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PROLEG

Aquesta tesi doctoral és el resultat d'un procés llarg que s'inicia en els darrers anys de la

meva llicenciatura quan vaig comentar a interessar-me per la qüestió irlandesa. La lectura

d'un deis clássics en la historiografía irlandesa, Culture andAnarchy in Ireland, 1890-1910

de F.S.L. Lyons, va fer augmentar encara mes la meva curiositat peí període revolucionan

irlandés. La qüestió social i la qüestió nacional es presentaven a Irlanda d'una manera ben

singular, culminant en un moviment independentista que era capa? de desafiar el tot poderos

imperi británic. El relatiu desconeixement sobre aquest procés a casa nostra contrastava amb

la presencia mediática de la qüestió de FUlster. L'enfrontament violent entre católics i

protestants, o si voleu entre republicans (o nacionalistes) i unionistes, era presentat sovint com

un mal endémic al cor de l'Europa occidental. Les arrels d'aquest conflicte, sens dubte,

havien d'estar en el període que va de fináis del segle XIX fins al primer ter? del segle XX,

amb el desenllac de la creació d'un estat irlandés i el manteniment de l'Ulster com a part de

rimperi británic.

Val a dir que aquest període ha merescut un tractament extensíssim a la historiografía

anglosaxona, sobretot a Irlanda i a la Gran Bretanya, fet que em va animar a plantejar un

projecte d'investigació que va meréixer una beca per a Testada d'un any al University College

Dublin, el curs 1990-1991. La idea era arribar a un estat de la qüestió de la bibliografía

irlandesa del període revolucionan, per tal de poder plantejar les semblances i les diferencies

amb la Catalunya contemporánia. Aquest projecte, de fet, estaría a rorigen de la present tesi

doctoral. L'estada a Dublín, a mes, em va donar Toportunitat de seguir un curs post-doctoral,



M.A. in Irish history, que comportava la realització d'una tesina -o minor íhesis- en anglés. El

resultat va ser un estudi de la vaga i locaut de 1913 a Dublin que va enfrontar a sindicalistes i

a nacionalistes {The Harp before ihe Plough: The 1913 Sírike and lock-out andthe

Nationalist Moviment). Aquest treball abordava una qüestió poc tractada en la bibliografía

irlandesa i plantejava un seguit de contradiccions que, des de la perspectiva historiográfica

catalana, resultaven forca atractives. Aquesta tesina en anglés era, si descomptem altres

treballs menors, el meu primer treball d'investigació concretat en un material consultable

(University College Dublin). Val a dir que la recerca, feta sobreíot a partir de l'análisi de la

bibliografía i la premsa contemporánia, em va permetre d'acostar-me a un fet concret de la

historia d'Irlanda i anar mes enllá de la simple consulta del material bibliografía Em sentía, si

se'm permet la immodéstia, un expert cátala en historia irlandesa contemporánia. En canvi, el

meu acostament a la historia catalana contemporánia estava mancat d'un coneixement tan

directe; la formació universitaria a Barcelona no m'havia posat en contacte amb les fonts

directes.

El resultat d'aquesta estada a Irlanda fou, dones, una memoria que era, de fet, un petit resum

de la historia d'Irlanda, amb la simple juxtaposició d'aquest amb generalitats de la historia de

Catalunya contemporánia. S'hi plantejaven unes conclusions que, de fet, no responien a una

veritable análisi comparativa entre les dues realitats. Al llarg de dos anys, en el marc deis

cursos de doctorat Catalunya i ¡'EuropaModerna, a l'Institut Jaume Vicenc Vives, vaig anar

replantejant la idea originaria sobre la tesi doctoral. El contacte amb la premsa catalana de

I*época em va fer adonar de Penorme ressó a Catalunya del període revolucionan irlandés.

Les referéncies a Irlanda esdevenien un referent per al catalanisme i centraven sovint el debat

sobre la qüestió nacional. El treball de nou crédits, Revoiució Nacional i Guerra Civil a

Irlanda, el sen ressó a Catalunya, ja acotava el treball d'investigació. Evidentment, en la



present tesi doctoral hi ha elements de comparado entre les dues realitats, pero el gruix del

treball se centra en la repercussió a Catalunya deis fets a Irlanda i en el debat que es produí en

el si del catalanisme.

Ja des de fináis de segle passat trobem a la historiografía catalana análisis d'altres moviments

nacionals que hom equipara al catalanisme. Antoni Rovira i Virgili esdevindrá un deis

máxims propagadors de models nacionalistes foranis, evidenciant la necessitat que sentía el

catalanisme de buscar models i establir análisis comparatives amb d'altres casos. Negre i

Balet fará el 1921 un panagíric de la revolta irlandesa, Irlanda, el batlie de Cork i Catalunya,

en qué plantejará la validesa del model irlandés per a Catalunya. De la mateixa manera, uns

anys mes tard, Ramón Fabregat reivindicará el fet nacional cátala a partir de Flandes, amb el

suggerent títol de Flandes, la Catalunya delNord. I. Ribera i Rovira, per la seva part, amb

Catalunya i la guerra de les Nacions, voldrá equiparar Catalunya amb les nacionalitats

oprimides en el context de la primera guerra mundial. Serán moltíssims els escriptors,

periodistes i polítics que intentaran establir analogies amb d'altres qüestions nacionals. En

qualsevol cas, Irlanda será, sens dubte, la qüestió nacional per excel.léncia en aquest període.

La historiografía catalana recent, tal vegada, ha deixat una mica de banda la recerca de models

exteriors. Sovint les análisis del catalanisme o d'altres moviments socials s'han limitat a

l'análisi de la propia realitat sense fer massa referencia a d'altres casos. En concret, Testudi

del catalanisme ha restat sovint aíllat del context europeu, fins i tot del context espanyol -les

referéncies ais nacionalismes gallee i base han estat comptades. Darrerament, pero, han

comencat a aparéixer publicacions que intenten omplir aquest buit, també peí que fa a

¡'experiencia de la guerra europea i la participado catalana * . Peí que fa a Irlanda, si bé

' Víctor Martínez-Gil, El naixement del l'Iberisme Catalanista, Curial, Barcelona, 1997.



trobem sovint referéncies a la qüestió irlandesa, no hi ha fins l'actualitat cap treball que hagi

abordat el tema en produnditat . Aquesta tesi és, dones, un primer intent que intenta omplir

un buit en la historiografía catalana, sobretot tenint en compte la gran repercussió de la

revolució irlandesa a la Catalunya d'abans de la guerra civil.

La tesi fa, en primer terme, un resum de revolució histórica irlandesa. Es un intent d'acostar

al lector cátala una informació indispensable per a poder entendre la situació a Irlanda i poder-

la comparar amb la interpretació contemporánia que se'n fa des de Catalunya. En alguns

casos, la narració pot resultar un xic feixuga al limitar-se a repetir uns fets que poden patir

d'un excessiu estil enciclopedia Tanmateix, en d'altres casos les referéncies a Irlanda

responen a una interpretació personal a partir de l'análisi de fonts directes. A tall d'exemple,

podem esmentar aquí les referéncies a la qüestió social i a les contradiccions entre

nacionalisme i socialisme. I és que aquesta tesi no és únicament una tesi sobre catalanisme, o

sobre nacionalisme si s'escau; hom pretén situar el catalanisme i el nacionalisme irlandés en

el context deis moviments socials contemporanis. La qüestió social, el socialisme i

l'obrerisme serán fenomens que s'influiran e!s uns ais altres, essent impossible de separar un

aspecte de l'altre en la seva totalitat. A mes, un deis apartats de la recerca se centra

precisament en l'análisi comparat, a Catalunya i a Irlanda, de la interrelació entre obrerisme i

nacionalisme.

El gruix del trebaíl, com ja hem esmentat abans, és recollir i aplegar el ressó de la revolució

irlandesa a Catalunya. Val a dir que ens hem limitat a la premsa catalanista, per una qüestió de

temps i d'acotament de la investigació. No ens limitem, pero, a recopilar reaccions sino que

analitzem el debat que suscitaren en el si del catalanisme i fins i tot en altres moviments

Ton i Strubelt i Trueta, Josep Roca i Perreras i I 'origen del Nacionalisme d 'esqtterres, Areriys de Mar, 2000.



socials. Les referéncies a Irlanda ens aporten un munt d'informacíó sobre el catalanisme, o

potser caldria dir sobre els catalanismes, i el seu posicionament davant la qüestió nacional i

altres qüestions socials com robrerisme. En el fons, abordem el catalanisme amb la pretensió

de no fer-ho tancats en nosaltres mateixos, sino de situar els seus plantejaments i discursos

ideológics en un context mes ampli, que en aquest cas se centren en la constatació de la

diferencia o la semblanca amb el nacionalisme irlandés contemporani.



1. INTRODUCCIÓ

Som a les acaballes del segle XX, a punt de comencar un nou mil.leni, i sembla que per fi s'albiri una

solució definitiva per al problema irlandés. El seglc qué ara deixem enrcrc ha vist com Irlanda

protagonitzava el moviment nacionalista anti-estat mes significatiu de l'Europa occidental. De fct, la

illa á'Erín ha estat el punt de mira de tots els moviments nacionalistes del seu entorn i, de fet, encara

ho segueix essent. Només falta seguir la premsa basca deis darrers anys: les referéncies continuades a

la qücstió de l'Ulster en son una mostra palpable. Podríem dir que el cas irlandés ha estat l'exponent

máxim de TEuropa occidental d'un problema nacional no resolt, amb l'altaveu gens menyspreable

deis lobbies irlandesos-americans. Hom pot distingir clarament dos moments claus de desvetllament

de les petites nacions: un a principis de seglc -coincidint amb el períodc d'entreguerres- i un altre que

s'inicia a les darreries deis anys seixanta -coincidint amb la crisi deis valors burgesos i I'cstat del

benestar de TEuropa de postguerra. En ambdós moments, Irlanda esdevé el fet nacional per

excel.lcncia que servcix de model a d'altres moviments d'oposieió ais estats establerts. Es evident que

el carácter violent que pren el problema irlandés li dona una cspectacularitat i un ressó del que no

gaudeixen altres conflictes nacionalistes o identitaris. En contraposició, la imatge romántica de Tilla

que el cine i la literatura ajuden a bastir, és un altre element que cns permet entendre Tinteros que

desperta el cas irlandés. Així, els irlandesos son vistos com el poblé irredempt per cxcel.léncia, i els

seus habitants com els dipositaris d'una tradició mil.leñaría. El passat colonial de Tilla ha estat un

element fonamental que també ha ajudat a bastir aquesta visió d'Irlanda. Així, la doctrina nacionalista

moderna ha trobat en el domini colonial británic la clau de volta que li ha permés cnllacar amb

Tirredemptismc secular irlandés. Si el cas irlandés és un módel emblematic ho és sobretot per la

capacitat de fer una lectura nacional del passat i del pes que aquesta interpretació del passat ha tingut

en el debat polític i ideológic del present.

Un estudi de la revolta nacionalista irlandesa de principis de segle pot servir de manual a qualsevol

persona que vulgui entendre el funcionament de la doctrina nacionalista. Des de fináis del segle XIX



veiem la construcció d'un llegat ideológic que reunirá tots els elements característics que trobarem a

d'altres nacionalismes contemporanis i fins i tot posteriors. Per tant, entendre la historia d'Irlanda

d'aquest període ens pot ajudar a entendre la nostra propia historia. Una realitat tan diferent de la

nostra com la irlandesa -pero per aixó no menys complexa- ens ofereix uns plantejaments polítics i

ideológics que retrobarem -en major o menor mesura- a la Catalunya contemporánia. A Irlanda

apareixeran moviments insurreccionáis republicans oposats a la monarquía británica, també veurem un

corrent d'opinió favorable a un autonomisme dins l'impcri británic, una revolució nacional plena

á'herois i mártirs, una sagnant guerra civil que enfrontará els mateixos nacionalistes irlandesos i un

moviment d'oposició al nacionalisme verá i católic protagonitzat pels protestants unionistes de

1'Ulster. Hi podem trobar elements de lluita religiosa, cultural -entre d'altres la llengua- i social. A

mes, la solució donada al conflietc amb la partido de Tilla el 1921 fará del cas irlandés una qüestió

irresolta, un problema pendent que ens ha arribat fins a Pactualitat. Sense la qüestió de l'Ulster Irlanda

hauria deixat d'aparéixer en els llibres d'história; la jove república d'Irlanda hauria passat -com de fet

així ha cstat- totalment desaparcebuda en el coneert deis Estats. La irlanda del sud no ha protagonitzat

des de llavors cap lideratge en cap doctrina social o económica. Tanmateix, el petit territori que va

restar sota el domini británic esdevindrá, les darreres décades d'aquest segle, Pescenari d'unes lluites

socials i polítiques que bastirán un model insurreccional per a la resta del món. Així, ct moviment pcls

drets civils de Bernadctte Devlin (a les acaballes deis anys seixanta) posaran les bases arreu per altrcs

moviments en favor de les minories. Després, amb la represa del conflicte violent, les sigles de PIRA

(Exércit República Irlandés) esdevindran un altre cop cmblcmátiques de la lluita revolucionaria cap a

la independencia. Aquest nacionalisme será, és ciar, diferent del de principis de scgle, pero mantindrá

molts elements de Panterior. La solució que en aquests moments sembla albirar-se a Panomenada

Irlanda del Nord toma a acostar-se, pero, a les tesis de Parnell o O'Connell basades en el diáleg i la

negociado. També veurem que la Gran Brctanya (el Regne Unit) tindrá un paper fonamental en el

desenllac deis esdeveniments. Entendre la historia d'Irlanda és un mirall de la historia de la Gran

Anglaterra, de Pimperi británic. També en aquest punt, ¡'actuario del govern británic será per a

nosaltrcs un model de resposta a un moviment d 'alliberament nacional.



