
Acto patriótico organizado pola Irmandade da Fala da Coruña en 1923.
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O nacionalismo galego é un proxec-
to de futuro asentado en vellas raí-
ces. A celebración do Día da Patria 
Galega é un dos múltiples exemplos 
da continuidade histórica entre o 
nacionalismo político organizado 
(inicialmente nas Irmandades da 
Fala e, posteriormente, no Partido 
Galeguista) e o nacionalismo polí-
tico contemporáneo encarnado no 
Bloque Nacionalista Galego.
Este 25 de xullo cúmprense cen anos 
da celebración do Día da Patria Gale-
ga por vez primeira en 1920, tras se 
acordar uns meses antes a súa con-
vocatoria na II Asemblea Nacionalis-
ta celebrada en Compostela. A dita-
dura militar de Primo de Rivera poría 
remate a esta primeira fase do Día 
da Patria Galega prohibíndose a súa 
celebración entre 1924 e 1930. Sería 
recuperado novamente entre 1930 e 
1935 (onde xa o acto central, o Mitin 
das Arengas, se realizaba Praza a da 
Quintana) e voltaría ficar prohibida a 
súa celebración tralo triunfo do golpe 
militar fascista. Habería que agardar 
até 1968 para que un grupo de mo-
zos penduraran da Alameda de Com-
postela unha faixa coa lenda “Viva 
Galiza ceibe e socialista” e a que, nas 
décadas sucesivas, o nacionalismo 
galego gañase palmo a palmo contra 
a represión da policía española o de-
reito a nos manifestar e poder realizar 
o acto político na Praza da Quintana.
Por ese motivo, e a pesar da pande-
mia da covid-19, o nacionalismo ga-
lego non podía renunciar a celebrar 
(por suposto, con todas as medidas 
de seguridade) o Día da Patria Gale-
ga nas rúas de Compostela e realizar 
o tradicional acto político na Praza 
da Quintana. Este ano, tamén expan-
sivamente polo resto da nación. 

UN DÍA  
DA PATRIA  
GALEGA  
ESPECIAL

Castelao intervindo na celebración do “Día de Galiza”  
de 1931 no Teatro García Barbón de Vigo.

Faixa pendurada clandestinamente por militantes  
da UPG na Alameda de Compostela en 1968.

Faixa que se pendurou en 2018 en Compostela, réplica 
da anterior, polo 50 aniversario da súa colocación e da 
adopción do actual nome do “Día da Patria Galega”.
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Desde hai cen anos, para as e os nacio-
nalistas galegos, o 25 de xullo non é unha 
xornada festiva nin folclórica. É unha xor-
nada de loita e reivindicación de Galiza 
como nación e do dereito á autodetermi-
nación do pobo galego. Este ano, se cabe, 
máis. A crise da covid-19 puxo de relevo 
que as receitas neoliberais que non vale-
ron no pasado tampouco valerán no futu-
ro para as maiorías sociais do noso país e 
botou por terra o mito do estado español 
como o máis descentralizado do mundo. 
Demostrouse, mais unha vez que unha 
Galiza sen capacidade de decidir sobre si 
propia nunca poderá desenvolverse con 
normalidade. E que, sen estruturas de 
estado, tampouco poderá protexer a súa 
poboación como debera. 
Galiza nunca terá futuro se as principais 
decisións sobre a súa economía, orga-
nización social ou control do seu terri-
torio se toman a centos ou milleiros de 
quilómetros en despachos de Madrid ou 
Bruxelas. Galiza nunca poderá protexer 
a súa xente sen poder decidir sobre si 
propia, porque cando ti non decides so-
bre ti, fano outros, e non pensando nas 
túas necesidades e intereses. Volvémolo 
comprobar coa recentralización de com-
petencias durante a xestión da covid-19 
por parte do goberno español e, lamen-
tabelmente, é algo sobre o que temos va-
rios séculos de experiencia acumulada.
Veñen tempos difíciles. A situación económica, social e laboral dos vindeiros meses e 
anos non será doada. A condicionalidade do rescate ao estado español por parte da UE 
sumarase a unha situación de por si xa moi grave na nosa industria e sectores produtivos 
estratéxicos que precedía á pandemia. O nacionalismo galego estará, coma sempre, ao 
carón dos traballadores e traballadoras, defendendo que esta crise non a volvan pagar os 
mesmos e traballando para un futuro diferente para Galiza. Defendendo que Galiza poida 
decidir sobre si propia en todos os aspectos que lle afecten.
Fica moito por facer, mais o pasado 12 de xullo, o conxunto do nacionalismo galego deu 
un paso cara adiante moi importante. A coherencia, a perserverancia, o compromiso 
militante, o rigor e a honestidade demostraron ser fundamentais. E continuarán a ser 
no futuro. Tras o éxito histórico acadado nas pasadas eleccións galegas, o nacionalis-
mo galego inicia un novo ciclo político. O da ampliación da base social e organizativa 
do nacionalismo en Galiza e a de liderar unha mudanza no goberno do noso país que 
permita pilotar un cambio de políticas a favor das maiorías sociais e a consecución dun 
novo estatus político para Galiza acorde coa súa condición nacional. Non será doado 
nin rápido, mais será, porque Galiza sentou xa as bases para o cambio político e, entre 
todas e todos, farémolo imparábel.
Durante cinco séculos foron incapaces de confinar as nosas ansias de liberdade como o 
pobo e durante cen anos foron incapaces de que cada 25 de xullo milleiros de galegos e 
galegas berremos, como o volvemos facer hoxe: viva o Día da Patria Galega! Viva Galiza 
ceibe e popular! 

