelům 

soustavně připomínána jejich národní příslušnost v každodenním životě.“ (BILLING, 

1995). Jsou to právě ony, jež přispívají velkou měrou k utvrzování naši národní identity. 

Jedna ze základních psychologických potřeb člověka je identifikovat se s nějakou 

                                                 
26

 O pravdivosti jeho tvrzení jsem se přesvědčila, když jsem byla na návštěvě u jeho rodiny. Ten víkend 

se moje znalost katalánštiny zdvojnásobila. 
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sociální skupinou. Národy patří mezi největší sociální skupiny, s nimiž se může člověk 

identifikovat a mít pocit sounáležitosti (BUTZ, 2009). „Pro velké a zřejmě 

“představované” komunity, jako jsou národy, jejichž členové nemohou přímo znát více 

než zlomek své skupiny, je schopnost národních symbolů objektivizovat skupinu 

nezbytná ke vzbuzení skupinové identifikace.“  (Schatz, 2007:332).  

3.2.1 Katalánské národní symboly 

Národní symboly jsou důležitou součástí každého národa; respektive, každý 

národ nějaké má. Liší se pouze to, s jakou intenzitou jsou vnímány a užívány. Například 

v Praze na českou vlajku narazíte v podstatě jen na veřejných institucích a v době 

mezinárodních sportovních zápasů. Ve Spojených státech se jistě nebudete muset 

rozhlížet tak pečlivě, než někde zahlédnete tu americkou. A v Katalánsku byste se 

nejspíš museli dívat do země, abyste se katalánské vlajce vyhnuli. 

Vlajka je nejběžnějším národním symbolem. Billing (1995) zdůrazňuje rozdílný 

význam mezi visící a vlající vlajkou. Visící, nehybná vlajka je podle něj projevem 

skrytého (banálního
27

) nacionalismu, zatímco když se vlajkou mává, signalizuje to 

národnostní konflikt. Přestože katalánské vlajky z velké většiny jen nehybně visí, 

intenzita jejich umístění svědčí spíše o konfliktu. Není to jen visící vlajka, je to vlajka 

vyvěšená na protest. Je to první věc, která vás upozorní na to, že tady je to jiné než ve 

zbytku Španělska, že se tady něco děje. To je totiž přesně to, co chtějí všudypřítomné 

vlajky sdělit – zde nejste ve Španělsku.  
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 Viz níže v této kapitole 
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Obrázek 2: La Senyera - vlajka je promítána na budovu katalánské vlády 

Generalitat během oslav La Diada 

 

Butz vidí v projevech národní identity včetně zvýšeného zobrazování národní 

vlajky a symbolů odpověď na národní ohrožení. Jedná se o zesilování hranic mezi 

jednotlivými národními skupinami, a v důsledku o projev nepřátelství ke skupině, která 

je zdrojem hrozby (Butz, 2009: 786). Masivní vyvěšování katalánských vlajek se dá 

chápat jako projev nepřátelství vůči Španělsku. Tisíce katalánských vlajek podtrhují 

absenci vlajky španělské, která je stále ještě státním symbolem v celém Katalánsku. 

Podle katalánského statutu autonomie má Katalánsko tři oficiální symboly. Těmi 

jsou právě vlajka, hymna a den Katalánska, takzvaná La Diada.
28 

Neoficiálních symbolů 

je však více. A v Barceloně se s nimi lze setkat na každém kroku. 

Jedním z nich je například katalánský oslík, kterého si lze všimnout zejména v 

podobě samolepek na katalánských autech. Tento oslík je myšlen jako vtipná reakce na 

všudypřítomného španělského býka.  Býk, původně reklama na alkohol značky Osborne 

u kraje španělských silnic, se postupně stal kulturním dědictvím a symbolem Španělska. 

V současnosti se jich po Španělsku stále nachází přes 90 (Quílez, 2007 cit. podle 

Strubell, 2008). V Katalánsku byli všichni tito býci poničeni a strženi, a to pokaždé, 

když tam byli znovu umístěni. Nakonec je tam Osborne umisťovat přestal.  

                                                 
28

 http://web.gencat.cat/ca/generalitat/estatut/estatut2006/titol_preliminar/ 
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V roce 2004 se objevil katalánský oslík (původně logo asociace pro obnovu 

oslích dostihů), který se stal velmi populárním. Oslík jako mírumilovné zvíře je ironií 

na maskulinního a agresivního španělského býka. Vtipné je, že Katalánsko nebylo 

jediné, kdo s podobným žertem přišel. V Galicii, jež je slavná svými mléčnými 

výrobky, se objevilo logo krávy a Baskové přišli s ovcí (Strubell, 2008).  

Obrázek 3: Katalánský osel – neoficiální symbol Katalánska 

 

Velmi důležitá složka katalánské identity je sardana, tradiční katalánský tanec. 

