
O nacionalismo galego 

A formación da conciencia política do galeguismo pasou por varias fases e foi a partir 

de 1916 cando se defendeu con rotundidade que Galicia é unha nación. Por iso este 

traballo centrarase no período comprendido entre 1916 e 1936. 

Para coñecer algo máis sobre aspectos ideolóxicos e realizacións prácticas do 

nacionalismo galego antes da Guerra Civil, busca información e redacta un informe no 

que desenvolvas cuestións como: 

 

 

-O nacionalismo como movemento político e cultural 

-O papel das Irmandades da Fala na organización e 

dinamización do nacionalismo galego 

-As asembleas nacionalistas de Lugo 

-A Xeración Nós 

-O nacionalismo galego durante a ditadura de Primo 

de Rivera. A fundación da ORGA e do Partido 

Galeguista 

-O papel dos líderes. Breve biografía dalgún 

destacado defensor do galleguismo na época 

 

 

 

Para completar o teu traballo podes analizar e comentar os seguintes documentos que 

fan referencia directa ao tema tratado: 

 

Galicia debe ser considerada unha nación 

O idioma é un dos principais elementos de diferenciación dos pobos, o máis importante, 

porque un idioma é sempre o signo exterior e, se é o caso, determinante dunha cultura 

máis ou menos desenvolvida e, polo tanto, da alma colectiva independente (...). Basta o 

idioma para constituír unha minoría nacional. Pois Galicia posúe un idioma propio 

falado polas nove décimas partes da poboación, non só no campo, senón na maioría 

das cidades, como calquera pode comprobar. 

Agora ben, un idioma é unha mentalidade. Existe, pois, unha mentalidade galega, 

diferente da dos outros pobos de España (...). É apreciada ademais por todo o mundo, 

que sabe que existe un carácter galego, unha maneira especial de producirse e de 

comportarse propia dos galegos e nada máis que dos galegos. 

Vicente MARTÍNEZ RISCO. O problema político de Galicia. 1930  

 

 

 

 



A autonomía integral de Galicia 

Tendo Galicia todas as características esenciais de nacionalidade, nós nomeámonos, 

de hoxe para sempre, nacionalistas galegos, xa que a verba "rexionalismo" non recolle 

todas as aspiracións nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas. 

II. Problemas constituíntes 

1º. Autonomía integral para Galicia (...). 

3º. Cooficialidade dos idiomas galego e castelán. 

4º. Federación de Iberia. 

III. Problemas políticos 

1º. Igualdade de dereitos para a muller (...). 

4º. Creación do Poder Autónomo, representado por un Xuntoiro ou Parlamento 

Galego, elixido por sufraxio universal (...). 

IV. Facultades do Poder Galego. 

1º. Nomeamento da Xunta gobernadora, que deberá exercer o Poder Executivo (...). 

2º. Todas as funcións administrativas. 

3º. Lexislación social, agás naqueles casos nos que os problemas sociais se estendan ás 

diversas nacións da Iberia (...). 

4º. Réxime tributario, sen intervención do Poder Central, ao que somentes pagará o 

Autónomo as cantidades que se fixen nos concertos económicos. 

5º. A potestade docente do Estado actual pasará enteira ao Poder Galego. 

Manifesto da Asemblea Nacionalista de Lugo. 18-11-1918 

 