Panorámica da Praza da Quintana, o 25 de Xullo de 2016.

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, intervindo  
na Quintana no Día da Patria Galega de 2017.
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Capa de A Nosa Terra do 25 de xullo de 1924.
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O 7, 8 e 9 de novembro de 1919, os delegados das diversas agrupacións 
das Irmandades da Fala presentes na II Asemblea Nacionalista, que 
tivo lugar en Santiago de Compostela, acordaron declarar o 25 de xullo 
como Día da Patria Galega. A xornada, que se celebrou por primeira vez 
en 1920, irá cobrando folgos en sucesivas convocatorias até converter-
se nunha data de referencia da vida social e política da Galiza. 
A II Asemblea Nacionalista, convocada co obxectivo de concretar a 
posición da organización respecto da súa participación nos vindeiros 
procesos electorais, decorreu por uns vieiros diferentes aos definidos 
previamente. Se, nas semanas anteriores á celebración, a afiliación da 
Irmandade da Fala da Coruña, a máis proclive á participación nos co-
micios locais e xerais, daba por feito unha resolución nese sentido das 
persoas asistentes, os delegados presentes, por razóns aínda hoxe non 
ben coñecidas, excluíron este asunto dos seus debates.
O plenario, celebrado no primeiro fin de semana de novembro de 1919 
no inmóbel que actualmente ocupa o instituto compostelán Rosalía de 
Castro, estivo presidido por unha mesa de que facían parte Antón Vilar 
Ponte, Manuel Banet Fontenla, Tomas Rodríguez Sabio e Xesús Cule-
bras. A cuestión relixiosa e a posición sobre a forma de goberno ocupa-
ron boa parte das discusións, resumíndose as conclusións do debate 
nunha táboa de trinta e oito medidas, nun relatorio sobre a cuestión fo-
ral e nunha declaración onde reafirmaban a vixencia do manifesto acor-
dado un ano antes en Lugo.

A festa da patria galega, a nosa festa nacional
Unha das resolucións aprobadas na II Asemblea Nacionalista establecía 
a declaración do 25 de xullo como Día da Patria Galega e instaba á súa 
celebración e popularización pola militancia irmandiña. A pesar de que 
o programa aprobado no encontro de Santiago de Compostela non se 
refería explicitamente á celebración do Día da Patria Galega, e falaba 
dunha “festa do emigrante, o día de Santiago”, as posicións políticas for-
muladas polos principais dirixentes das Irmandades da Fala e a propia 
propaganda da organización non deixan lugar a dúbidas.
A Nosa Terra, no seu número do 25 de xullo de 1920, afirma que “cumprin-
do un acordo da II Asemblea Nacionalista, e obedecendo ordes do Direc-
torio do que é órgano oficial, hoxe festexa chea de ledicia o “Día da Gali-
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Daniel Castelao con outros nacionalistas no Pico Sacro, o 25 de xullo de 1925.
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za”. Nesa mesma data e publicación, Vicente Risco, non dubida en sinalar 
que “o día do Apóstolo é a festa da patria galega, a nosa festa nacional”, 
manifestándose nuns termos semellantes Francisco Vázquez Enríquez, 
un dos militantes de referencia da comarca compostelá, ao declarar que 
“pola derradeira asemblea que en Compostela xuntou aos nacionalistas, 
foi acordado facer «Día da Patria» o 25 do mes de Santiago”.