Brandes se zabývá studiem symboliky tohoto tance a v úvodu textu píše: „kamkoliv 

v Katalánsku jdete, od škol po obchody se suvenýry, jste konfrontováni s dekorativním 

uměním s motivy sardany“ (Brandes, 1990: 26). Sardana je skutečně velmi populární a 

není výjimkou se s ní setkat, i když je to spíše záležitost starších generací. Tradičně se 

sardana tančí na náměstích během svátků. V Barceloně je však k vidění každou neděli, 

například před barcelonskou katedrálou nebo před budovou Generalitat na  Placa Sant 

Jaume (místy typickými pro veškerá národní shromáždění a demonstrace). 

Přestože je sardana považována za tradiční tanec, její „pasování“ na národní 

tanec nesahá tak daleko do minulosti. Dříve byla jen jedním z mnoha v Katalánsku 

běžných tanců a až v polovině 19. století se o ní začalo mluvit jako o klíčovém prvku 

katalánské kultury. A proč zrovna sardana? Její charakteristiky se shodují se základními 

hodnotami, se kterými se identifikují sami Katalánci: harmonie, bratrství a demokracie. 

Sardana je kruhový tanec, kde se tanečníci drží za ruce a  jeho podstatou je setřít 

veškeré mezitřídní rozdíly, či rozdíly mezi muži a ženami. K tanci jsou zváni všichni 

stejně (Brandes, 1990). Jako symbol Katalánska byla sardana rozpoznána i režimem 

generála Franca a byla po část doby trvání jeho diktatury zakázána.  
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Obrázek 4: Sardana - Katalánci tancující sardanu před barcelonskou katedrálou 

 

Dalšími symboly jsou například castellers a correfoc. Tradiční projevy 

katalánské kultury. Castellers spočívá ve stavění lidských věží.  Jedná se o propojení 

sportu a manifestace, jež je velmi typickým prvkem katalánské kultury. Correfoc je 

potom ohnivá oslava, jejímiž hlavními protagonisty jsou draci a čarodějnice – právě 

draci jsou také symbolem, který je s Katalánskem často spojován. Těmto tradicím se 

budu věnovat níže v textu. 

3.2.2 Projevy banálního nacionalismu v ulicích Barcelony 

Michael Billing si klade otázku, jak je možné, že národní identita není v čase 

národního uplatnění oslabována a přichází s konceptem banálního nacionalismu. Naše 

identita je nám neustále připomínána v každodenním životě. Prostředí, ve kterém se 

pohybujeme je plné symbolů a signálů upomínajících národ, jehož jsme součástí.
29

 

Tento nezaznamenávaný rámec našeho každodenního života je také projevem 

nacionalismu, i když nijak násilného.  

Nacionalismus, jak jej chápe většina, je určitá forma boje za svobodu a docenění 

národa. Billing se však ptá, kam v tom případě tento nacionalismus zmizí, jsou-li jeho 

požadavky naplněny. Odpověď vidí právě v existenci dvou různých forem 

nacionalismu. Nazývá je banální (banal) a horký (hot) nacionalismus. Horký 
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nacionalismus je ten, který se aktivně dožaduje uplatnění, banální je potom ten, který už 

ani nevnímáme, ale jsme jím přesto obklopeni (Billing, 1995).  

Peter Merriman ve své studii, zabývající se nacionalistickým hnutím ve Walesu, 

popisuje význam dvojjazyčných dopravních cedulí pro místní nacionalisty. Cedule, 

které byly pouze v angličtině, byly pro místní velšsky mluvící komunitu symbolem 

oprese a přehlížení ze strany státu. Přestože autor konceptu Michael Billing mluví o 

banálním nacionalismu jako o něčem, o čem občané neuvažují a ani to nezaznamenají, 

pro příslušníky minoritní skupiny a národy bez státu to může mít mnohem větší význam 

(Merriman, 2009).  

Projevy banálního nacionalismu se v Barceloně často projevují právě na bázi 

jazyka. Jak kastilština, tak i katalánština jsou oficiálními jazyky Katalánska. Reálně je 

však většina nápisů, které můžete na ulici vidět, pouze v katalánštině. Hlášení v metru je 

pouze v katalánštině. V obchodech jsou popisky k produktům pouze v katalánštině. 

Veškeré místní názvy, popisky ulic jsou pouze v katalánštině. A například na některých 

výstavách jsou komentáře k obrazům v katalánštině, a kvůli turistům, v angličtině. To, 

že všichni kolem sebe nepřetržitě vidí katalánštinu, také silně posiluje pocit odlišnosti a 

katalánskou identitu. Já jsem si například vždy, když jsem vyjela z Katalánska dále do 

Španělska, silně uvědomovala, jaký je to rozdíl, že je vše kolem mě ve španělštině, a 

měla jsem pocit, že jsem skutečně na výletě ve Španělsku. To, co kolem sebe vidíme, 

aniž bychom to nějak uvědoměle vnímali, velmi silně ovlivňuje rámec, ve kterém 

přemýšlíme. 