Irlanda no sera, pero, tan sois un mirall en qué ens podrem veure nosaltres mateixos (reconéixer-nos o

diferenciar-nos), sino que hi haura fins i tot un contacte directe. Catalanistas com Francesc Maciá

estaran en contacte amb dirigents irlandesos, i la qüestió irlandesa sera moneda de canvi del debat

polític a Catalunya i a Espanya. En aquesta recerca, pero, donarem primacia al rclat deis fets i les idees

de la revolució irlandesa; la historia d'Irlanda en será la protagonista. El que pretenem és oferir una
x

interpretado de revolució social i política de la Irlanda d'entreguen-es, per tal que podem teñir una

visió d'una altra realitat que ens pugui servir per establir comparacions amb la nostra i, a partir d'aquí,

poder analitzar la dicotomía Catalunya-Espanya amb un bagatge mes universal, menys tancat en

nosaltres mateixos. De fet, aquest treball és tan sois un comencament, una porta oberta, que ha de

servir ais íectors per treurc'n les seves própics conclusions o ptantejar-se qüestions o dubtes que fins

llavors semblaven no existir. En definitiva, cntendre el d'allá ens pot ajudar a entendre el d'aquí; les

diferencies -que son moltes- no ens han d'impedir de veure les semblances o -si mes no- d'entendre'n

els mecanismes que fan diferents ambdues realitats.

Un deis objectius primordials d'aquest treball es veurc el ressó a Catalunya deis csdcvcnimcns a

Irlanda i la interpretado que en faran els diferents sectors del catalanisme contemporani. El gruix de

les referéncies a Irlanda que trobem en la premsa i en la literatura de l'cpoca fan ben palés que Irlanda

era en aquest període el model nacional mes important i conegut a la Catalunya de principis de scglc.

Amb aquest estudi, de fet, volem fer conéixer l'abast del ressó que van teñir a Catalunya els

esdeveniments a Irlanda. Aquesta és una aportado humil, la de reproduir textos i comentaris, pero que

no dcixa de ser important a Phora d'entcndrc la manera de pensar i raonar deis catalanist.es en aquest

moment historie. Hem limitat la nostra recerca a la rcpercussió de la Revolució irlandesa en el món del

catalanisme, limitado que -tal vegada- pot ser criticada; val a dir, pero, que el gruix del material

recollit justifica aquesta actitud. Aquest treball, dones, després de voler resumir els fets i els

plantejaments ideológics que es viuen a Irlanda, vol aportar la visió que d'clls es té des de Catalunya,

mes concretament des deis sectors catalanistes. Es, per tant, un resum de la presencia irlandesa a

Catalunya; perqué tal com veurem a continuació Irlanda será molt present en les análisis polítiques i

10



idcológiques deis catalanistcs de l'época. El catalanisme, com altrcs moviments idcntitaris

contemporans, serán -en part- hereus de la Revolució Irlandesa.

A l'analitzar un període molt marcat també pels conflíctes de carácter social, plantejarem les

contradiccions que es suscitaran entre l'anomenada qüestió nacional i la qüestió social: a Irlanda i a

Catalunya. El període analitzat veu l'eclosió de moviments polítics amb una forta cárrega ideológica

amb el predomini deis ismes; socialísme, anarquisme, nacionalismo... Es viu un moment de canvi i de

trasbals social, económic i polític, en qué trontollen les estructures polítiques i socials de l'era

Victoriana i de la Restaurado. En aquest context, analitzarem els projectes nacionals o socials que

plantejaran els nacionalistes irlandcsos i els catalanistcs, així com el posicionament deis moviments

obrers i sindicalistes davant la qüestió nacional. Al capdavall, aquest és un estudi sobre els moviments

de reivindicació nacional a Irlanda i a Catalunya, entesos com a moviments identitaris de resposta a

una situado social i política determinada. Es tracta de dos moviments de reivindicació nacional

altcmatius ais cstats-nació cstablerts; moviments que -oscil.lant des de posicions regionalistes fins al

maximalisme independentista- respondran a un marc de relacions socials económiques i socials

determinat. Aqucsts anomenats nacionalismes son expressió de les contradiccions del concepte

d'cstat-nació en un moment d'eclosió de la idea nacional i de lluita obrera i sindical.

En darrer terme, farcm una análisi crítica de la idea nacional tot posant-Ia en perspectiva histórica. El

debat actual a l'entorn del nacionalisme, sovint protagonitzat per un corrent que desqualifica els

nacionalismes pero que no posa en dubte els cstats cstablerts, cns servirá per bastir unes conclusions

sobre el fet nacional a Catalunya i a Irlanda, i, en definitiva, a arreu.

1.1. ESTATS. NACIONS. REGIONS: UNA QüESTIÓDENOMS

Abans de comencar qualsevol treball de recerca sobre el fet nacional és bo d'explicar 1'aparell teóric

que es fa servir. Es tracta d'aelarir que es vol dir amb denominacions tan controvertidos com ara cstat,

nació, moviments etnics, etc. La utilització d'una terminología o una altra no es un fet accidental.

Sovint, darrere hi ha un posicionament ideológic o teóric davant el fet nacional. Així, el concepte de

11



moviment étnic - cspecialment popular en la bibliografía anglosaxona - sovint es contraposa ais

conceptes de nació o estat-nació. Des d'aquesta perspectiva; l'adjectiu nacional queda restringit ais

ámbits deis estats-nació establerts. Es planteja l'existéncia de dues menes de nacionalismes; els

corresponcnts a un un estat -mes basats en pautes cíviques i de convivencia- i els ctnics -tendents a

Pexclusió i a la intolerancia. Els defensors d'aquesta óptica fan sovint una crítica general al fenomen

nacionalista i es refereixen ais moviments étnics com a causants d'inestabilitat i enfrontament civil,

pero al mateix tcmps consoliden els qualificatius de nació i nacional en referir-se ais estats establerts.

Es a dir, la desqualificació global del nacionalisme -tendent a la xenofobia i a I'exclusió- sembla no

afectar al nacionalisme vigent de l'estat. Hi ha, dones, la pressumpció que l'estat és l'expressió d'un

nacionalisme cívic i tolerant, oposat a un nacionalisme excloent i no democrátic.

Per altra banda, hi ha el plantejament oposat basat en la idea que els moviments nacionals periferics

son la vcritable expressió del fet nacional, en contradicció a Yartificial nacionalisme de l'estat.

Aquesta es la perspectiva d'aquells que se senten pertanyents a una comunitat nacional no reconeguda

com a tal i que veuen l'estat com una imposició. A partir d'aquí hi ha també una dicotomía entre

nacionalisme bo (nacionalisme defensiu, periferic) i nacionalisme dolent (nacionalisme opressor de

l'estat). Aquesta visió és ben diferent de Pantcrior en molts aspectes, pero coincideix amb l'altra en

plantejar l'existéncia de dos tipus de nacionalismes diferents. Així dones, el qualificatiu de

nacionalisme d'estat ve ser l'altra cara de la moneda de I'anomenat nacionalisme étnic. És justificable,

pero, aquesta difcrcnciació? No és l'estat, en definitiva, la máxima expressió de la consciéncia de

grup, del fet nacional? Com podem separar, dones, l'estat-nació -justificat a partir del fet nacional- i

els moviments nacionalistes periferics -els quals volen, en definitiva, reproduir aquesta mateixa

estructura d'estat-nació? Podem separar, per exemple, el nacionalisme jucu abans i després de la

formado de l'estat d'Israel? O el nacionalisme irlandés abans i després de la formado de la República

d'Irlanda? No hi ha un nacionalisme italiá abans i després de la formado de la República italiana?

Contestant a aqüestes preguntes hi ha l'argument que planteja l'cxistcncia de l'estat abans de la nació.

Es a dir, en certs casos, hi hauria una continuítat histórica de l'Estat abans i després de l'aparició del

concepte de nació moderna. L'estat hi seria abans de la nació, per tant, el procés d'integració i de
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construcció nacional respondria a una mes gran interrelació d'elements cívics i étnics. L'Estat francés,

dones, seria expressió d'un procés mes llarg i acabat que l'Estat irlandés. Tanmateix, aquest

plantejament obre molts interrogants. Com és, dones, que aquests nacionalismes (a vegades

anomenats pomposament els origináis, és a dir, els de Franca, Anglaterra o Gran Bretanya i ádhuc

Espanya) han patit mes convulsions internes que no pas altres mares nacionals menys origináis i

menys histories? Fins i tot caldria afegir que, de fet, en els casos cátala i escocés, per exemple, hi

trobem també rexisténcia d'un estat propi abans de Paparició de la idea de nació moderna. Es aixó

motiu suficient per distingir radicalment aquesta consciéncia de grup d'altres?

El plantejament teóric en aquest assaig tendeix a acccptar les diferencies entre divergents moviments

identitaris, pero no fa una divisió absoluta entre dues menes contraposades de nacionalisme. Així, hi

hauria una diferencia qualitativa entre un nacionalisme espanyol que tingues la pretensió d'abastar la

diversitat cultural i lingüística de l'estat espanyol i una altrc nacionalisme espanyol tendent a la

uniformització en base a la cultura castellana. De la mateixa manera, seria diferent un nacionalisme

cátala tolerant envers les miñones o un catalanisme tendent a Texclusió i la marginació en funció de

criteris étnics o culturáis. No és el matcix, tampoc, un nacionalisme d'un estat establcrt (la majoria

deis estats de la Unió europea en serien un bon exemple) que posa trabes al dret de ciutadania a

aquelles persones (filis d'immigrants) que fins i tot hi han nascut (!) i un nacionalisme d'estat que no

fa distinció entre els ciutadans que el conformen. En aquest context, podem parlar d'un nou

nacionalisme europcu, una mena de nacionalisme intcrestatal, que practica una política d'exclusió

envers els immigrants (repressió policial i mesures de protecció fronterera). Aquesta mena de

nacionalisme col.lectiu és expressió de la suma deis diferents nacionalismes estafáis (Espanya,

Franca, Alemanya...) i nacionalismes sub-estatals (escocés, cátala...). Pertant, mes que de dos models

nacionalistes caldria parlar de variants nacionalistes i de diferents models de nació i de nació-estat.

Aleshores, la diferencia fonamental no seria entre estat i nació, o entre estats nacionals i moviments

étnics, sino entre nacionalismes mes excloents o mes integradors, nacionalismes pluri-lingüístics i

pluri-culturals (conformáis en base a l'acceptació d'una pluralitat de nacions, étnies o cultures) o

nacionalismes uníformitzadors (tendents a la imposició d'una nació, una cultura, sobre les altres),
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nacions dominants (cultures dominants) o nacions minoritáries (tinguin aqüestes un estat o no)... Son

aquesta mena de diferencies les que marquen el carácter determinat d'un moviment nacional o

identitari, i no pas la simplista divisió entre els nacionalismes establerts (cstats) i els que volen

constituir-se en estat.

La tendencia a referir-se ais nacionalismes sub-estatals com a moviments étnics, s'explica -en part-

per Passumpció que la majoria d'estats del món occidental accepten unes regles de joc democrátiques

que no permeten la vulnerado de drets básics, com els drets lingüístics i culturáis. Es cert que

l'Europa del tercer mil.leni atorga un gran nombre de Uibertats individuáis i col.lectives que

afavoreixen que, en molts casos, els grups minoritaris o minoritzants puguin aconseguir que els scus

drets culturáis i fins i tot nacionals siguin respectáis. Tanmateix. aixó no és sempre així. Les regles de

joc deis estats establerts, juntament amb les normes del mercat Uiure, conculquen sovint drets básics

referents a l'ámbit lingüístic i cultural. L'aparició de nacionalismes sub-estatatals es gairebe sempre la

resposta a un sentiment subjectiu de dependencia a una autoritat que vulnera els drets de la comunitat

nacional en qüestió. L'estat és vist com una forca coercitiva i excloent que tracta d'imposar uns valors

culturáis i de pertanyenca nacional que s'oposen ais sentits com a propis. A partir d'aquí aparcixen

moviments polítics que pretcnen la reforma de l'cstat (autonomía cultural o política, federació,

confederació) o que volen ensurtir-se'n (independentisme). Sovint, l'alternativa independentista és

conseqüéncia de rimmobilisme estatal o de la manca de consens a l'hora de delimitar i regular els

sentiments de pertanyenca. En altres casos, pero, el desenvolupament d'una consciéncia nacional

alternativa es demostra incompatible amb la de l'estat establert; fins i tot ens els casos en qué Pestat

s'esforca per trobar un punt de compromís entre les diferents adscripcions nacionals. En la meva

interpretado, aquests nacionalismes no son ni mes bons ni mes dolents que els nacionalismes deis

estats establerts; el que passa és que sovint la interpretado del concepte de sobirania nacional que

estableix l'estat entra en contradicció amb el del grup nacional minoritari o minoritzat. En

conseqüéncia, els nacionalismes sub-estatals senten com una imposició la no acceptació del seu dret a

la sobirania; mentre que els nacionalismes estatals veuen les demandes perijeriques com una manca de

lleialtat a una de sobirania que ells interpreten com a comuna. Tot aixó es complica encara mes, si
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tcnim en compte que cls grups nacionals no son homogenis sino que cls scntimcnts de pertanycnca

nacional es barregen en un mateix territori; sovint, moviments nacionalistes no estatals son minoritaris

en el seu propi ámbit territorial (per raons sociológiques, demográfiques o culturáis). Val a dir que el

sentiment d'idcntitat nacional varia fins i tot entre els matcixos membres d'una comunitat cultural

determinada. I és que la pertanyenca de grup, i mes concretament el concepte d'identitat nacional, no

és pas un fenomen inamovible i permanent. Al contrari, e\spobles, les regions, les nacions, son

cntitats vives i permeables al canvi al llarg del temps; multituds de fenómens (culturáis, demógráfics,

económics...) van determinant Tevolució en un sentit o altre de Padscripció nacional. Hi ha, dones,

aparició o desparició de sentiments nacionals, de la mateixa manera que van apareixent o

desaparcixent cultures o nacions. En cl fons, es la voluntat col.lectiva deis homes la que determina

l'ámbit territorial i cls criteris idcológics del sentiment de pertanycnca nacional.