O 25 de xullo, unha data para exteriorizar o patriotismo
A celebración dunha xornada de festa e reivindicación nacional facía 
parte de vello da axenda dos nacionalistas galegos. Máis unha vez, 
a influencia dos cataláns, que viñan celebrando o seu día nacional o 
11 de setembro desde as décadas finais do século XIX, animou as/os 
adherentes das Irmandades da Fala a adoptaren esta decisión, valora-
da xa uns vinte anos antes polos membros da Liga Galega. As novas 
circunstancias organizativas do nacionalismo e a súa decisión de se 
converter nun movemento de masas, rematarían por decantalos neste 
paso adiante.
As razóns e os obxectivos desta decisión serán explicados, sen comple-
xo ningún e con toda clareza, polos dirixentes irmandiños. Así, na edi-
torial do xornal A Nosa Terra do 25 de xullo de 1920, afírmase que “esta 
data do 25 de Santiago é data de lembranza da Patria natural que dende 
antigo, como agora e sempre, é a única patria verdadeira do home”, ex-
presando a vontade de “que dentro de poucos anos, o 25 de xullo, non 
haxa un fogar galego, aldeán ou vilego, que non deixe de exteriorizar o 
seu patriotismo”.

26 de abril e 17 de decembro, 
outra datas para o Día da Patria Galega
Os nacionalistas barallaron en distintos momentos outras posibilida-
des para a celebración do noso día nacional. Un parte deles, ligados 
á comarca da Coruña, defendían como data axeitada o 26 de abril, por 
coincidir co aniversario do asasinato en Carral dalgúns dos dirixentes da 
revolución galega de 1846. A opción emparentaba coa xornada xa pro-
posta a finais do século XIX polos membros da Liga Galega, coherente 
coa propia construción historiográfica de Manuel Murguía e a práctica 
política dos patriotas de entre séculos. 
A conmemoración do 17 de decembro, data do asasinato en Mondoñe-
do de Pedro Pardo de Cela, como festa nacional galega, contaría con 
máis apoios e a súa reivindicación alongaríase durante máis tempo. A 
favor deste día, xogaría o carácter laico do personaxe, significado polos 
seus enfrontamentos coa igrexa mindoniense, o alcance da súa loita 
contra os Reis Católicos e as circunstancias da súa morte, executado 
por orde dos monarcas após unha longa resistencia ás forzas castelás. 
Os nacionalistas da emigración, e moi particularmente aqueles situados 
en posicións arredistas, manterían a convocatoria como día nacional 
aínda nos anos trinta.

O 25 de xullo, a diverxencia da confesionalidade
A escasa información arredor da II Asemblea Nacionalista impídenos 
coñecer os termos do debate en que se acordou a escolla do 25 de xullo 
como Día da Patria Galega. Porén, algunhas novas de prensa daque-
la altura, obrígannos a pensar na existencia de discrepancias máis ou 
menos abertas entre a militancia das Irmandades da Fala polo carácter 
confesional da data. Neste sentido, resulta revelador un editorial publi-
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Militantes nacionalistas celebrando o Día da Patria Galega de 1930 en Vigo.

Valentín Paz Andrade durante o seu discurso no Día de Galiza de 1931.
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cado no diario católico El Ideal Gallego catro días despois do remate do 
plenario, onde felicitan os nacionalistas por optaren polo 25 de xullo 
como “Día de Galiza”, criticando aqueles que apostaban por outra data.
Vicente Risco, nun artigo publicado no especial do xornal A Nosa Terra 
editado con motivo do Día da Patria Galega de 1920, volve sobre o tema, 
dedicando unha páxina a defender a conveniencia da data e mostrando 
un entusiasmo que non aparece nos textos dos irmandiños coruñeses. 
Segundo Risco “facer a nosa festa nacional no día do santo Apóstolo é 
o nó simbólico que nos xungue coa Europa e coa cultura europea direc-
tamente é independentemente do resto da España: quere dicir Galiza é 
antes Europea do que española, antes universal do que ibérica”.

A Coruña, a única localidade que celebrou 
o Día da Patria Galega de 1920
O Día da Patria Galega de 1920 deixou en evidencia a capacidade de 
convocatoria do nacionalismo. A debilidade organizativa das Irmanda-
des da Fala e a improvisación na preparación da xornada reduciron a 
actividade a Ourense, Vigo e A Coruña, así como á edición dun numero 
extraordinario do xornal A Nosa Terra. Mentres que nas dúas primeiras 
localidades os nacionalistas limitáronse a solicitar aos concellos a colo-
cación da bandeira galega nun lugar visíbel, A Nosa Terra espallou unha 
publicación conmemorativa con portada de Castelao e colaboracións 
de escritores de relevo.
O único acto celebrado na xornada desenvolveríase na Coruña, a loca-
lidade onde as Irmandades da Fala contaban con certa implantación. 
Se ben os nacionalistas da cidade tiñan previsto un completo plano 
de acción, a suspensión das garantías constitucionais a consecuencia 
dun conflito laboral, limitou finalmente o programa á colocación de 
bandeiras galegas nalgunhas vivendas e á celebración dun concerto 
de música galega no Paseo de Méndez Núñez a cargo da banda de 
Isabel a Católica.