V tomto kontextu mě zaujala jedna skutečnost. Bydlela jsem ve čtvrti 

L´Eixample, slavné barcelonské čtvrti postavené během 19. století, kde se téměř každá 

ulice jmenuje podle nějakého slavného katalánského „obrozence“ či pro Katalánsko 

historicky významného místa. Španělských velikánů tam mnoho nenajdete.  

Jména ulic mají kromě praktické funkce i funkci symbolickou „slouží jako místa 

paměti ke vzdání pocty osobnostem, připomínání míst a k vyvýšení hodnot, se kterými 

se město identifikuje. Proto mohou jména těchto ulic být považovány za vhledy, 

kterými se dá studovat soubor symbolů a prvků identity, který obklopuje společnost.“ 

(Sánchez-Costa, 2009). Jména ulic odrážejí kolektivní paměť a identitu, ale ještě více 

než to usilují o jejich ustavení a formování.  

                                                                                                                                               
29

 Balling používá pojem flagging (tedy „vlajkování“), čímž myslí všechny symboly a aktivity, které nám 

konstantně udržují v podvědomí příslušnost k národu (Balling, 1995). 
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Sánchez-Costa se zabývá srovnáváním urbánních map Barcelony a Madridu a 

dochází k závěru, že jména ulic v Katalánsku se skutečně točí kolem katalánských 

vlasteneckých témat a významných katalanistů, zatímco v Madridu se jedná o ideu 

svobodného Španělska. „Kolektivní podměty „my“, jež načrtávají ulice Barcelony a 

Madridu, jsou tyto: ‘my, Katalánci‘ a ‘my, Španělé‘“ (Sánchez-Costa, 2009). Jména ulic 

se v průběhu moderní katalánské historie často měnila. I třeba jen v tom, že veškeré 

místní názvy byly během frankistické diktatury v kastilštině, což nyní člověku, který 

trochu zná Barcelonu, zní směšně. Jak podtrhuje další autor, který se zabýval významem 

pojmenovávání ulic: „Přejmenovávání ulic (a dalších veřejných míst) má okamžitý efekt 

na každodenní život, na jazyk a na prostor.“ (Azaryahu, 1996: 315). 

Dalším projevem banálního nacionalismu, který jsme pozorovala, je to, nakolik 

Katalánci preferovali tradiční katalánské produkty. Mezi potravinami je asi 

„nejkatalánštější“ pan amb tomaquet, chléb s rajčetem (i když ne, jen tak s ledajakým 

rajčetem, existuje speciální druh rajčete k tomuto účelu, po kterém každý Katalánec 

okamžitě sáhne). Toto jídlo je skutečně populární a Katalánci dost neradi slyší, že si 

v Madridu klidně můžete dát „pan con tomate“, který chutná velmi podobně. Čeho si ale 

nelze nevšimnout je oblíbenost piva Estrella Damm. Toto barcelonské pivo, má ve 

městě téměř monopol. Mně osobně mnohem víc chutnala jiná piva, například San 

Miguel, ale postupně mi jeho koupě přestala stát za všechny ty nevěřícné a znechucené 

pohledy mých katalánských přátel. Estrella Damm byla ve všech obchodech bez 

výjimky, nejčastěji na čepu a dokonce i pouliční obchodníci měli vždy právě Estrellu. 

3.2.3 Nacionalismus v hudební a televizní produkci 

Touha po nezávislosti Katalánska je i velmi častým tématem v hudbě. Katalánská 

hudební produkce má dlouhou tradici a vliv i za hranicemi regionu. Mnoho současných 

interpretů, již se těší popularitě mezi Katalánci, ve svých textech volá po svobodě či 

kritizuje španělskou vládu. Koncerty těchto kapel jsou potom manifestacemi boje za 

nezávislost. Různé projevy katalánského nacionalismu zde nejsou výjimkou. Během 

koncertů publikum spontánně formuje castellers, či vystřeluje světlice ve stylu correfoc. 

V pauzách mezi písněmi interpreti provolávají hesla boje za nezávislost a dostává se jim 

stohlasé odpovědi. Taková vystoupení se neodehrávají jen v soukromých  klubech. 

Jeden z takových koncertů například probíhal na pláži Barceloneta, během La Mercé, 

oslav narozenin Barcelony.  
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Za separatistickým hudebním zážitkem však není nutné chodit na koncerty. 

V Barceloně slyšíte hudbu na ulici téměř všude. Mladí lidé se scházejí na náměstích 

s kytarami a zpívají (přestože je to protizákonné a místní policie často zasahuje). 

Existuje nespočet písní, které líčí osud Katalánska, opěvují jeho krásy a volají po 

svobodě. Právě tyto vlastenecké písně jsou velmi často na repertoáru mladých 

muzikantů.  

Další projev nacionalismu nalezneme v katalánské televizi. Katalánsko má šest 

vlastních televizních kanálů. Pořadem, který jim dominuje je seriál na Televisió 3 

jménem Polonia. Jedná se o satirický seriál, který kriticky komentuje především 

politické dění Španělska. Název seriálu odkazuje na hanlivou přezdívku „polacos“, 

kterou Španělé označují Katalánce. Katalánsko zde explicitně vystupuje jako protipól 

Španělska. Seriál se těší neobyčejné popularitě. 