El que hem acabat de dir en referencia ais nacionalismes sitb-estatols es válid per ais nacionalismes

establerts. Els estats no son unitats inamovibles i invariables, ni en cl scu aspeetc territorial ni cl criteri

de definició de les bases de l'adscripció nacional. Els estats europeus actuáis atorguen un major grau

de llibcrtats individuáis, i plantcgcn una identitat nacional molt mes flexible que la deis estats de

principis de scglc. La Unió europea, per altra banda, suposa cl naixement d'un nou nacionalismo (o

suma de nacionalismes) interestatal. Els estats europeus estableixen que la sobirania resideix en la

suma d"individus que conformen Testal (amb l'exclusió a vegades, com ja hem esmentat, de ciutadans

no considerats nacionals); no rcconcixcn, pero, el dret a la sobirania a parts d'aqucst territori (almcnys

en la majoria deis casos). I és que el dret a la sobirania nacional, o el dret a Tautodeterminació,

planteja moltes dificultáis a Fhora de fer-ne una definició teórica. El dret a la sobirania, s'accepta

normalmcnt, es conscqücncia de T existencia anterior de la nació o poblé. Pero com dcñnim cl

concepte de nació1? Ens trobem que Testal defineix la nació en funció de 1 'estatus qno, mentre que el

nacionalisme sub-estata! es defineix com a entitat nacional en oposició a la idea nacional de Testat.

Així dones, Testat i cl territori aspirant a estat es defineixen mútuamcnt com a dipositaris de la

sobirania nacional. A vegades Testat accepta atorgar la sobirania a una part del territori, pero a
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vcgadcs s'hi oposa. I, en altres casos, s'aconsegueix una solució que -sense reconéixer la sobirania de

lapart- satisfa el sentiment identitari perijeric.

En la mesura que a l'Europa actual el sentiment de llibertat individual ha guanyat molt terreny en

retació a PEuropa de principis de segle, hom pot parlar d'una certa pérdua d'importáncia del sentiment

d'idcntitat nacional. A la socictat d'avui, el materialisme i la identitat individual semblen haver-se

imposat a altres criteris d'identitat col.lectius (nacionals, socials..)- Per altra banda, hi ha qui planteja

que la globalització i la uniformització cultural (mitjans de comunicació...) están provocant una

reacció en contra que dona lloc a l'aparició de moviments identitaris alternatius. Així, hom diu que els

nacionalismes sub-estatals serien una reacció a aquest procos. Aqucst plantcjamcnt, tanmatcix, cal

posar-lo en dubte. L'oposició a la globalització, sigui major o menor, no és exclusiva deis mares sub-

estatals. El que passa és que la globalització i eís processos de concentrado de poder polític i

económic (Unió europea), posen en un primer plá les contradiceions entre cstat i nació minoritzadada

(sense cstat o sense un estat sentit com a propi).

Fins i tot, termes en principi tan diferents com nacionalismo regionalismo federalisme i imperialisme,

poden rclacionar-sc amb un matcix fenomen identitari de pertanyenca de grup (a una cntitat nocional,

regional o imperial). Lluís Duran i Ventosa, ja a principis del segle XX, fa una equiparació de tots

aquests termes a un mateixa teoría política o ideológica, basada en la defensa d'un sentiment de

pertanyenca comú. Duran i Ventosa equipara, per cxemplc, el catalanisme amb Yamericanisme, i el

nacionalisme irlandés amb clfederalisme británic. Per a ell, es tracta de fenómens que responen a

una mateix principi:

Pero, bé o malament, amb el nom de regionalisme tracto de compendre-hi tant les aspiracions

'nacionalistes' deis irlandesos, elstxecs, els polacs, els flnlandesos, els pobles baleantes, els

americans, etc., com les reclamacions deis flámenes a Bélgica, com el regionalisme deis gallees i els

asturians, com el 'fuerisme' (aviii 'biscaitarrisme') deis bascos, com el nostre 'catalanisme', com

7 'americanisme' deis ianqnis. Dintre de la meva concepció de la doctrina, fins I 'imperialisme anglés i

les tendéncies federalistes a constituir-lo amb la base del reconeixement de les entitats naturals
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(Anglaterra, Escocia, Irlanda, País de Gales i lotes les colónies), no son sino manifestacions del

mateix regionalisme, venint explicades per la mateixa teoría3

Aquesta defínició de regionalisme de Duran i Ventosa ens serveix per a il.lustrar la dificultat a l'hora

de denominar els moviments polítics o socials relacionáis amb el fenomen nacional o identitari. En

aquest treball, utilitzarem el terme estat per a referir-nos a una estructura de poder independent

(políticament). El qualificatiu de nació será un qualifícatiu que podrá descriure a un estat, a una unitat

territorial mes petita (part de l'estat) o a un marc territorial interestatal (parts de diversos cstats o estats

sencers amb una consciéncia nacional o cultural comuna). El terme nacional, será, dones, un adjectiu

referit a una realitat variable al llarg del temps. En parlar de nació, comunitat nacional o estat-nació;

estarem parlant d'un sentiment d'identitat col.lectiva que podrá afirmar-se en defensa d'un estat

cstablcrt o per a la construccio d'un marc estatal altcrnatiu. L'ús de nacionalisme será sinónim a

moviment identitari -i podrá ser proper a regionalisme en alguns casos. Posarem l'accent en el

carácter variable de radscripció nacional i de l'ámbit territorial de la nació. País o poblé, potser, serien

termes mes escaients per referir-nos-hi, des del moment que aquests termes tenen una cárrega menys

política i permeten una interpretado mes ampia. Tanmatcix, en Tactual debat tcrminológic, la seva

utilització pot portar a confusions i malentesos. En aquest punt, voldria referir-me a la utilització

indiscriminada abans apuntada del terme regió. Sovint hom es refercix a regió per designar a totes les

comunitats nacionals o unitats territorials mes petites que conformen un estat (identifícat

exclusivament amb la nació). Amb el terme regió ens referirem a aquelles parts d'una nació (d'un

país) que comparteixen el mateix projecte nacional. Es evident que les regions, com les nacions i com

cls cstats, no son conceptes inamovibles al llarg del temps, i arces que comparticn un mateix model

nacional poden, a partir d'un moment determinat, deixar de fer-ho. A mes, les adseripcions nacionals

no solament son variables al llarg del temps, sino que també presenten contradiccions internes. És a

dir, els habitants d'un mateix territori d'una comunitat nacional no comparteixen sempre la mateixa

concepció de nació; sovint trobcm dos o mes sentiments nacionals ben oposats. L'intent de dividir

Europa en unitats nacionals homogénies s'enfronta a una realitat cultural i sociológica complexa

3 Lluis Duran i Ventosa, Regionalisme i Federalisme, p. 48.
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(sobretot a l'cst d'Europa i cls Balcans). Arribem aquí a un punt clau en l'análisi del fet nacional; és a

dir, la contradicció entre drets individuáis i drets col.lectius, entre individu i nació. La referencia a

moviments nacionalistes o identitaris, no ens ha de fer oblidar que la individualitat humana esta per

sobre de les adscripcions de pertanyenca de grup. Aquest sera, sens dubte, un deis grans temes de

debat per al mil.leni que s'estrena; mentrestant, en aquest treball, plantejarem en el fons el mateix

debat pero referit a un altre moment historie. L'Europa de principis del segle XX, era -com ara- una

realitat canviant que vivia processos d'unificació i de desintegració. L'imperi británic i l'Estat

espanyol (amb Irlanda i Catalunya al seu si) hagueren de respondre ais nous reptes i a nous dilemes

que posaven les transformacions socials i económiques. Fa mes d'un segle, pero en el fons el repte

principal segucix essent el mateix: com bastir un projeetc d'idcntitat col.lectiva basat en criteris de

llibcrtat individual i respecte mutu.

Seguint a M. Hroch podríem dir que en el cas cátala hom troba un moviment obrer organitzat abans

que hagi conclós el proecs de formado de la nació moderna -segons Hroch el proecs de formació de

la nació no podia ser acabat abans de la revolució burgesa i la revolució industrial 4. Per a Hroch,

I'existéncia d'un moviment obrer pot influenciar el carácter del moviment nacional5. Hroch assenyala

ducs etapes en qualscvol moviment nacional: una primera que coincideix amb el període de lluita

contra Fabsolutisme, amb l'aparició de la revolució social burgesa i l'emergéncia del capitalisme; i

una segona despres de la victoria del capitalisme que és paral.lela a l'emergéncia del moviment obrer6.

Així mateix. distingeix tres fases en tot moviment nacional: una primera on predomina Tacció deis

intel.Iectuals i l'estudi de la historia, la llengua i els elements culturáis de la nació; una segona

d'agitació patriótica i, finalment, una tercera, amb l'aparició d'un moviment nacional de masses. La

primera fose correspondria al reviva! o renaixement cultural que porten a terme un grup

d*intel.Iectuals. La tasca d'aquests intel.Iectuals és sovint vista com la rcinvenció de la nació o

simplement la invenció de la nació. Es tracta del descubriment o redescubríment d'un passat nacional,

una llengua o uns elements culturáis que jusfiquen I'existéncia de la nació. Aquests intel.Iectuals no

"* Ai. Hroch, Social Preconditions of National Revolution in Europe, 26
s Ibid, p. 29
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gaudeixien normalment d'una gran influencia social i sovint ni tan sois pretencn I 'agitado patriótica.

Es tracta d'una tSLScafelibrista que pot limitar-se a l'exaltació deis elements culturáis d'una comunitat.

La segona fase es caracteritza per l'expansió per la difusió d'idees patriótiques i per la propagació de

la idea nacional mes enllá de l'intercs merament cultural. La tercera fase veu l'cclosió d'un moviment

nacional que compta amb el suport d'un sector important de la població d'un determinat territori.

Seguint aquesta análisi Irlanda viuria en el períodc 1910-1923 aquesta etapa d'cclosió nacionalista. El

període d'entreguen-es seria a Catalunya una fase d'agitació nacionalista i de propagació de la idea

nacional sense gaudir, pero, d'un suport de masses. Fins i tot els anys trenta la qüestió nacional es

veuria molt afectada per la confrontado social. La hipótesi que plantegcm en aquest treball és que a

Irlanda la feblesa del moviment obrer faria que la qüestió nacional estigués en un primer pía mentre

que a Catalunya passaria just el contrari. Ara bé, cal posar en dubte plantejaments massa rigids a l'hora

d'examinar l'cvolució histórica. La divisió en fases deis moviments de recuperado nacional cls scgles

XIX i XX a Europa ha de ser vist com un intent d'ajudar a entendre l'evolució histórica i no tant com

un sistema determinista de l'análisi histórica. Tasca intel.lectual, propagació de la idea nacional i

eclosió d'un moviment polític identitari, son elements que es barregen en el temps i que actúen sovint

conjuntament al llarg d'un períodc determinat.

A fináis del scgle XIX i principi del segle XX conflucixen, dones, els moviments d'alliberament

nacional i l'internacionalismc obrer (socialisme o anarquisme). El concepte d'autodetcrminació és un

element fonamental a l'hora de referir-se a la qüestió nacional. Així, el Cogrés de la Internacional a

Londres el 1896, aprova una resolució a favor del dret de totes les nacions a autodeterminar-se; hom

demana a les classes obreres de les nacions oprimides la seva col.laboració amb l'obrerisme

internacional per tal d'enderrocar el capitalisme i establir una democracia socialista internacional. En

aquest punt, trobarem moltes contradiccions en l'aparell teóric internacionalista; aixó es reflectira en

un tens debat idcológic entre socialisme (o anarquisme) i la idea de ralíibcramcnt nacional.

6Ibid.,p. 22
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Així, des de l'aparcll teóric socialista o anarquista hom acusará ais defensors de la idea nacional de

defensar els interessos de classe. A Catalunya, és evident una contradicció entre masses obreres

anarquistes i burgesia regionalista; i, entremig, una intel.lectualitat catalanista que es mourá entre

aqüestes dues premisses. A Irlanda, també trobarem la contradicció entre idees socialitzants i la idea

nacional. Mes enllá, els historiadors contemporanis han sovint dequalifícat la qüestió nacional peí seu

carácter classista; en aquest punt és interessant el punt de vista de Norman F. Cantor, segons el qual

tots els moviments de protesta del scgle XX han estat, de fet, classistes. Així, malgrat defensar en

molts casos 1'alliberament de la classe obrera o deis mes pobres, han estat gairebé sempre liderats per

la classe mitjana. Per ell, el fenomen de protesta social és conseqüéncia del descontentament de la

classe mitjana i del seu desig de fer-se amb el poder. Segons aquesta interpretació tots els moviments

d'allibcrament o de protesta s'haurien caracteritzat per la utilització de les masses per part de sectors

de la classe mitjana. La seva alienació provocaría la seva radicalització i la recerca del suport de les

masses obreres 7. Tot i que cal relativitzar aquesta interpretació per reduccionista, pot ajudar-nos a

plantcjar-nos l'análisi deis moviments identitaris en un context de lluita social i política on, de fet, les

élites intel.ectuals i els sectors educats protagonitzen el debat ideológic.