1921: un salto cualitativo na reivindicación patriótica
O 25 de xullo de 1921 significará un salto cuantitativo e cualitativo na 
celebración patriótica. Nos actos da Coruña, onde se repetirá o con-
certo de música galega a cargo da banda de Isabel a Católica, a ban-
deira galega ondeará por primeira vez na casa do concello. Ramón 
Cabanillas presentará en público no local da Irmandade da Fala O ca-
baleiro do santo Graal e repartiranse follas voandeiras dando conta da 
loita dos irlandeses, bascos e cataláns. Ao longo do país celebraranse 
outras actividades.
Ourense, o outro polo de importancia das Irmandades, acollerá diversos 
actos no local do nacionalistas coa actuación do coro De Ruada e un 
concerto na rúa de música do país a cargo da banda municipal. A pedi-
do dos irmandiños, diversas sociedades culturais e obreiras colocarán 
a bandeira galega, acontecendo outro tanto noutras vilas e cidades ga-
legas e da emigración, significándose Montevideo que deu nome de “Dia 
de Galiza” a unha rúa.

A consolidación da data
Os anos anteriores ao golpe militar de Miguel Primo de Rivera serviron 
para consolidar a data no conxunto do país. O propio Vicente Risco, nun 
artigo publicado en 23 de abril de 1923 no xornal agrarista La Zarpa re-
coñecía que “o Día da Galiza celébrase hoxe en todas as vilas da nosa 
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Nacionalistas diante do monumento a Rosalía de Castro en Compostela 
nos actos do Día da Patria Galega de 1933.
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Terra. A iniciativa da asemblea nacionalista de Santiago de outono de 
1919”, sinalando como a celebración se estendera en moi pouco tempo 
e a pesar da debilidade organizativa do nacionalismo polas principais 
cidades galegas. 
A loita por conseguir a visualización da Galiza como realidade política 
diferenciada e como suxeito de dereitos políticos vai centrar todo este 
período. Nesta orientación deuse unha batalla política moi importante 
para conseguir que os concellos galegos colocasen no seu balcón a 
bandeira galega, sinalándose o conflito vivido en Vigo en 1921, testemu-
ñado na folla voandeira titulada Terra Ceibe, editada pola Mocidade Na-
cionalista da cidade e asinada polo poeta Manuel Antonio e por Xavier 
Soto, militante nacionalista asasinado en 1936.

A prohibición da celebración
A ditadura de Miguel Primo de Rivera prohibiu a celebración do Día da 
Patria Galega. O golpe de Estado, organizado como todos os do sécu-
lo XX español para defender a unidade do Estado e para combater o 
nacionalismo, abriu unha dura persecución contra os movementos de 
liberación da Galiza, Euskal Herria e Catalunya até ao punto de que xa en 
1924 non se permitiron os actos do noso día nacional. A propia A Nosa 
Terra non dubidou en sinalar ao respecto “nada novo se fixo este ano. Ao 
contrario, polas circunstancias, non se puideron facer algunhas cousas 
que se fixeron en anos anteriores”.
Os nacionalistas mantiveron a xornada en condicións de clandestini-
dade. Así, por exemplo, Daniel Castelao canda outros nacionalistas da 
Estrada subiron en 1924 ao Pico Sacro para celebrar a data. Pola súa 
banda, os militantes da Irmandade da Fala da Coruña realizaron un xan-
tar ao longo destes anos. Porén, as autoridades gobernativas non tole-
raron o uso da bandeira galega nas administracións locais, chegando a 
retirala nos anos seguintes da casa de militantes nacionalistas, como 
lamentou o director de A Nosa Terra asasinado en 1936, Víctor Casas, 
nunha carta a Ben-Cho-Shey.

A restauración do Día da Patria Galega
Coa caída da ditadura e co proceso de reorganización do nacionalis-
mo para facer fronte á nova situación política volveu outra vez á rúa 
a celebración patriótica en 1930. 
Aínda así, será no período republicano, impulsado pola organización 
herdeira das Irmandades da Fala, o Partido Galeguista, cando o noso 
día nacional acade novos folgos, destacando os diversos actos de 
carácter local e, a partir de 1933, unha gran mobilización e mitin con 
epicentro na praza compostelá da Quintana. Co franquismo, a cele-
bración quedou novamente proscrita, e houbo que agardar por unha 
nova xeración de nacionalistas, que recuperará o 25 de xullo, devol-
vendo a xornada patriótica á Praza da Quintana a pesar das prohibi-
cións gobernativas.

Textos Fundación Galiza Sempre 
Deseño e maquetación Inácio Pavón e Oscar Valadares 
Corrección Lingüística Goretti Sanmartín