3.3 Veřejné rituály  

Dorazila jsem do Barcelony 9. září a celé město bylo plné příprav, lidí v ulicích 

a vlajek. O dva dny později totiž měla přijít Diada Nacional de Catalunya, výročí 

historické porážky Katalánska a jeho pádu do područí Španělského království v roce 

1714. Tento den je nejvýznamnějším katalánským národním svátkem, který ještě 

nabývá na rozměru se zvyšujícím se zájmem o nezávislost.  

Myslím, že tento konkrétní rok to byl den ještě významnější vzhledem k na 

listopad chystanému referendu.  Touto dobou bylo národní nadšení extrémní. K tomuto 

výročí se pořádají politické demonstrace, různě radikální (setkala jsem se například s 

jednou, která provolávala, že chce válku se Španělskem) a velmi masivní. V roce 2014, 

kdy jsem měla možnost slavnosti sledovat zblízka, přijížděly autobusy z celého 

Katalánska s lidmi, kteří se účastnili oslav a protestů. Vrcholem oslav bylo formování 

gigantického „V“ v katalánských národních barvách na znamení volby v nadcházejícím 

referendu. Centrum bylo poseté informačními stánky, kde si lze zakoupit bezpočet knih 

o Katalánsku, Baskicku, Skotsku a vedle toho marxistické plátky. Stovky prodejců 

triček, odznáčku, plakátů, zapalovačů a vůbec všeho, co se dá potisknout katalánskou 

vlajkou. A zejména tedy vlajek, které visely téměř z každého okna.  

V Barceloně je živo pořád. Je to multikulturní město, plné jak turistů, tak 

cizinců, kteří sem přijeli strávit delší část svého života. Přes celý mezinárodní nádech 

města, si však nelze nevšimnout veřejných aktivit Katalánců. Katalánci jsou v ulicích 

často, ať už slaví, či protestují. Veřejné rituály jsou důležitým prvkem národní identity. 
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Jsou to právě rituální projevy „národovosti“, které pomáhají k pocitu náležitosti ke 

skupině a posilují národní identitu (Lune, 2015: 24).   

V této kapitole popíši rituály pro Katalánsko typické a to rituály několika typů. 

Nejprve popíši veřejné aktivity spojené přímo s bojem za nezávislost, jako jsou 

například demonstrace. Poté popíši některé tradice, které se v Katalánsku poctivě 

dodržují, a kterých jsem se mohla účastnit. V závěru této kapitoly se budu věnovat 

vztahu nacionalismu a sportu, jak už k tomu vybízí fotbalové šílenství s Barcelonou 

spojené. 

3.3.1 Ara es l´hora 

Ara es l´hora, v překladu „teď je ten čas“, je motto současné separatistické vlny, 

která se dá v posledních letech zaznamenat. Zdá se, že katalánští independisté skutečně 

cítí, že už čekali příliš dlouho.  Jeden můj respondent mi na otázku, proč je právě teď 

ten čas, odpověděl: 

 

„myslím, že teď je ten čas, protože věci zrají a padají ze 

stromu, zralé ovoce spadne ze stromu samo, není třeba ho trhat, 

ani setřásávat…věci spadnou svou vlastní vahou…a já myslím, 

že už jsme se dostali do tohohle momentu. Už to stačilo.“ 

 

Jiný potom na stejnou otázku odpovídal: 

 

„Proč teď? Předpokládám, že protože v této době si lidé 

všimli, že tady chybí peníze...lidé vědí, že se tady pracuje hodně 

a vyplácí málo. (…) Katalánsko platí Španělsku miliony eur 

denně, které se nevrací...to je hodně peněz (…) A teď, myslím, se 

to dá vidět víc než dřív...dříve byla nezávislost nemyslitelná...a 

teď...jak jsem ti říkal, lidé chtějí vládu, co nekrade, chtějí vládu, 

která je pro lidi...a to teď není“ 

 

Situace je nyní vyhrocenější než dříve. Zda za to může ekonomická krize, či 

skutečně jen dozrál čas, je otázkou. Každopádně v období, kdy jsem v Barceloně byla 

já, nebylo vzácností potkávat demonstrující davy, či různě happeningy na podporu 

referenda. Nejmasivnější demonstrace probíhaly během La Diady, kterou jsem popsala 
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v úvodu. To si ještě Katalánci mysleli, že v listopadu referendum proběhne. Koncem 

září rozhodl soud o tom, že referendum nebude uznáno španělskou vládou, ať dopadne 

jakkoliv, že je protiústavní hlasovat o oddělení části území státu. Toto rozhodnutí 

vyvolalo v Kataláncích bouřlivé reakce. A začalo se demonstrovat nanovo.  