A principis de segle veicm aparcixer diversos ideáis de lluita política; d'cntre ells el mitc de la nació

oprimida. Es tracto, efectivament, d'una interpretació histórica que manipula el passat en fiinció d'uns

criteris ideológics determináis. Val a dir, pero, que aixó és veritat per a tots els moviments de masses

d'aquest período; rimperialisme i, fins i tot, el socialismo.Una certa analisi marxista presenta una

interpretació de la historia en etapes per justificar així una determinada praxis política. El carácter

utilitarista d'aquesta interpretació histórica, tanmateix, no desqualifíca -pero- molts deis plantejaments

ideológics que aporta. En ambdós casos, socialisme (o anarquisme) o la qüestió nacional, trobarem uns

intel.lectuals que s'csforccn per propagar la seva idea.

Val a dir que estem analitzant un període on les idees, en majúscules, determinaran l'agenda política.

Es pot parlar d'un període á'idealismes en que la col.lcctivitat esta en un primer pía. S'está deixant

7 Norman F. Cantor, The age of Protest, p. 325
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enrere una etapa política basada en la imposició i s'está vivint arreu d'Europa un procés de

democratització. Aixó fa que surgeixin diversos models d'organització social i política que han de

substituir unes estructures autoritárics i socialment rígides. Es tracta d'un món canviant que viu unes

transformacions espectaculars i que, de fet, s'está repcnsant ell matcix. I en aquest repensar-se, el

sentiment identitari -així com la consciéncia de classe- passen a un primer pía. Es vol construir un nou

país i, al mateix temps, un nou món. Es posa en dubte tot. A Catalunya i a Irlanda, molts intel.lectuals

s'adonen de la contradicció entre el marc nacional establert i les respectives cultures nacionals. A

Catalunya i a Irlanda, i a arreu, molts intel.lectuals s'adonen també de la contradicció entre

t'organització política i social i la posició de les masses treballadores. Intel.lectuals parlen de llengües

oprimidos i de classes oprimidos; de redempció de la patria i de redempció de la classe Ireballadora;

de TEuropa lliure de nacions en oposició a rimperialisme i de 1'internacionalismo en oposició al

capitalisme. Aquests intel.lectuals parlen, en definitiva, del mateix; de la transformado d'unes

estructures polítiques que corresponen a una societat canviant i que es veu a si mateixa de manera

diferent.

Les idees col.lectives, dones, primaran sobre Tindividualisme -situado que sembla ser Toposada a la

que predomina actualment. En una societat com la nostra, PEuropa del capitalisme socialitzat, les

llibertats individuáis semblen passar a primer terme mentre que les idees col.lectives semblen esvair-

se. Tanmateix, les contradiceions derivades de les relacions amb el Tercer món -com la immigració- i

els efectos de 1'industrialismo (creixement continu) -com ara Pccologismc-, obren noves portes a

l'ideari col.lectiu.

Entremig, la qüestió identitária segueix planant en el debat polític; Europa rebutja teóricament el

nacionalisme pero es defineix a si mateixa com una suma de nacions. Europa (els estats que la

conformen) defensa els drets humans i la igualtat davant la Hei, pero nega aquests drets ais

immigrants. Europa (i Espanya) reconeix unes cultures i unes llengües com a nacionals mentre nega

aquest carácter a d'altres. La república d'Irlanda és una nació (Irlanda del Nord esdevé, de fet, un

territori entre dues nacions) i Catalunya és una regió. El gaélic o irlandés, malgrat el seu escás ús, és
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un idioma reconegut per Europa mentre que el cátala gairebé no té cap mena de reconcixement.

Irlanda és, dones, una nació (un estat de la Unió Europea) i Catalunya no. I Espanya no es un estat

oficialment pluri-lingüístic o pluri-cultural com Bélgica o Suissa. En definitiva, ser europeu a Irlanda

vol dir ser irlandés (amb tota l'ambigüitat que aixó presuposi), i ser europeu a Catalunya vol dir ser

espanyol (i ser espanyol a Europa implica una consciéncia nacional espanyola basada en la llengua

castellana i una interpretado de la historia determinada). L'autonomia, l'existéncia d'un parlament a

Barcelona, no implica que Catalunya sigui reconeguda com una entitat cultural diferenciada en el marc

europeu. La qüestió identitária, dones, segueix planant a la Catalunya d'avui. Una Catalunya que

sociológicament i lingüísticament és molt diferent a la del període d'entreguerres. La Catalunya d'avui

és un país bilingüe amb una dualitat identitária que plantcja contradiceions importants a Thora

d'articulació d'un ámbit nacional espanyol en el marc de / 'estat de les antonomies. Els catalans (i els

valencians i illencs), els bascos i els gallees, es mouen entre dues adscripcions nacionals que es

presenten com a compatibles o com a contradictóries en funció de molts elements. En el cas d'Irlanda,

només els irlandesos del nord es traben en una situació similar; si bé la dualitat identitária es reflectcix

en l'adscripció a dues realitats nacionals estatals (Gran Bretanya i la República d'Irlanda). I després

deis últims acords de pau, com ja hem esmentat abans, els nord-irlandesos -per primera vegada a

Europa- son de fet ciutadans que poden elegir entre dues adscripcions nacionals. Ser nord-irlandcs pot

voler dir ser británic o ser irlandés.

Cal reconéixcr que les vics de solució donada a la qüestió de TUlster representa una solució nova a

Europa. A la República d'Irlanda se li reconeixen certs drets en relació a un territori que está

formalment a la Gran Bretanya; Irlanda del nord esdevé, de fet, un territori autónom que baila entre

dos estats (dues nacions). Ara bé, es tracta de dues nacions anglófones; l'ideal d'Irlanda-gaélica s'ha

esvait a la Irlanda d'avui, on el gaélic compleix principalment una funció simbólica. Algú estará

temptat de descriure la present República d'Irlanda com un estat sense nació (almenys sense una nació

gaélica) i de descriure Catalunya com una nació sense estat. Tanmateix, aquesta afirmació topa amb

una assertiva consciéncia nacional irlandesa i amb una certa consciéncia nacional espanyola a

Catalunya -i una presencia important de la llengua espanyola.
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Les contradice i ons d'avui, dones, no son les mateixes del passat, pero tampoc no se n'allunyen del tot.

A la Unió Europea actual trobem encara principis identitaris d'arrel semblant ais de principis de scgle

a Irlanda del Nord, Catalunya, País Base, Córsega, etc. Trobem també conflietes identitaris relacionáis

amb la qüestió de la immigració i sembla aparéixer un cert nacionalisme {pan-nacionalisme europea)

en oposició a la immigració exterior. Al mateix temps, apareix un cert cosmopolitisme que aecepta una

nova identitat nacional que assumeix valors culturáis deis nous immigrants. Europa es mou entre

aqüestes dues concepcions. A Espanya es parla de nacionalismes per referir-se ais moviments

identitaris alternatius al concepte nacional espanyol. Val a dir que basquistes, catalanistes i

gallcguistes han assumit en part autoqualifear-sc com a nacionalistes enfront deis partidaris del marc

nacional establert. En el cas del País Base, el conflicte violent ha derivat en una divisió entre

sobiranistes i constitucionalisíes, que de fet amaga la divisió entre basquistes i espcmyolistes, tot aixó

en el marc d'una ofensiva terrorista i una actitud repressiva de Testat envers els sectors

independentistes.

El cas base mercixeria un tractament euxhastiu. Aquest treball no pretcn entrar-hi a fons. Val a dir,

pero, que Tauto-anomenat moviment d'aUiberament nacional base actual presenta moltes similituds

idcológiques i estratégiques amb la deis revolucionaris irlandesos de principis de segle. La font

d'inspiració vindria del conflicte recent a FUlster, pero aquest conflicte té les arrcls a la solució

donada a la qüestió irlandesa a principis de scglc (amb la partido de Tilla). Val a dir que el procés de

pau d'ara fa un parell d'anys que va portar a un canvi de la situacio a Euskalerña, va emmirallar-se en

el recent procés de pau irlandés. Elaborant aquest treball, llcgint cls relats deis fets a Irlanda i les seves

repercussions a Catalunya, es veuen molts elements comuns i molts plantejamcnts semblants. Apart de

les diferencies evidents entre ambdós conflietes hi ha, tanmateix, una diferencia cabdal; l'Europa del

2001 es forca diferent a l'Europa de cent anys enrere. L'auto-anomenat AfíJVyplanteja una estrategia i

uns métodcs que -com els empleáis fins fa poc per l'IRA a Irlanda- no s'adeqüen a l'Europa del segle

XXI. Pero aixó és exemple, tanmateix, de la importancia de la revolta irlandesa que ha estat i - de fet-

segueix essent una font inesgotable com a model de revolució nacional. Si la Catalunya de principis de
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seglc va mirar a Irlanda, podríem dir que / 'Euskadi de fináis del segle XX i principis del scgle XXI ha

tomat a mirar a Irlanda. Aixó, pero, ja seria una altre treball i un altre plantejament historiográfic mes

en l'ámbit de les ciéncies polítiques

1.2.. NACIÓ IESTAT: CATALUNYA IESPANYA

El catalanisme, ja ben aviat, fe una distinció entre els conceptes de nació i estat. P. Oliver i Domenge

defineix així aquests dos conceptes:

Estat, és unfetjuridic. producte artificios, determinat pels accidents i les passions i lesfoliies deis

pobles engreits de laforqa mecánica, orbs per la lluentor de les armes i del poder divinitzat que, així

com no fon, pot no ésser encara aviii día. L Estat, les mes de les vegades, és I 'esclavatge, d 'un o mes

pobles, al dret de laforqa d'una nacionalitat exótica i vencedora. Mentre, I Estat no encaixi, se

justaposi, amb la nació; mentre no 'n sia, lafiinció jurídica-social de ¡a patria ¡liberada, será

agrupament anormal, injust, conculcador del dret determinador de gretis dolors, murada que creuará,

barrant-lo, el cami del perfeccionament huma, i I 'home, la societat, si vol gandir de la vida, si es

daleix per la justicia, deurá enderroca-la com nova ergástula de la llibertat. La quasi totalitat deis

grans Estats moderns, en son exemples batejants i dolorosos: Austha-Hongha. Alemanya. Rússia,

Anglaterra, Espanya... no teñen una veritable valor social-biológica, son només noms convencionals

de regions geográfiques, divisions polítiques i administratives convingitdes i mutables. 8

Aquesta distinció cns ha arribat fins a Pactualitat i és un deis eixos básics de l'ideari teóric catalanista.

Catalunya i Irlanda haurien estat victimes del dret de conquesta i de l'expansió per la forca de dos

imperis csclavitzadors que, en cncctar-sc el seglc XX:

contimiaven la seva lluita secular per tal de conquerir la seva independencia política i ¡a continuado

de la seva historia nacional.9

Mentre Irlanda s'enfrontava a la formidable potencia político-económica de la Gran Bretanya,

Catalunya es trobava subjectada aljou d'un régim despótic, que, després de mes de dos segles.

P. Oliver i Domenge, Renaixement, 20 d 'abril de ¡916.
1 J.P. Fábregasjrlanda i Catalunya, p. 41-42
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perpetuava a la península ibérica el régim borbónic. Catalunya era, de fet, la última colonia de

l'imperi espanyol:

El seu renaixement intel.lectual dona lloc en els últims 50 anys a I 'exacerbado del sen sentiment

nacionalista, i en produir-se I 'enfonsament definitiu de I 'impeh colonial espanyol, amb motiu de la

guerra amb els EEUU, Catalunya passava a ocupar el ¡loe de I 'última colonia hispánica que havia de

servir d 'ubérrim camp d 'experimentado i de nutrido de I 'Espanya central l0

Catalunya i Irlanda, dones, com totes les altres nacionalitats esclavitzades del món, teñen dret a gaudir

de les seves llibertats i de la independencia integral. Aquesta interpretació, dones, justifica qualsevol

sortida revolucionaria a la qüestió nacional.

1.3. OBRERI PATRIA: EL NAC1ONALISME CÁTALA I ELS ALTRES

La historiografía catalana ha titllat sovint al cataianisme (o nacional is me) de conservador i li ha negat

cl scu carácter progressista o esquerrá. Els sectors mes progressistes o d'csqucrrcs son vistos com

minoritaris o oportunistes. Aixi:

El nacionalisme era la forma de conjurar les pors, les recances i les fntstradons que produien la

realitat social amb totes les seves constradiccions, a base d 'una ideología que en proclamava la

superado automática en el si de la nació, i una práctica social i una cultura que creaven la il lusió

que aixója era aixi, dins el moviment, fms i tot abans del día glorias de la realitzacio de la utopia.. "

Un sector de la societat catalana -per exemple, els treballadors de coll dur- veia el cataianisme com

un mitjá -en definitiva- per treure's de sobre la qüestió social. Aquest raonament seria cxtcnsiblc a

gairebé tots els moviments nacionalistes, periférics o regionalistes. Ara be, cl fct que sigui válid per a

molts deis militants catalanistes no deslegitima el progressisme d'altres sectors -tal vegada

minoritaris. L'expressió político-ideológica del cataianisme d'esquerres será mes o menys recixida,

pero no desmenteix el carácter plural del cataianisme; a Catalunya, a Irlanda i a arreu. Val a dir,

signifieativament, que el cataianisme de principis de segle será, indubtablement, molt mes poliédric

10 Ibid
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que el nacionalisme irlandés. El catalanisme havia d'intentar donar resposta a una societat molt mes

complexa socialment que la irlandesa; on la solució de la questió de la térra -roent el segle XIX pero

en part resolta al segle XX l2- vindrá de la má d'un moviment nacional irlandés enírontat a una

minoría landlord anglcsa. A Irlanda, a excepció de PUster, el moviment obrcr será feble i no

representará un obstacle per a l'ascens d'un nacionalisme irlandés d'arrel católica i conservador. Al

nord (a l'Ulster), amb una societat étnica i religiosament mes polaritzada en el context d'un marc

económic mes industrialitzat i Uigat al capitalisme británic, el nacionalisme irlandés aconseguirá

imposar-se entre les masses treballadores católiques pero no pas entre les protestants. La religió i

1'origen cultural diferent serán insalvables a l'Uster, malgrat Pexistencia d'intents d'aconseguir

obediencia nacional per sobre d'aquests elements. L'obrerismc de l'Ulster, de Belfast, será també

incapac d'aplcgar les masscs obreres d'ambdós bándols; l'obcdiéncia nacional, dones, s'imposará a la

Ueialtat de classe. Per la seva banda, les masses obreres de Catalunya es solidarizaran amb un

moviment de masscs d'abast estatal (sobretot anarquista) del qual en serán les principáis protagonistes.

