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Balla Réka 

Hogyan lehet párhuzamot vonni Katalónia 

függetlensége és a világon bármi között?  

A képek 2016. november 6-a és december január 3-a között készültek az Assemblea 

Nacional Catalana (ANC), azaz a Katalán Nemzetgyűlésnél eddig eltöltött szakmai 

gyakorlatom során.  

Minek után az évnek egy ünnepekkel teli időszakában járunk, 

megfigyelhettem, hogy minden ünnep kapcsolatban lehet 

Katalónia függetlenségével vagy annak kérdésével. Az 

„Estelada”1 is ünnepi hangulatba öltözött a karácsony előtt 

pár nappal megszervezett tüntetésen, méghozzá karácsonyi 

égősort viselve jelent meg a demonstráción, ami a Barcelonai 

Polgármesteri Hivatal előtti téren történt a Betlehemi jászol 

mellett. Hordozói mindezzel jelezvén, hogy nem csak a 

függetlenségre, de a karácsonyi hangulatra is készülődnek. 

December 24-én még 

számtalan online karácsonyi képeslapot kaptunk 

mindannyian a kollégáktól, amiken nem csak kellemes 

ünnepeket kívántak egymásnak az emberek, de egy új, 

szebb, és független 2017-es évet is. Íme, az egyik a 

képeslapok közül, amelyen Darth Vader: „A 

függetlenség legyen velünk!” üzenete kíséri a „Boldog 

Karácsonyt és Boldog Új évet!” kívánságokat, amik 

szembetűnően a pozíciójukból következtethetően 

kevesebb szerepet, azaz kisebb jelentőséget kapnak az 

üdvözlőlapon. 

                                                           
1 Katalán függetlenségi zászló: sárga alapon 4 vörös csík, a bal oldalon egy kék háromszöggel, amiben 

egy fehér csillag található 
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Január 5-e a Napkeleti bölcsek eljövetelének ünnepe, a 

kis Jézus születése után. Gáspár, Menyhért és Boldizsár 

érkezését, akik végigvonulnak az egyes városokon és 

falvakon ezen az estén, a gyerekek lámpásokkal 

fogadják. A tradíció szerint régen fáklyákkal várták a 

királyok érkezését az esti órákban, manapság viszont 

papírlámpások sokaságával állnak a gyerekek az 

utcákon szüleik kíséretében, hogy lássák a felvonulást. 

Vic városában 2012 óta a Nemzetgyűlés ottani 

kirendeltsége hagyományszerűen függetlenségi zászlóval 

díszíti ezeket a lámpásokat, amik a belső megvilágított 

fénytől Estelada motívumú fény-árnyék játékot vetnek. 

Mindez azért érdekes, mert ez az ünnepség eredendően a 

gyerekekről és az ő ajándékozásukról szól, sok családnál 

nagyobb jelentőségű, mint a karácsony. Az által, hogy a 

szüleik Estelada-val díszített lámpásokat adnak a kezükbe, 

saját politikai akaratukat, vágyaikat próbálják kifejezni 

ezen ünnepség alkalmával, és egyúttal továbbadni ezt a 

szokást a család többi tagjának, aminek eredetileg semmi 

köze nincs sem a politikához, sem Katalónia helyzetéhez. Ez 

egy egész Spanyolországban (és több volt kolónia, dél-

amerikai országban) létező és ünnepelt hagyomány.  

Összefoglalásként, ezzel a pár képpel, illusztrációval és a hozzájuk tartozó rövid 

történetekkel azt a megfigyelésemet szeretném bemutatni, miszerint a függetlenségi 

mozgalom résztvevői a világon minden létező tárgyi, vagy fogalmi dolgot megpróbálnak 

a saját érdekükben felhasználni. Bár sok esetben, mint például a lámpásokéban is, 

botrányt keltenek az effajta cselekedetek, és visszhangjuk tolakodásnak, furakodásnak 

minősül a velük egyet nem értők számára, mindig újabb és újabb váratlan „helyen” 

bukkan fel a függetlenségi törekvés. Számukra bármi azonosítható, kapcsolatba hozható 

a függetlenséggel, és a mozgalom maga is feltétel nélkül alkalmazkodik a 

körülményekhez.  Kicsit úgy tűnik, hogy a cél érdekében, amely a függetlenség elnyerése 

Katalónia lakói és külföldi támogatók megnyerése által, bármit képesek felruházni, 

átitatni függetlenségi szellemmel. 



 

 
 

 