Obrázek 5: Účastníci demonstrace v rámci oslav La Diada 

 

U nás na univerzitě se například na podporu referenda stávkovalo a 

demonstrovalo několik dní.
30

 Kromě demonstrací na podporu referenda, se 

demonstrovalo ještě na jaře, kdy studenti protestovali proti změně vysokoškolského 

systému. Většinou to probíhalo tak, že studenti oficiálně oznámili stávku, takže nás na 

přednášce upozornili, že nejspíš nemá význam příště chodit. Když totiž někteří, méně 

politicky angažovaní studenti, zkusili přesto dorazit, potkali před vchodem do budovy 

školy demonstranty, kteří je tam prostě nepustili, což ze stávky skutečně udělalo stávku 

celé univerzity. Místo výuky potom probíhaly protesty. 

Casquete chápe demonstraci jako: „kolektivní sdružování na veřejném místě, 

které si klade za cíl vyvinout politický, sociální a/či kulturní vliv na autority, veřejné 

mínění a své účastníky prostřednictvím disciplinovaného a nenásilného vyjádření 

názoru či požadavku.“ (Casquete, 2006: 47). Zároveň ale podtrhuje, že hlavní funkcí 

                                                 
30

 Mezi mladými lidmi je touha po nezávislosti Katalánska poměrně silná a to zejména kvůli 

ekonomickým důvodům, které jsem nastínila výše. V současném Španělsku nezaměstnanost mezi 

mladými lidmi dosahuje 53 %, což studentům nedává úplně optimistické vyhlídky. 

(http://www.elmundo.es/economia/2015/10/09/56178b3ce2704e69528b4641.html) 

 

 

http://www.elmundo.es/economia/2015/10/09/56178b3ce2704e69528b4641.html
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není to, aby demonstrace zapůsobily právě na autority, či veřejné mínění, zkrátka, aby 

něco sdělily okolí. Hlavními „adresáty“ těchto aktivit jsou sami demonstrující. Jedná se 

o interní formu komunikace. Demonstrace vzbuzují v participujících pocit, že jejich věc 

je zároveň věcí spousty stejně smýšlejících lidí. Společná aktivita je stmeluje a posiluje 

sociální integraci. Opakování sloganů a potvrzování sdílených názorů prostřednictvím 

tohoto rituálu udržuje důvěru ve skupinu (Casquete, 2006; Paéz et al., 2007).  

Obrázek 6: Graffiti – v překladu z katalánštiny: „Ano nezávislosti, ano 

socialismu“. Tento nápis byl vysprejován na budově fakulty sociologie, na níž 

jsem studovala. Kostka s nápisem 9-N odkazuje na nadcházející referendum. 

3.3.2 Katalánské tradice  

Katalánské tradice jsou poměrně pestré, ačkoli je pravda, že by se tak dalo 

mluvit o celém Španělsku. Přeci však je Katalánsko jediným ze dvou regionů 

Španělska
31

, kde jsou zakázané býčí zápasy. Tento zákaz z roku 2011 byl odůvodněn 

nelidským zacházením se zvířaty a nevysloveně i potřebou odlišit se od Španělska.
32

 

V Katalánsku se zvířata netýrají, ale i tak je u tradičních katalánských vystoupení vždy 

přítomna sanitka a často je jí potřeba. 

                                                 
31

 Druhým jsou Kanárské ostrovy, kde byly býčí zápasy zakázány v roce 1991. 
32

 http://www.bbc.com/news/world-europe-15050706 
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Z katalánských tradic je asi nejvýraznější Castells. Jedná se o stavění lidských 

věží (hradů). Castellers, oblečení v jednobarevné košili (každý tým má svou barvu), v 

bílých kalhotách a přepásaní několikametrovým pruhem látky po sobě stoupají nahoru a 

tvoří několikapatrové věže. Na vrcholky těchto lidských hradů obvykle leze malé dítě a 

to už třeba do výše 10 metrů. Mít dítě navrchu věže, znamená pro rodiče velkou prestiž. 

Tato aktivita vyžaduje tvrdý trénink a občas se skutečně stane, že věž spadne. Každá 

čtvrt´(nebo například na univerzitě každá fakulta) má svůj tým a při slavnostních 

příležitostech se konají přehlídky a soutěže. Je to jedna z aktivit, do které jsou zapojeni 

především mladí lidé, ostatně mladí lidé jsou právě v čele separatistických aktivit.  

Obrázek 7: Vystoupení castellers před budovou Generalitat 

 

Zajímavé je, že castellers, přestože se jedná o zájmovou aktivitu a sport, jsou 

přímo spojovány s katalánským nacionalismem. Není to kroužek, na který dají matky 

své děti, pokud nesdílejí katalánskou kulturu.  Moji dva nekatalánští kamarádi (Thea a 

Jan) se do castellers zapojili, Thea ve čtvrti, kde bydlela a Jan na své fakultě a vyprávěli 

mi, jak tréninky vypadají. Thea trénovala dvakrát týdně, přičemž každý trénink trval 
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mezi třemi a pěti hodinami. Navíc během sezóny probíhaly vystoupení každý víkend, 

což už skutečně vyžaduje sportovní nasazení. Říkala, že nikdo neměl problém s přijetím 

cizinky (přestože byla jediná), naopak vítali s nadšením, že někdo další má chuť sdílet 

jejich kulturu. Thea se také nenaučila katalánsky a říkala, že tam si ji za to dobírali 

nejvíce. Jan trénoval na univerzitě a ten do své skupiny zapadl bez problémů. Během 

našeho pobytu se totiž tento chlapec z Jeseníku proměnil v zapáleného separatistu. Sám 

uměl lépe katalánsky než španělsky a z okna jeho pokoje tou dobou už dávno vlála la 

senyera. 