El moviment anarquista sera dirigit, de fet, des de Barcelona. Aspirara, en el fons, a refer Espanya -i

Catalunya, naturalment. El catalanisme, com a element ideológic i cultural, será un element present en

aquest moviment de masses, pero el catalanisme polític dirigit per la Lliga en será el seu enemic de

ciasse. Els sectors d'equerres menys radicáis (republicans, socialistes...) no aconseguiran mai de

portar les corretges del moviment obrcr. Cap sector catalanista aconseguirá atreurc del tot les masscs

obreres, pero tampoc no reeixiran completament en aquest intent altres sectors polítics de Pesquerra no

nacionalistes (socialistes i comunistes fracassaran també). La incapacitat del catalanisme será una

incapacitat genérica a la majoria d'organitzacions polítiques del moment. L'anarquisme será un

moviment sindical i revolucionar^ la radicalitat del qual no podrá passar peí sedas deis moviments

polítics de democracia social. La radicalitat de les masses obreres a Catalunya estará en consonanica

amb el carácter autoritari i reaccionari de PEstat espanyol; fet al que també contribuirán, es ciar,

sectors de la burgesia catalana. Evidentment, un sector de la burgesia catalana s'apuntará al moviment

catalanista liderat per la Lliga, per tal de defensar els seus interessos i oposar-se a Pamenaca obrera.

; / Joan-Lluís Marfany, la cultura del catalanisme, p. ¡89.
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Tanmatcix, no podem titilar a tot el conjunt del moviment catalanista com a conservador; de fet, el

període república posterior mostrara l'existéncia d'una diversitat ideológica. La Lliga i Esquerra

Republicana serán exponents clars de Fexistencia des de scmpre de tcndencies i programes

diferenciáis en el si del catalanisme. Ni els republicans catalans ni els socialistes cspanyols

aconseguiran, pero, teñir a les seves ordres les masses obreres dirigides per la CNT.

El nacionalisme és dolent. Quin nacionalismo? El cuba, l'america, el bretó, el txetxé... ? El

nacionalisme de la revolució francesa o el de Tultra-dreta europea (a Franca, Alemanya, Austria...).

Primer de tot, hem de definir qué és nacionalisme i fer un ús rigurós d'aquest terme. En el fons, en el

cas de Catalunya i en el cas d'Irlanda a principis de segles, nacionalisme s'cnfronta a estatisme (o a

una determinada estructura d'organitzar l'estat). Una comunitat aspira a ser estat o, almenys, al

reconeixement per part d'aquest estat. Es tracta d'un moviment ideológic i polític que cerca el

reconeixement d'una comunitat nacional. Nacionalisme, dones, sobretot si s'afirma que la nació ja

existeix, podria vcurc's com un terme equivocat. Nacionalisme, de fet, podria interpretar-sc com un

moviment excloent i intolerant; un xovinisme portat al quefer polític. Demanar el reconeixment d'una

comunitat com a realitat nacional no sembla, dones, una forma d'autocomplaenca i de sentiment de

superioritat o d'hostilitat vcrs altres grups. Bé, tambó pot ser que el reconeixement d'una determinada

comunitat vagi acompanyat peí menysteniment (o la percepció d'aquest) d'una altra comunitat que viu

en el mateix territori (el cas de PUlster a Irlanda, o de Catalunya en l'actualitat?). En tot cas, la realitat

sociológica catalana de principis de seglc no presenta aquesta polarització entre grups etnics o

culturáis diferents, sino un moviment político-cultural que aspira a donar a la comunitat catalana un

altre marc político-legal diferent del vigent, a través del qual Catalunya pugui ser reconeguda com una

comunitat amb una llengua, una cultura i el dret a decidir per ella mateixa. Aixó, de fet, no és

nacionalisme tal com l'hcm acabat de definir. Que és, dones? Podrícm respondre dient que es tracta

-ais ulls deis formants de la comunitat nacional- d'un dret col.lectiu básic; el dret de l'home i la dona

a cstablir Uiurcmcnt els scus mares legáis i polítics. Un dret huma, dones, que va mes enllá deis

interessos polítics i socials d'uns sectors determinats, des del moment que la preservació d'una llengua

12Robert Kee, The Bold Fenian Men.
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i una cultura segucixen están en part en mans de les estructures estatals i de les liéis que emanen

d'aquestes. Si un grup no se sent cómode en un estat o un marc legal determinat, té dret a ensortir-se'n

o modifícar-lo, de la mateix manera que tot ser huma és lliure deis seus actes. Es, dones, un dret

societari, la territorialitat del qual pot comportar certs problemes -sobretot en la societat actual.

Gabriel Alomar és exponent d'un catalanisme d'esquerra que posa l'accent en la qüestió social a

Phora d'abordar el fet nacional:

Catalanisme será una nació, sois el dia en que s 'hi trobin totes les formes de la política moderna. Si

nosaltres, com a catalanistes d 'esquerra, diem que som homes d 'emancipado y de llibertat, hem

d'acceptar totes ¡es demandes de l'obrer, qui suspira per emancipado y per llibertat. Y si els obrers

se diuen homes de federado, han d 'acceptar la federado natural de les nacionalitats, ja que 7 somni

comú de tots nosaltres té per nom internacionalisme, o sia confundo de totes les nacions llibertades.

Llibertat es dones I 'ideal del veritable catalanista. Internacionalisme suposa nació, perqué tota suma

presuposa els sumans. El catalanista concient aspira a que la seva nacionalitat s'integri ofederalisi

ab totes les demés nacions de la térra, com un suman en la suma. El socialista aspira a que la seva

nació s 'integri un dia en I 'internacionalisme universal. Des d 'ara el chitada qui us parla declara fer-

se seves totes, absolutament totes les reivindicacions de I 'obrer, com a obrery com a caíala. Y

escolteume bé. Si algún dia, per atzar de les coses, aparegués una ombra de conflicte entre la causa

de Catalunya y la causa deis treballadors, o sia entre la causa de la llibertat nacional y la causa de la

llibertat individua!, jo usjuro que votaría serenament contra la patria, contra Catalunya, y en favor

del treballador. Perqué Catalunya aleshores no seria la patria, sino I 'opressió. Y el treballador, en

aquells moments, seria la llibertat; y jo nofaré mai traído a la llibertat? !3

Alomar pretén bastir un catalanisme presidit pels conceptes de ciutadania i democracia social, per tal

de poder fer compatibles nacionalisme, socialisme i internacionalisme:

La tendencia del socialisme és aquesta: allunyar cada dia mes del rusticisme el treballador, ja que 7

rusticisme me I 'embruteixy el coloca com un instrumenty una arma al servei deis ríes. Está be: dones

la meva obra personal dins el catalanisme ha estat exactament la mateixa: allunyar del ruralisme

originan el sentiment colectiu o nacional de Catalunya, acostant-lo al ciutadanisme de Barcelona,

13 Gabriel Alomar, Catalanisme Socialista, p. 6-7.
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perafer-lo universal y huma com el socialisme. Ja veieu que la meva tasca de catalanista ha estat

sempre socialista, perqué sois aixipodia esser universal.

Socialisme y catalanisme son els dos pols d 'una mateixa esfera. Com a home, sóc socialista; com a

chitada, sóc cátala. El meu nom és socialista; el meu llinatge és cátala. El socialisme es lo substantiu,

lo primer; el catalanisme es lo adjectiu, lo segon. La persona es socialista; la familia es catalana.

Jo 'm dic, dones, socialista de Catalunya.}4

Antoni Rovira i Virgili coincideix amb Alomar pero ho fa des d'un posicionament ideológic diferent.

No vcu, tanmatcix, que el nacionalisme sigui incompatible amb el socialisme. Rovira i Virgili cita a

M. Hcrvé per justificar aquest raonament:

Jo cree que en el món renovellat peí socialisme, en lo ve Ha Europa renovellada per la revolució

social, els actuáis agnipaments polines, amb la centralisació que comporten els grans Estats, serán

substituí ts de I 'una a I 'altra banda del planeta per regions molt mes petites, per regions naturals, que

serán molt diferents potser deis agnipaments artificiáis que laforca de les armes ha creat baix el nom

de nacions. '5

Rovira i Virgili es demana, dones:

¿Quin nacionalista no ho firmaría? Remarqui 's bé que 7 llengitatge deis homes de I 'obrerisme varia

notablement segons se refereixi a les patries falses o a les patries vives. Aquelles patries, que ells

combaten, nosaltres els nacionalistes també les combatem. 16

Per a ell, les dues grans idees del segle, el socialisme i el nacionalisme, serien dues cares de la mateixa

manera, dues forces allibcradorcs. Rovira i Virgili entén el nacionalisme com un sentiment col.lcctiu

de progrés i no pas de classe:

Els intel.lectuals de la classe obrera, ipartiexdarment els del socialisme, están ben lluny de sostenir

les teories antinacionalistes. Avui han compres I 'esséncia de I 'ideal nacionalista. Aquesta esséncia no

está en el retorn a te mps preterí ts, ni en trocar noves fronteres separadores, ni en ressuscitar

institucions delpassat. Está en I'afirmado de la personalitat deis pobles, de la nacionalitat viva, que

és forja de I 'esperit propi, fogar de cultura, font de riqueses espirituals, únic orgue per a aportar

14 Gabriel Alomar, Op. Cit., p. 13
AI. Herve, citatperA. Rovira i Virgili, Nacionalitat i Proletariat, JFNR, Barcelona, 13 desembre 1913, p. 8.
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integralment la contribució deis agrupaments humans a I 'obra gloriosa de la civilisació del món. El

nacionalisme oixí entes - i així I 'entencjo, i així cree que I 'enteneu vosaltres - ¿compot ésser mirat

hostilment per la classe obrera? Si precisament el Nacionalisme és ais pobles lo que'! Socialisme és

ais homes! Si el Nacionalisme representa en el camp polític nacional la mateixa cosa que 7 Socialisme

representa en el camp económicí Afortunadament, avui ens trobem amb que les dugues grans idees

del segle, les que tindrán la victoria demá, cada dia van mes juntes lligades.

Rovira i Virgili combat la idea que l'obrcr no té patria:

Aquell lloc comú de que I 'obrer no té patria, no pot sostenir-se seriosament. L 'obrer té patria, encara

que la sentí d 'una manera diferent, com diferentment la senten un nacionalista de dreta i un

nacionalista d 'esquerra. L 'obrer té patria; en té tanta com el burgés, mes i tot que 7 burgés. I si no en

tingues, fóra que ¡i han robada, i hauria de reconquerir-la al lluitar peí conjunt de les seves

reivindicacions. Jo sostinc que I 'obrer té patria, i us diré que aquel! obrer que no en té, que no en vol

teñir, será un maniquí de Musen Social, un exemplar per a una obra sociológica; pero aquell obrer no

tindrá ni carn, ni sang, ni ánima viva. '8

En la matcix línia, Enric Vila Maricgcs rcltiga ideal patriótic amb justicia social:

Nosaltres representem la fe en Catalunya com a Nació i la fe en la llibertat com a contingut i com a

substancia de la nostra ánima nacional. De I 'idealpatriótic n 'esdevé el desig de procurar el be i la

grandesa de la Patria. L 'amor a Catalunya ens obliga a ser bons i a reparar les injusticies socials.

D 'aquí que defenscm les reivindicacions obreres; aixífarem homes dignes de la patria ifarem de

cada cátala un homefort i Catalunya tornará a ser rica i plena i esdevindrá triomfant.19

Vila Mariegcs es un jove catalanista que vcu en el republicanismo federalista de Pi i Margad un

antecedent del socialisme:

La nostra sinceritat ens porta a confessar que no ni ha revolucions merament poli tiques sino en

apariencia: en elfons son totes socials. Tots cerquem en la República no unfi sino un medi d'obtenir

drets politics; aixi ho entenia en Pi i Margal! quan afirmava que sense la igualtat social la igualtat

política és una vana paraula. Pencó nosaltres sustentem les idees republicanes, perqué les creiem

16 A. Rovira i Virgili, Nacionalitat i Proletariat, JFA'R, Barcelona 13 de desembre de 1913, p. 9.
17 Ibid. p. 7-8.
lsIbid.p.9.
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precursores del socialisme. Nosaltres veiem en la República I 'anunciado d 'una societat futura, una

societat nova, que demá. en aquell demá del pervindre, transformará els valors humans ifará

desaparéixer el domini individual de les coses.20

19 Enríe Fila Marieges, La Joventut en el moment poliüc actual, JFNR de Barcelona, 13 desembre de 1913, p.
27-28.
20Ibid
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2. IRLANDESOS

Amb aquest estudi prctenem, a partir de l'análisi de dos casos concrets en el context de l'Europa

d'entreguerres, de trobar resposta a un seguit de preguntes al voltant de la qüestió nacional. Partim de

la hipótesi que un conjunt d'elements (socials, polítics, culturáis, económics...) combinats d'una

determinada manera, ajuden a entendre l'aparició d'un moviment d'oposició a un determinat marc

estatal. Intentarem de veurc quins d'aqucsts factors tenen un paper preponderant i en quina mesura cns

poden explicar desenliados diferents. Les conclusions que en poguem treure no tan sois ens han de

servir per entendre el que va passar a Wanda i a Catalunya -i en definitiva a tot Europa- a principis de

segle, sino que ens han de permetre de veure quins son els mecanismes que fan de la qüestió nacional

un fet clau de les disputes deis homes. En el fons, la qüestió de la pertanyenca nacional no deixa de ser

un tema lligat a la qüestió d'identitat. En el món d'avui, on la globalització deis mitjans de

comunicació i de la cultura sembla portar-nos cap al world village, sembla produir-se precisament un

fet a la inversa; l"aparició de mes conflictes de caire territorial i Tincremcnt de disputes entre grups

humans veins o establerts en un mateix territori. La integració europea semblaría, en principi, un

element oposat a aquesta tendencia; tanmatcix, la unificado per sobre planteja canvis i contradiccions

per sota. El fet que les fronteres europees deixin de representar un trencament com ha estat en el

passat, obra la porta a nous mares económics, socials i culturáis. Tot canvi implica un rcplantcjamcnt

del concepte d'identitat; i aixó s'está produint avui a la Unió europea

La situado actual podría resumir-se amb aquesta contradicció: cada vegada som mes semblants, pero

cada vegada ens volem diferenciar mes. Aquesta tendencia, pero, no es nova. La historia del món

-almenys del món occidental- és la d'un procés d'integració. La idea de Testat-nació nascuda al segle

XVIII-X1X no és, en definitiva, una resposta humana a aquest mateix procos? La crisi de Testal-nació

seria, de la mateixa manera, una altra resposta a aquesta dinámica. En definitiva, en veure el cas

d'Irlanda i de Catalunya, que vol dir també examinar cls casos britanic i espanyol, estem intcntant

d'entendre el tema de Padscripció nacional.