Obrázek 8 – Přípravy na vystoupení castellers -  Studenti na univerzitním kampusu 

UAB si navzájem pomáhají upevnit kolem pasu pruh látky zvaný „Faixa“, součást 

tradičního oděvu castellers. 

 

Dalším katalánským rituálem je Correfoc (běh s ohněm). V čase oslav se 

centrum města promění v peklo. Za rytmu bubnů se část lidí převlečená za ďábly, 

čarodějnice, draky a jiné příšery prohání ulicemi a chrlí oheň. A to doslova. Zbytek lidí 

je pronásleduje a snaží se dostat co nejblíž k nim, což v zásadě znamená vběhnout do 

ohnivého proudu, který z nich prýští. Celý rituál symbolizuje boj dobra se zlem a musím 

říct, že ze zla jde v tomto případě opravdu hrůza. 
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Obrázek 9: Correfoc – Pekelný rej v nedalekém městě Sabadell. Fotografie 

zobrazuje „bruixas“, čarodějnice s  typickými světlicemi. 

 

V úvodu jsem vylíčila jeden z katalánských národních svátků, 11. září. Druhým 

z významných dnů pro každého Katalánce je Sant Jordi. Svátek svátého Jiří, patrona 

Katalánska, se slaví 23. dubna. V tento den je zvykem obdarovávat své blízké. Muži by 

měli dostat knihu a ženy růži. Celá Barcelona se zaplní knihkupectvími a stánky s 

růžemi. Každý knihkupec má své zboží venku a mnoho autorů v ten den na ulici 

podepisuje své knihy. Na náměstích se pro děti hraje příběh svatého Jiří a jeho boje 

s drakem. A co je ze všeho nejlepší, Las Ramblas se promění z  třídy plné turistů (a 

prodejen mexických klobouků a Messiho dresů) v obří knihkupectví a začne zase patřit 

Kataláncům.
33

 Kromě toho, že Sant Jordi platí za den všech zamilovaných, je to znovu 

příležitost pro separatistické demonstrace. 

Národní svátky a katalánské oslavy jsou podle mého názoru zajímavé, protože je 

to něco, čím tamní lidé skutečně žijí, což jistě souvisí i s útlakem, který mnozí z nich 

pociťují. U nás státní svátky neznamenají pro lidi tolik, zato Katalánci každého věku 

v těchto dnech vyrážejí do ulic a slaví. V Barceloně se slaví narozeniny Barcelony, 

                                                 
33

 Las Ramblas je hlavní třída Barcelony, dnes je to skutečně jen gigantická prodejna suvenýru (a v noci 

prostitutek a drog). Nicméně v minulosti to bylo nejdůležitější místo pro setkávání sousedů a nedělní 

promenádu. 
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narozeniny každé jednotlivé čtvrti, narozeniny každého veřejného prostoru. Tradice jsou 

i mezi mladými lidmi mnohem více součástí každodenního života, než je tomu třeba u 

nás. 

3.3.3 Barça 

 „Kdyby byla poslána skupina etnologů z neznámé planety, aby studovala 

katalánskou kulturu a zvyky, poté, co by uskutečnila svá pozorování, četla místní tisk, 

sledovala televizi, projela katalánská města, ocenila díla Picassa, Miróa a Dalího, 

vyslechla konverzace, podívala se na idoly a hry mládeže a identifikovala přední 

symboly identity, došla by k závěru, že to není katalánská politika, ekonomika, kultura, 

rodinný život, umění či náboženství, co zabírá nejvíce mentálního i fyzického prostoru 

Katalánců, ale je to FCB – lidově známý jako Barça – jež zachycuje a monopolizuje 

definici katalánské identity“ (Salvador, 2004 cit. podle Xifra, 2008). 

Věc, která zaujme nejen v Barceloně, ale všude ve Španělsku, je všudypřítomný 

zájem o fotbal. Fotbalem žijí zdánlivě všichni, ale v Barceloně to nabývá politického 

rozměru. Barca, jeden (a ten lepší) ze dvou hlavních barcelonských fotbalových klubů 

symbolizuje ve svých zápasech s Realem Madrid skutečný boj za nezávislost. Takzvané 

El Clásico je událostí pro všechny milovníky fotbalu.  To, jakým způsobem je ale 

prožíváno v Barceloně, má ještě jiný nádech.  

Význam sportovních utkání v souvislosti s nacionalismem je často diskutovaným 

tématem. Eriksen mluví o mezinárodních sportovních utkáních jako o nejdůležitějším 

druhu metaforické války mezi národními státy, „který zahrnuje patrně téměř všechny 

prvky tvorby identity spojené s válčením a zároveň obsahuje jen málo násilných a 

destruktivních rysů“ (Eriksen, 2012: 183). Je to tedy v zásadě nevinná varianta 

válečných konfliktů mezi národními státy, kterých výrazně ubylo od konce druhé 

světové války. 

 Michael Billing vidí jasné paralely mezi sportovními utkáními a válkou. 

Například i ve sportu se používá válečná terminologie jako střílet, utočit, vypálit a 

podobně. Billing zároveň upozorňuje, že zdánlivá neškodnost stylu: „kdo si hraje, 

nezlobí“, může být klamná. Odhodlání bojovat a trpět pro svou zemi, o kterém se 

dočítáme ve sportovních rubrikách, nás udržuje v jisté bojové pohotovosti. (Billing, 

199: 123-125) Ze sportů je to právě fotbal, který v národní otázce hraje nejsilnější roli. 

„Fotbal byl přijat jako tradice a proměnil se v podstatný aspekt symbolické integrace, 
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tak důležité pro přijetí identity na bázi pomyslného společenství, jako je to národní.“ 

(Fiengo, 2003: 259). 

Já jsem zažila atmosféru v Barceloně při zápase 22. března 2015. V ten den se ve 

městě objevily autobusy plné lidí nejen z celého Katalánska, ale i Basků, kteří přijeli 

podpořit Barcelonu a to rozhodně nejen kvůli fotbalové přízni. Rozměr fotbalového 

nadšení v Barceloně je těžko popsatelný. Xifra (2008) studuje fenomén Barcy jako 

občanské náboženství. Podle něj postavení tohoto fotbalového klubu neodpovídá 

postavení „jenom klubu“, ale pro místní lidi má mnohem větší význam. Pro upřesnění 

rozsahu vlivu Barcy, použiji tedy data z této studie. 

Důležitost tohoto klubu pro Katalánce vysvětluje Xifra například tím, že během 

diktatury (jak Frankovy, tak Prima de Ribery), byly zakázány veškeré katalánské 

národní aktivity a symboly, a fotbal bylo to jediné, co mohlo Katalánko reprezentovat, 

veškerá národní symbolika se tedy přesunula k Barce. Jen při fotbalových zápasech 

směla zavlát la senyera. 

Obrázek 10: Projevy nacionalismu při zápase FC Barcelona 

 

V katalánských mediích je každému pohybu kolem Barcy věnováno tolik 

pozornosti, jako žádnému jinému poli zájmu. Zajímavé je, že podle výzkumu se ve 

španělské televizi 21 % všech informací týkajících se Katalánska, týká právě FCB. 

Následuje město Barcelona (19,7 %) a katalánský prezident a vláda (8,4 %) (Baňeres, 

2000 cit. podle Xifra, 2008). Mimo klasická katalánská média, kde jen v novinách plní 

informace o Barce 23 stran denně, má BFC tři vlastní média. Jsou jimi Revista Barça, 

publikovaná každý měsíc, Diari del Partit, jež vychází s každým zápasem a Barça TV. 
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Revista Barça je, se svými 130 000 kopiemi, tiskem s nejvyšším nákladem psaném 

v katalánštině, jež překoná veškerý denní tisk (Xifra, 2008). 
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4. Závěr 

 Katalánský konflikt vyvolává otázku, nakolik je celý boj skutečně touhou po 

vyslyšení národnostní a kulturní odlišnosti a nakolik v něm hrají roli pragmatičtější 

důvody. Je zřejmé, že Katalánci mají nárok cítit se odlišní, ať už v historii, tradicích či 

jazyku. Co by ale nemělo být opomíjeno, je ekonomický rozměr celého separatistického 

snažení. Katalánsko vždy patřilo k nejbohatším regionům Španělska. Je nejen silně 

průmyslovou oblastí, ale může se pyšnit i Barcelonou a pobřežím Costa Brava, jež jsou 

hlavními turistickými lákadly Iberského poloostrova. Lze poměrně snadno vysledovat 

souvislost mezi snahami o nezávislost a ekonomickou krizí, která masivně postihla 

Španělsko. Když se lidí ptáte na důvod jejich nespokojenosti se španělským soužitím, 

jeden z prvních důvodů bude ekonomická závislost Španělska na Katalánsku. Další 

důvody na sebe ale nenechají dlouho čekat a uslyšíte o španělském despektu vůči 

katalánské kultuře a národu či o právu na sebeurčení. Katalánci definují svůj 

nacionalismus právě v kulturních termínech. Jsou na svou kulturu hrdí a podtrhují v ní 

ty prvky, které jsou odlišné od kultury Španělska.  

Tato bakalářská práce se věnuje konkrétním projevům katalánského nacionalismu 

v každodenním životě. Jejím hlavním cílem bylo popsat podobu tohoto nacionalismu a 

definovat jeho jednotlivé prvky.  Cíle bylo dosaženo pomocí etnografického pozorování 

a rozhovorů, které jsem prováděla v hlavním městě Katalánska v průběhu deseti měsíců. 