2.1. LA TRADICIO ANGLO-IRLANDESA

La transformado d~ Irlanda en una nació moderna es deu, en gran part, a la contribució feta per la

tradició anglo-irlandesa que arrenca de la II.lustrado. Aquesta tradició serví per a bastir moltes de les

institucions característiques de la Irlanda moderna i fou Pelcmcnt cultural dominant fins ben cntrat el

segle XIX. No podem entendre l'Irlanda del segle XX si no tenim en compte la petjada de

raristocrácia protcstant en l'articulació del concepte de nació irlandesa, d'acord amb cls principis de
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Ilibcrtat religiosa i democracia parlamentaria. Des del segle XVIII trobem l'aparició de moviments

polítics i culturáis que plantegen l'ideal d'Irlanda com a nació, sempre a partir de la creenca en el

lideratgc natural de Faristocrácia anglo-irlandesa. Fins i tot, el radicalisme igualitarista de Wolfe Tone

de fináis del XVIII es veia limitat per aquesta visió de l'autoritat com hereva de la jerarquía natural.21

F.S.L. Lyons, un elássie de la historiografía irlandesa, subratlla la diversitat cultural com a elment clau

per entendre la Irlanda moderna. L'heréncia gaélica per una banda, i la influencia de la cultura anglesa

per l'altra, donarien lloc a diferents interpretacions del ser irlandés. Sobretot d'en9á 1800, la creixent

unifícació económica i política coincidiria amb un procés d'industrialització i modernització que

incrementaria la penctració cultural anglesa a Pilla. La importado en massa de productes anglesos i els

cada vegada mes grans vineles económics, comportarien canvis culturáis i sociológics de gran

profunditat. Aqüestes transformacions, pero, no s'estendricn de la mateixa manera per tot el territori.

Així, al nord-est de Tilla, el procés d'industrialització seria mes espectacular i els vineles de Belfast

amb Liverpool o Glasgow mes estrets que amb la resta de Tilla. Aixó s'afegia a unes importants

diferencies sociológiques: si a la resta de la illa la població d'origen anglo-escocés (protestant) només

representava una minoría, aquí era significativa i abastava un espectre social mes ampie. Així, al costat

de Taristocrácia anglo-irlandesa trobem també una clase mitjana i unes masses obreres d'obediencia

protestant.

A la resta de Tilla la modernització també vindria de la má d'Anglatcrra i la llengua anglesa. Aqüestes

transformacions no afectarien, pero, certes árees de Toest i el sud de la illa que preservarien un estil de

vida tradicional. Tanmateix, els cfcctcs de la gran fam de mitjans de seglc i les succcssivcs onades

migratóries, farien néixer en aquesta població unes ansies de canvi i de progrés material ja evidents a

Test de la illa i sobretot a Dublín. A gran part de Tilla, dones, la influencia de la cultura anglesa es

deixaria sentir amb molta forca:

// was not onlythe material benefits of industrial England thatfowed across the Irish Sea. English

fashions in dress and speech, English journalism and advertising, English books andplays, English

music-hall, English concert programmes and concert artists, English painting, English sports and

pastimes -all grew andflonrished in an Ireland which, in the second halfofthe cenñiry especially,

seemed Hule more than a province in the empire of Victorian taste. 22

21 Jeffrey Praguer, Building Democracy in Ireland, p. 38.
22 F.S.L. Lyons, Culture an Anarchy in Ireland, ¡890-1939, p. 8.
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La transmissió de tots aqucsts valors culturáis fou mitjancant l'angles; llcngua que a mitjans de scglc

era també predominant en el camp polític i económic. El mateix Daniel O'Connell, considerat uns deis

pares de la patria irlandesa, contribuí -de fet- a la difusió de Tanglés en perjudici del gaelic:

On the same principie ofexpedieney, Daniel O Vonnell, himselfthe product ofan Irish-speaking

environment, had turned his back on the langiiage. 7 am sufficiently utilitarian', he proclaimed, lnot

to regret its gradual passing '. His own movements for Catholic emancipation andfor repeal ofthe

Union fiirther contributed to the decline of Irish, since the mass meetings and the popular propaganda

which were central to his agitation were conductedprimarily in English..23

Dos aspectes mes contribuiren a difondre 1'anglés. D'una banda, la mateixa església católica havia

optat per l'angles des de fináis del segle XVIII. D'altra banda, la creado d'un sistema nacional

d'educació primaria tan aviat com el 1830 -quaranta anys abans que a Anglaterra- accelerá aquest

procés:

This is thefact that Ireland, which in earlier times had derivad from England herforms of

administration and her legal and política! institutions, began in the nineteenth century to be used

almost as a social laboratory. That is to say, experiments in governmental regulation were undertaken

to a degree that would hardly have been tolerated in the England ofthe day.24

En aquest context, la gran Fam -que afecta sobretot aquelles árees predominantment gaéliques- fou un

cop de mort per al gaelic: si el 1845 parlaven Tirlandés uns quatre milions de persones (el que

representava la meitat de la població total), sis anys després aquest percentatge s'havia reduit al 23 per

cent25. El resultat de tot aquest procés de substitució lingüística fou el rebuig de la llengua propia per

part deis seus parlants:

Perhaps the most significant feature ofthe language situation was that even where it was remembered

and could be spoken the Irish peasantry themselves discoimtenanced it as something to be ashamed of

English was the language by which yon got on in Ufe. 26

La segona meitat del segle XIX Irlanda está submergida, dones, en un accelerat procés de

modernització i assimilació cultural. El llegat de molts deis escriptors i intel.lectuals irlandesos de la

primera meitat de segle no anava mes cnllá de l'apreciació de la cultura irlandesa gaclica com un

23 Ibid, p . 9
24 Ibid.p. 9-10
25 G. Ó Tuathaigh, Ireland before the Famine, Dublin 1972, p . 157-8
26 Robert Kee, The Bold Feman Alen, p . 134.
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productc exótic digne de ser estudiat; escriptors com Lady Morgan, Thomas Moorc i William Carleton

ajudaren a posar de moda un cert folklorisme 27. Així, els relats deis anglesos que es desplacaren a

Irlanda per donar compte de respecifícitat cultural irlandesa, no feien sino reflectir els tópics de

sempre en la relació entre Anglaterra i Irlanda. En el fons, seguía vigent l'estereotip d'una Irlanda

primitiva i salvatge que servia per indentificar catalocismc amb barbarie i protestantisme amb

civilització, interpretació que justificava -a mes- el passat de conquesta.

Altres escriptors, pero, com John O'Donovan, George Pctric i Eugene O'Curry, foren capacos de fer

una interpretació propia de la cultura irlandesa gaéliea. Així, el Romanticisme de O'Donovan deixava

entreveure una visió de la historia d'Irlanda -mes endevant manllcvada pels nacional i stes- que avalava

els estudis arqueológics del moment:

The past is perceived to be a realm of valué that gives meaning and directives to the present, and the

survivor ofthis past, the peasant, is seen to be a noble creature whose veins contains the blood ofa

lost kingdom, ofa kingdom older and more noble than Great Britain.

Aquí tenim, dones, la llavor d'una intepretació del passat que acabaría generant un moviment que

portaría a la desintegració de Timpcri britanic. Al darrere, hi ha un plantcjamcnt ideológic que

reivindica un cultura primitiva d'arrel rural i Tenfronta ais valors de la civilització occidental .

Aquesta ideología seria, de fet, un llegat de la mateixa tradició anglo-irlandesa. Les arrels d'aquesta

interpretació es troben en els treballs de recerca sobre la literatura i Tantiguitat irlandeses del segle

XVII i XVIII. Aquest ínteres desembocaría el 1785 en la creació de la Royal Irish Academy,

associació que al llarg del segle XIX divulgaría aquests estudis céltics fent-ne una disciplina

académica molt popular a fináis de segle. L'interés d'aquests intel.lectuals per Tantiguitat irlandesa

anava, en alguns casos, mes enllá d'un simple interés académic.

Samuel Fergurson -nascut a Belfast, protestant i tory- plantejá que Túnica alternativa per ais anglo-

irlandesos era identificar-se amb el passat irlandés i liderar-ne la seva redescoberta. Sota la influencia

de George Petrie, Eugene O'Curry i John O'Donovan, arriba a criticar a la minoría anglo-irlandesa:

The Protestants oflreland are wealthy and intelligent beyond most classes oftheir numbers in the

world; but their weaith has hitherto been insecure, because their intelligence has not embraceda

W.L Thompson, The imagination ofan ínsurrection, p. 11-12
2S W.L Thompson, Op.Cit., p. 12-13

35



throrough knowledge ofthe genhts ofa people at large is not to be learned by the notes ofSunday

turists. The history ofcenturies must be gathered, published, studied and digested.29

Ferguson responia així a la situació contradictoria en qué es trobaven els anglo-irlandesos. El

sentiment de sentir-se abandonats a la seva sort per Anglaterra ja data d'aquell període:

Deserted by the Tories, insulted by the Whigs, threatened by the Radicáis, hated by the Papists, and

envied by the Dissenters, phindered in our coitntry-seads, robbed in our town houses, driven abroad

by violence, called back by humanity, and, after all, told that we are neither English ñor Irish, fish no

jlesh, but a peddling colony, a forlorn advanced guará that must conform to every mutinous

movement ofthe pretorian (sic) rabble -all this, too, while we are the acknowledged possessors of

nine-tenths o the property ofa great country, and wielders ofthe preponderating influence between

two parties, on wkose relative positíon depend the greatest interests in the empire. 30

Un altre académic contemporani de Ferguson, James Hardiman, havia centrat el seu treball de recerca

en la poesía gaélica deis scgles XVII i XVIII. Catolic i nacionalista seguidor de O'Conncll, pero

vinculat a la Roya! Irish Academy, féu una crítica frontal ais anglo-irlandesos titllant-los d'explotadors

d'un poblé estranger31. Amb tot, fou Ferguson qui redescubrí Tantiga poesia bárdica i les llegendes

de la Irlanda pre-cristiana, que esdevindrien el miratge d'un passat heroic i posarien les bases per a una

renaixenca literaria. Especialment important fou la recuperació de la figura de Citchuiain, lluitador

Uegendari de TUlster, personatge mitológic que estaría molt present en la simbologia nacionalista

posterior (per cxcmple. en Patrick Pearsc). Tanmatcix, moltcs de les idees de Ferguson i altres anglo-

irlandesos de 1'época serien també esgrimides pels unionistes protestants de FUlster -els orangistes-,

hereus naturals de la tradició anglo-irlandesa al nord-est de Tilla,

Seria un anglés, Matthew Arnold, qui -amb la publicació el 1867 de On the Stttdy ofCeltic Literature-

esdevindria un advocat de la causa irlandesa ajudant a eliminar els prejudicis anti-ccltcs. Tanmateix, el

seu objectiu era un altre:

He saw Ceitic literature as a nsefid anitdotefor the poisons ofphilistinism and materialism that

corroded the society of industrial England. With this purpose only sweetness and light, mist andfaery

29 Lady Ferguson, Sir Samuel Fergurson int he lreland ofHis Day, hondón, 2\>ol, 1896, p . 39-40, citat per F.S.L.
Lyons, Culture andAnarchy in lreland, p . 30.
30 Samuel Ferguson, A dialogue between the Mead and Heart ofan Irish Protestant, Dublin University
Aíagazine (Nov. 1833), p . 591, citat a F.S.L. Lyons, culture andAnarchy in lreland, p . 29.
31 F.S.L. Lyons, Culture andAnarchy in lreland, p . 30-31
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magic in the literatnre ofhet celt. Overlooking the hará, sharp, and ojien fierce qualities, Arnoldsaw

precisely what he was loofcingfor.32

Matthew Arnold, en les paraurles de F.S.L. Lyons, was one ofthefirst Victohans to grasp a central

fací about Anglo-lrish relations, íhat Irishmen were notjust second-class Englishmen, but something

different. Quantly different, perhaps, or even horridly different, but different33. Val a dir que la seva

interpretado tingué molía acceptació a l'Anglaterra victoriana i que també ajuda a reafirmar els

esteorotips sobre cls irlandesos:

The Celt itndisciplinable, anarchical, and turbulent ofnature, but out ofaffection and admiration

giving himselfbody and soul to some leader, that is not a promising political temperament, it is just

the opposite ofthe Anglo-Saxon temperament, disciplinable and steadily obedient within certain

limits, but retaining an inalienable part offreedom and selfdependence; but it is a temperament for

wich one has a kind ofsympathy notwithstanding.i4

Arnoíd era políticamcnt conservador i fins i tot estiguc oposat al Home Rule de Gladstonc. La seva

análisi pseudo-antropológica sobre Irlanda admetia, pero, una crítica al colonialisme anglés. sense que

aixó impliques en cap cas una justificació de la revolta fenianista. L/anarquía que regnava a Irlanda

alshores era, dones, interpretada amb una certa ingenui'tat:

It was never part ofour creed that the great right and blessedness ofan Irishman, or, indeed, of

anybody on earth except an Englishman, is to do as he likes... And then, the difference between an

Irish Fenian and an English rough is so immense and the case, in dealing with the Fenian, is so much

more clear! He is so evidently desperóte and dangerous, a man ofa conquered race, a papist, with

centuries ofill-usage to inflame him against us, with an alien religión established by us at his expense,

with no admiration ofour institutions, no hve ofour virtues. no talentsfor our business, no turnfor

our confort! Show him our symbolical Truss Manufactory on thefinest site in Europe, and tell him that

British industrialism and individualism can bring a man to that, and he remains coldí Evidently, ifwe

deal tenderly with a sentimentalist like this, it is out ofpure philanthropy.35

L'anomenada renaixenca literaria que esclatá a fináis de seglc XIX comptá amb noms de relleu

internacional com Standish O'Grady, Douglas Hyde, W.B. Yeats, Lady Gregory, George Russell i

32 IV.I. Thompson, The imaginatm ofan insurrection, p. 15
33 F.S.L Lyons, Culture andAnarchy in Ireland, p.4
34 Matthew Arnold, Lectures andEssays in Critisicism, p . 347, citat de F.S.L. Lyons, Culture andAnarchy in
Ireland, p . 5.
35 A fattew Arnold, Culture andAnarchy, with Friendship's Garland and Some Literary Essays, p . 121-2, citat de
F.S.L. Lyons. Culture andAnarchy in Ireland, p . 4.
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Edward Martyn. Tot i que la majoria d'clls eren hereus de la tradició anglo-irlandesa i membres de

l'aristocrácia protestant, la seva literatura i sobretot les seves composicions teatrals esdevingueren un

referent important per a la ideología nacionalista. D'ells, Standish O'Grady seria el paradigma de

l'intel.lectual unionista anglo-irlandés que cerca en la mitologia irlandesa un model de virtud

aristocrática; no pretén desvetllar una consciéncia nacional irlandesa sino enlairar l'escala de valors de

la classe propietaria en oposició al nou món industrial;

Your duties and responsabilities as an aristocracy were immense, andyou whiíted them away to next

to nothing. Your means ofntling, your land-revenu, was enormous, andyou have spení with as little

regará to the principie of 'noblesse oblige' as ifyou had been retí red shopkeepers, instead ofa

conquering and dominant caste.36

Si Fergurson havia recuperat la figura mitológica de Cuchulain de les sagúes irlandeses, O'Grady en

feu una exaltado literaria que podia ser interpretada com una glorificado de la violencia en nom

d'una causa noble :

Then. through the mist emerge the champions ot the Red Branch, and, conspicuous above al!, the

form ofthe immense hero, Cuchulain, borne in his magic war-chariot, guided by Laeg, armed as the

bards ever described him, and drawn by the Liath Macha and black Shanglan. sweeping over the plain

like a shadow along the slopes ofsome mountain range. In the ensuing interview Cuchulain utters

these words: T am he who was callea the Hound ofUlla. I was not a Hound for the guarding ofcattle,

but a Hound for het protection ofterritories and the defence ofnations.'57

"2:2. ANTECEDENTS: DE LES SOCIETATS SECRETES A O'CONNELL

Tota analisi histórica d'Irlanda hauria de recular en el temps fins al seglc XVIII, de la matcixa manera

que no podem analitzar el segle XIX a Catalunya si no tenim present la desfeta de 1714. Si bé Irlanda

havia comencat a dependre políticament de les famílies dinástiques angleses amb la conquesta d'Enric

II (1169-1172), en realitat aquesta subjecció era mes simbólica que real. Es al segle XVIII quan

s'esdevinguc la vcritable conquesta d'Irlanda, complctant-se un procés de dominado política i cultural

iniciat pels Tudors dos segles enrere.

Standish O 'Grac/y, Selected Essays and Passages, p. 204
3l IV. I. Thompson, The imagination ofan insurrection, p. 23-24.
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Dos pcríodes revolucinaris (1641-1655 i 1688-1691), refcrmarcn el domini británic i la imposició per

la forca del sistema depiantaciom (assentaments) de Cromwell. Després de la revolta de 1641 -que

coincideix amb la reovolta catalana deis Segadors- els colons anglesos i sobretot presbiterians

escocesos, prengueren possessió de la térra com a Senyors, desheretant a la pagesia católica. En

esclatar la revolta de 1641 els rcbels del nord-est d'Irlanda declararen que:

Ells no deixarien un cingles al país; que no tindrien un rei anglés, sino un de la seva propia nació, i el

Senyor Phelan O 'Neal hauria de ser el seu rei; que ni el rei o reina d'Anglaíerra no havien de

governar Irlanda per mes temps; que si ells tinguessin sa Majestat en el seu poder no la deixarien pas

en vida, que donarien una gran quanitat de diners peí seu cap38

Mes endavant, en el context d'una guerra civil entre els defensors de Guillem III (protcstant) i Jaume

II (católic), hom presencia una Uuita en alguns aspecte comparable a la de 1714 a Catalunya. Jaume II

es refugia a Irlanda (1689), tot comptant amb el suport de la població católica, en un enfrontament que

prengué un caire internacional, amb la participado de trapes franceses -alidades de Jaume- i de

milícics alemanyes en suport de Guillem. A la matcix illa, es produí una divisió entre católics -que

veien en Jaume una esperanca per a millorar la seva sort- i protestants -que defensaren el candidat

orangista. El 12 de juliol de 1691 s'esdevingué l'anomenada batalla del Boyne, en la qual les forces

orangistes aconseguiren una victoria transcendental. Jaume es refugia a l'altra banda del riu Shanon -a

Toest d" Irlanda-, produint-sc a continuació el setgc de la ciutat de Limcrick, en un darrer esfore que

ens recorda el setge de Barcelona el 1714. El Tractat de Limerick, signat després de la rendició del

bándol católic, representa la definitiva submissió d'Irlanda. La trascendencia d'aquests fets es encara

avui present en el cor deis irlandesos. Així, qualsevol 12 de juliol la comunitat protestant d'Irlanda del

Nord celebra el triomf orangista a la batalla del Boyne amb desfilades multitudináries. És, tal vegada,

el símbol d'una victoria que té la seva continuació en el scgle XX, quan la formació de l'Estat Lliurc

d'Irlanda s'esdevé al mateix temps que la divisió de Tilla per primera vegada en la seva historia.

El segle XVIII fou un període de decadencia política i cultural de la Irlanda de tradició gaélica i

católica. La resistencia al domini anglés tan sois es manifesté amb l'actuació deis anomenats

Whiteboys o Defenders, grups rebels incontrolats que venen a representar quelcom proper al fet

bandolcr a Catalunya. Tanmateix, tot i el progressiu esfondrament de restructura gaclica d'encá de

1640, el 1782 s'establí un poder legislatiu autónom a Irlanda com a ressó de la revolta de les colónies

americanes. L'anomenat Parlament de Granan responia ais interessos de Taristocrácia dominant i

comptava amb el suport deis presbiterians de l'Ulster. Malgrat el seu carácter no democrátic i la

38 PatHckJ. Carish, The Catholic Community in the Seventeenth and Eighteenth cenlury, p. 15, tradúcelo Joan-
Caries Ferrer
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continuado de l'oprcssió de la miñona protestant sobre la majoria católica, alguns autors vcuen en

aquest régim au tono ni la primera fita en l'evolució que portararia Irlanda a constituir-se en nació

moderna.

L'impactc de la Rcvolució Francesa donará lloc a Taparició d'un rcpublicanismc nacionalista entre cls

presbiterians de l'Ulster. Aquest corrent radical es manifestará en la revolta deis United Irishmen

(Irlandesos Units) el 1798, encapcalada per Wolfe Tone. Eli és, en certa mesura, la clau de volta del

modern nacionalisme república irlandés. La transcendencia deis United Irishmen rau en el fet que el

republicanisme irlandés naixerá amb un component nacionalista radical deslligat de qualsevol

sectarisme religiós. El missatgc central de Wolfe Tone era que el poblc irlandés estava desunit, i calia

bastir un projecte comú que acabes amb la situació d'opressió de la població católica. L'heréncia de

Tone fou reivindicada per diversos sectors ideológics del nacionalisme irlandés, si be cadascun en féu

una lectura diferent d'acord amb els seus interesssos. Tanmateix, la comunitat protestant de l'Ulster

s'aná desvineulat progressivament del seu llegat. Així, el nom de Wolfe Tone des de fináis del scgle

XIX ana cada vegada mes lligat a la defensa de la forca armada contra el domini británic, i s'associá

ais sectors mes militants del nacionalisme irlandés. La famosa delearació de Tone de l'agost de 1796

ha esdevingut, dones, un dles passatges mes citats en la historiografía nacionalista:

To subven the tyranny ofonr execrable government, to break the connection with England, the never

failing soitrce ofall our política} evils, and to assert the independence ofmy country -these were my

objeets. To imite the wholepeople oflreland, to abolish the memory ofall past dissentions, and to

substitute the common ñame of ¡rishman. in the place ofthe denominations of Protestant, Catholic and

dissenter - these were my means.39

En acabat, la conscqüéncia directa d'aqucsta rebel.lió radical fou la supressió del Parlamcnt autónom i

Telaboració de \'Acta d'Unió Q\ 1801, per tal d'assegurar la permanencia d'Irlanda en el si de l'imperi

británic. L'Acta d'Unió representa -i som en el punt de partida de moltcs análisis históriques de la

historia moderna d'Irlanda-1'entrada definitiva d'Irlanda al centre de la vida política británica.

Parlamcntaris irlandesos, i en un nombre important -val a dir que llavors Irlanda era un país molt

poblat- entraren al Parlament de Westminster. Aquest fet obrí les portes a la via parlamentaria i

3 (Subvertir la urania del nostre execrable govern, per trencar el ¡ligam amb Anglaterra. lafont

infal. libre deis nostres mate politics, i per afirmar la independencia del nostre país; aquests eren ete

meiis objectiits. Unir tot el poblé d'Irlanda, abolir el record de totes les diferencies passades, posar el

nom comú irlandés, en lloc de les denominacions protestant o católica; aquests eren els nostres

mitjans). Mañanne Elliot, Wolfe Tone, Profet oflrish Independence, p. 411.
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constitucional per a la població católica, que fou encapcalada per Daniel O'Conncll a partir de 1829.

Abans, pero, el 1803, Robert Emmet intenta una altra insurreccio de característiques semblants a la de

Wolfe Tone, inaugurant-se així la tradicició insurreccional que caracteritzaria l'evolució política

irlandesa al llarg del segle XIX.

La petjada revolucionaria de Tone i Emmet resta oblidada amb el predomini de la figura de Daniel

O'Connell i el seu rebuig ais métodesl deis lrlandesos Units. La contribució de O'Connell a la tradició

política irlandesa fou l'organització, per primera vegada, d'una forca política de gruix representativa

de la comunitat católica. Aquest moviment polític es caracteritza per la disciplina i el joc net de

l'organització. VAssociació Católica de O'Conncll esdevingué una mena de contra-govem que

organitzá la població católica en defensa deis seus drets davant 1'administració de justicia i les

autoritats oficiáis. Una de les estrategies de OXonnell fou la mobilització popular en forma de

manifestacions massives -i pacifiques- per tal de demostrar el suport i la forca moral del moviment.

Tot i que el 1829 ja s'havia produít Temancipació católica, aqüestes mobilitzacions no aconseguiren

altres concessions del govern británic:

O 'Connelí 's particular strategy was to cali meetings ofupwards o/200.000 people and to cali on

Britain to observe a demonstraron ofperfectly controlled obedience to ¡aw. These 'monster meetings'

were peacefiú and disciplined. but the discipline of 200.000 people in thefieldwas not a tranquilizing

sight to the government. The British were prepared in 1829 tofree the Catholics, but they were not

prepared tofree Ireland ant thereby dismember de Empire. 40

El moviment de O'Connell ana perdent forca a partir de 1843, donat que les grans expectatives que

havia desvetllat no es veieren correspostes amb resultáis concrets. La generació jove posterior

abadonaria l'hcrcncia de O'Conncll, tot acusant-lo d'haver enganyat al poblé amb falscs promeses.

2. i. EL TRAIDOR I EL PA TRIOTA

The situation is quite different in those cases, and they are not afew, where a Magalasy has ditring his

youth -and not, be it noted, in infacy- acquired a European personality which is superimposed upon

the Magalasy personality he already possessed. Ifhe represses his Magalasy personality he is to all

outward appearances a European, but his original personality has not been destroyed and will

continué to manifest itselfin disguise. Ifhe returns to his own people his repressed personality will be

40 IV. I. Thompson, The Imagination ofan Insurrection, p. 35.
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awakened again by the environment... The complexes ofthe 'assimilated' drive them toseekthe

company o/Europeans, but they are never received by them as equals.