Na základě svého pozorování rozděluji projevy katalánského nacionalismu do tří skupin 

a každé věnuji jednu kapitolu empirické části předkládaného textu. První skupina 

zahrnuje projevy spojené s katalánštinou, vlastním jazykem Katalánců. Druhá kapitola 

se zabývá národními symboly a jejich užitím v každodenním životě. Třetí kapitola je 

potom věnována veřejným rituálům, jako výrazné součásti katalánského boje za 

nezávislost. V následujících řádcích stručně shrnu, proč považuji právě tyto tři skupiny 

za souhrn projevů nacionalismu. 

Katalánština je důležitým prvkem katalánské národní identity. Je považována za 

základ duchovní existence katalánského národa. Je to právě jazyková odlišnost od 

zbytku Španělska, jež stojí v čele argumentů, jimiž katalánští nacionalisté legitimizují 

nároky na vlastní stát. Já považuji užívání katalánštiny v některých situacích za projev 

nacionalismu z několika důvodů. Zaprvé jsem se setkávala až s podrážděností v reakci 

na hovor v kastilštině, někteří lidé vnímali jako urážku, že jsem se neučila katalánsky, 
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ale španělsky. Stejně tak jako někteří lidé kastilsky mluvit odmítali. Až křečovitá obrana 

katalánštiny, která nevznikala z reálného podnětu, vzbuzovala pocit silného národního 

zápalu. Zadruhé se jednalo o přednost, kterou měla katalánština před kastilštinou 

v užívání ve veřejném životě. Instituce často poskytují informace pouze v katalánštině, 

místní názvy či nápisy popisující ulice jsou pouze v katalánštině, v barcelonském metru 

zní hlášení také pouze v jednom jazyce. Přestože má Katalánsko oficiální jazyky dva, ve 

veřejných sférách je často užívána pouze katalánština. Zároveň se používání 

katalánštiny v regionu pojí s jistou prestiží. 

Užívání národních symbolů je vždy projevem národní identity. Zvýšené užívání 

těchto symbolů je však signálem národního boje. Nejvýznamnějším takovým signálem 

v Barceloně je katalánská vlajka, která vlaje na každém domě. Tisíce červeno-žlutých 

vlajek visících z barcelonských oken jsou explicitním projevem katalánského 

nacionalismu. S katalánskou symbolikou různého typu se lze v Barceloně setkat na 

každém kroku. Význam veřejných rituálů je silně propojen s významem národních 

symbolů vzhledem k tomu, že národní symbolika dodává těmto rituálům národnostní 

náboj. Rituály, které podle provedeného výzkumu tento náboj nesou, jsou trojího typu. 

Jedná se jednak o politická setkání, protesty a demonstrace. Druhou skupinou jsou 

setkávání za účelem oslav katalánských svátků a katalánské tradice. Třetí je potom 

fanouškovský fenomén fotbalového klubu Barca. Při sledování veřejných rituálů se dala 

nejsnáze zachytit intenzita katalánské nálady.  

Etnografický přístup mi umožnil dostat se do hloubky katalánské problematiky. 

Každodenním kontaktem s obyvateli Barcelony jsem se mohla přiblížit jejich náhledu a 

dozvědět se informace, které sami Katalánci považují za klíčové. Veškeré dojmy, které 

jsem nabyla rozhovory s lidmi, jsem mohla zasadit do kontextu prostředí Barcelony, 

která sama svou atmosférou, všudypřítomným zvukem katalánštiny a svým laděním do 

červené a žluté vypovídá o důrazu na katalánskou národní identitu. 
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5. Summary 

In my thesis I have focused on the Catalan nationalism. My intention was to 

define the manifestations of this nationalism as they can be seen in daily life and to 

describe them. While living in Barcelona for almost one year I used an ethnographic 

approach including participant observation and informal interviews to do that. I have 

defined three main groups of these manifestations. First of them is Catalan, an official 

language of the region. I find it an important element of the Catalan nationalism as it is 

considered to be the base of the Catalan nation by the nationalists. Indeed, I observed 

that some Catalan people do not feel comfortable speaking Castilian because of the 

political reasons. Also I observed that public use of Catalan is significantly higher than 

use of Castilian in this region that officially has two languages.  

The other manifestations are the use of national symbols and the importance of 

collective rituals. Catalan national symbols can be seen everywhere in Barcelona. There 

are Catalan flags on every building and many others signs that refer to the national 

consciousness. Moreover many little things Catalan people do give evidence of 

nationalist behavior. Rituals are then very important to strengthen collective identity – 

catalan identity in this case. Catalan people very often gather to protest against the 

Spanish dominion but not only that. They celebrate numerous Catalan celebrations and 

there are many traditions that are very alive even among young people. The last part of 

my thesis is dedicated to the soccer club FC Barcelona that has always been a way to 

express their identity for Catalans. 
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