Abans de Papando deis fenianistes (antecendent del modern IRA), trobem un nacionalisme radical de

caire romantic, l'exponent mes ciar del qual forcn Thomas Davis i John Mitchcl. Aquests Joves

Irlandesos {Young Ireland) posaren les bases d'un nacionalisme radical d'acord amb el corrent

romantic que predominava aleshores a Europa. Davis, protestant graduat al Trinity College, podía

emmillarar-se en la figura de Wolfe Tone. Davis fou el máxim artífex en la tasca de popularització de

balades i poemes de caire patriótic, queja el 1843 aplegá en una publicació apareguda amb el títol

L 'espeht de la Nació. D'entre aquest recull podcm destacar la canc.ó A Nation once again (Una Nació

una altra vegada), que encara avui hom pot escoltar en cercles nacionalisr.es d'Irlanda del Nord:

When boyhood'sfire was in my blood,

I read of ancient freemen,

For Greece and Rotne who brmavely stood,

Three hundred men and three men.

And then I prayed I get might see

Our fetters, rent in Twain.

And Ireland. longa province, be

A Nation once again. 42

Davis es Fcxponcnt del nacionalisme romantic on llcngua, historia i cuítura serveixen per a justificar

la insubmissió i la revolta, amb la certesa de laforca moral. L/element cultural, i molt especialment la

llengua, es exponent de la personalitat d?un poblé:

The language ofa nation 's yoiith is the only easy andfiill speech for its manhood and for its age. And

when the language ofits eradle goes, itselfcraves a tomb (...) Apeople without a language ofitsown

is only halfa nation. A natin should guará its language more than its territories -it is a surer barrier

and more importantfrontier, thanfortress ofriver (...) To lose your native tongue, and learn that of

an alien, is the worst badge ofeonquest - íf is the chain on the soul To have lost entirely the national

language is death; thefetterhas worn through... 43

J James Chowning Da\'ies, When men Revolt and Why, p . 45, citrat de O. Mannoni: Prospero and Caliban:
The Psycology ofColonialism, 1950.
42 Eileen Sulüvan, Thomas Dax-'is. Prose IVritings, p . 87.
43 Thomas Da\>is, Prose Writings, p . 159-160.
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Davis defensa \aforca moral i la insubmissió enfront de les armes com a metode per a recuperar la

Hibertat del poblé irlandés:

There ore two ways ofsuccessfor the lrish -arms and persuasión. They have chosen the latter. They

have resolved to win their rights by moral forcé (...) For moral succes interna! unión is essential (...)

Ireland, through all its sects and classes, must demand Repeal befare the English Minister will be left

without afair reason to resist it, and not till then will we be in a state to coerce his submission... 44

Davis va morir jove -el 1845- pero els Joves Irlandesos comptaren amb altres figures d'importáncia

com Charles Gavan-Duffy, James Fintan Lalor o John Mitchel; cls quals comparticn 1'ideal de la

consecució de la independencia d'Irlanda per mitjá de la forca. Son, dones, personatges de transido

entre el romanticismo nacionalista i els fenianistes. D'entre clls, James Fintan Lalor fou el que mes

apropá el nacionalisme a la qüestió social. En un seguit d'articles publieats a The Nation, Fintan Lalor

aconscguí un ccrt rcssó en vincular el fet nacional amb la qüestió de la terra. Fintan Lalor, a diferencia

de la resta de Joves Irlandesos, rebutjava l'estratégia nacionalista que tractava d'aconseguir el suport

de totes les classes socials. En aquest sentit, hom ha asscnyalat Fintan Lalor com un precedent de

James Connolly4\ M.A. óTuathaig va mes enllá i assenyala queja des del segle XVIII la doctrina

nacionalista havia rclacionat estatus cosntitucional i situació económica, amb el plantcjamcnt que un

poder polític autónom donaría Hoc al progrés económic i social del país.46

Deis seguidors de Thomas David, John Mitchel -presbiteriá de TUlster- fou el mes doctrinan deis

Joves Irlandcsos. Mitchel critica la idea de forca moral que O'Conncll havia popularitzat, tot

plantejant que les vies legáis i constitucionals eren vies mortes per a Irlanda. Mitchel justificava Tus

de la forca perqué així i nod'altra manera les nacions han arribat a adquirir la Hibertat i el poder 41.

El republicanismo intransigent de Mitchel es veié reflectit en el setmanari que llanca el 1848, The

United Irismen, el qual prengué com a lema les paraules de Wolfc Tone:

Our independence must be at all hazards. Ifthe men ofproperty will not support ust they mustfall: we

can support ourselves by the aid ofthat mimerous and respectable class ofthe commitnity, the Men of

no property. 48

44 Ibid, p . 250.
45 J. P. McHugh, Voices ofReraguard p- 56
46 MA ó Tuhataig,
4> John Mitchel, The Last Conquest, p . 169
48 Afanarme Eliiot, Profet ojlrish Independence, p . 414.
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Mitchel presenta cls trets caractcrístics de Thcroi romántic. De la matcixa manera que Davis, morí

jove i patí empresonament. En captiveri, escrigué un dietari que esdevindria un deis fonaments

ideológics del modem nacinalisme irlandés. A JailJournal justifica la seva situado personal com una

conseqüéncia directa de la historia del seu país. Així, ell era prés i la rao calia buscar-la en la

dissortada historia d'Irlanda:

The general history ofa nation mayfitíy preface the personal memoranda ofa solitary captive; for it

was strictly and logically a consequence ofthe dreary story here eptiomised, that I carne to be a

prisoner, and to sit writing and musing so many months in a lonelly cell 'The History oflreland ', said

Meagher to his injust judges at Clonmel, 'explains my crime andjustifies it \ No mandprondly mounts

the scaffold, or cooüyfaces a felón 's death, or walks with his headhigh an deflance on his tongue into

the cell ofa covict-hulk for nothing'. No man, leí him be as 'young' and as 'vain' as you will, can do

this in the wantonness ofyouth or the intoxicaüon of vanity4

Els Joves Irlandesos portaren a terme el 1848 un altre intent insurreccional. Fou un fracás absolut i els

scus máxims líders foren deportáis. D'cntrc cls principáis responsables d'aqucst intent fallit es trobava

William Smith O'Brien, que fou una figura clau en connectar la tradició deis Joves Irlandesos amb un

nou corrent polític anomenat Fcnianismc (fenianism), de carácter mes militant en la qüestió de la Uuita

armada. Smith O'Brien posa Taccent en la defensa del dret deis ciutadans, del poblé, a Tus de les

armes:

/ conceive that it is the peculiar duty ofthe Irish people to obtain the possession ofarms at a time

when you tell them you are prepared to cnish their expression of opinión, not by arguments but by

brute forcé. 50

Els Joves Irlandesos -que en realitat representaven tan sois a un grup d;intel.lectuals de classe

mitjana- plantejaren un aixecament insurreccional elarament polític, en un moment en que Irlanda era

saesejada per una greu crisi económica. La fam de mitjans de segle s'esdevingué arran de la malura

que afecta el cultiu básic del camp irlandés, que des del segle XVIII era el conreu de la patata. Aquesta

crisi dona lloc a un nou ordre a Irlanda, i representa un cop de mort per a la cultura i per a la societat

tradicional gaclica. Amb mes de mig milió de morts i un altre milió que emigra, el paisatgc de la

49 John Mitchel, Jail Journal, xlvi

50 (Pensó que es el deure del poblé irlandés de fer-se amb possessió d'armes, en un temps que vosaltrcs

{Parlament Britanic} li dieu que esteu disposats a aixafar la seva voluntat; no pas amb arguments, sino

per mitjá de la forca brut). John Mitchel, The Last Conquest, p. 169
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Irlanda rural experimenta un capgiramcnt radical. Aquclls que estaven en una situació mes feble -

jornalers sense térra i petits arrendataris- foren elimináis o expulsáis. L'agricultura irlandesa passá a

ser una agricultura de pastura mes que no pas de tillatge. De fet, la fam va posar les bases d'una

estructura social de caire conservador al camp irlandés.51

2.4. LA NACIÓ PER FER: FENIANISMEI CONSTITUCIÓNALISME

Els irlandesos, comt íots els nacionalistes, son partidaris del Federalisme. De 1832 daten llurs

primeres tendencies en aquest sentit, i en ¡834 el gran O 'Connell escrivia que sentía mes simpaties

per un plan Federal que per I 'anuí, lacio de I 'Acta d 'Unió amb Anglaterra, per creure que

proporcionaría mes ventatges a Irlanda. Pero aleshores sorgiren diferencies entre el criteri pacífic de

I 'i¡. lustre orador, i el revolucionan del Partit Jove Irlandés, esclatant un moviment d 'aqtiests,

capdillats per Smith O 'Brien, Thomas Davis i altres (¡842-48). Per aquel! temps morí O 'Connell, i

s'oblidaren els plans federáis. S2

El 17 de marc de 1858, diada de Sant Patrici, James Stcphcns i O'Donovan Rossa fundaren a Dublín

una societat secreta encaminada a Testabliment a Irlanda d'una República lndependent. Precisament el

scu carácter sccrct era la novctat mes destacable d'aqucst nou moviment. Els origens cal trobar-los en

els contactes del mateix Stephens amb associacions revolucionáries internacionals a París, i també en

Inherencia deis United Irishemen. A diferencia deis Irlandesos Units i els Jovcs Irlandcsos, els seus

membres eren d'extracció popular i fins i tot estigueren en contacte amb la primera internacional.

Aquest moviment agafá el nom de Irish Republican Brotherhood (Gcrmandat Republicana Irlandesa)

tot i que fou popularment mes conegut com zfenianism (fenianisme)

L'IRB -antecedent de TIRA- va ncixer estretament vinculat ais irtandesos-americans. Així, la primera

acció deis fenians -així s'anomcnaria ais revolucionaris de TIRB- tingue lloc fora d'Irlanda; un grup

d'irlandcsos ais Estats Units crcuá la frontera amb Canadá, protagonitzant un petit incident armat en

territori de Timperi britanic. Aquest intent, que en la práctica no fou res mes que un atac fracassat a

una posició frontercra. no dcixava de ser una acció simbólica que havia de servir de revulsiu:

Jejfrey Praguer, Buihling Democracy in Ireland, p. 32
52 Batro ", El Federalisme a la Gran Bretanya, Renaixement, ¡I dejuny de 1914.
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The greenjlag vill beflying independently tofreedom 's breeze, and ve vill have a base ofoperations

from wich we can not only emancípate Ireland, but also anhihilate England (...) The Irish Repitblican

Army had been in actionfor thefirst time.53

La scgücnt acció de 1TRB fou un altrc iracas; e\s fenians intentaren el 1867 un altre aixecament a

Irlanda. La minsa resposta popular a aquest temptativa no impediren, pero, que es consolides el mite

fenianista:

Anyone who nev anything of Ireland knew that thoitgh the Irish people had not risen' to support the

military projeets ofthe Fenians any more than they had risen in 1798, 1803 or 1848, the sort ofmood

which Alien. Larkin, O 'Brien andLondon had expressed in the dock had sufficient roots in Irish

everyday reality to make an emotional appeal to the Irish people.

En la proclama deis insurgents es rememorava un temps passat on el poblé era el posseidor de la térra.

En aquest punt, eren clares les influencies de la doctrina socialista. Tres deis líders de la revolta, Alien,

Larkin i O'Bricn, foren executats en públie el 24 de novembre de 1867. Aqüestes cxccucions

afavoriren la identificació del fenianisme amb el descontentament irlandés:

The reverberations ofthe exeaition in Ireland veré heardfor over halfa century to come (...) It vas

impossible for most people in Eire not tofeel that Alien, Larkin and O 'Brien had been exectuted

becanse they veré Irish rebels. They veré thefirst Irishmen since Emmet to be execntedforpolitical

action...55

Era ciar. pero, que un pur moviment insurreccional de caire independentista no era capac d'arrossegar

al poblc irlandés. Per una banda, cls m\X\\znXs fenians rcprcscntavcn un nucli molt petit de la societat

irlandesa; per altra banda, altres qüestions -entre elles, la lluita social per la térra- eren capaces de

mobilitzar mes a la població. En conseqüencia, mo\ts fenians s'involucraren en Tanomcnada Guerra

de la Terra que liderá Michael Davitt des de 1878.

2.5. LA LLIGA PELA TERRA: MCHAEL DAV1TTI CHARLESSTEWARTPARNELL

El 1879 es funda la Land Leagne (Lliga de la Terra) que tingue en Vcx-fenian Michael Davitt el seu

principal inspirador. Tanmateix, fou un Lord protestant, Charles Stewart Parnell, qui n'csdevingué

53 Robert Kee, The Bold Fernán men, p . 29-30.
54 Ibid., p . 47.
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prcsidcnt. l/objcctiu final de la Lliga de la Terra era aconseguir, per mitjá del principi de la Land

Parchase (compra de la térra), el pas de la propietat de la térra deis senyors (la majoria Lords

protestaras i molts d'ells absentistes) ais arrendataris católics. De fet, aquest principi ja havia estat

establert per Gladstone el 1870. L'extensió progressiva d'aquest principi en la legislado posterior

comportaría que en temps del Tractat anglo-irlandés, el 1921, de 470.000 propietats 400.000 ja eren

propietat deis scus ocupants.

La Lliga de la Tena rebé, dones, la influencia deis constitucionalistes de Parncll (que protagonitzaven

la campanya peí Home Rule) i ás\s fenians. El mateix Michael Davitt havia passat set anys a presó per

pertanyenca a l'IRB i trafíc d'armes:

Davitt was the son ofworking-class parents, who, evictedfrom a minute agricultiiral holding in the

west ofJreland (Co. Mayo), emigrated with their youngfamily to iMncashire (...) In 1870. ai the age

o/24, he was sentenced to 15 years penal servitude. His offence was trafficking in arms as a member

ofthe IRB (...) Recniitedfrom the Irish working-classes, was dedicated to overthrowing British rule in

Ireland by armedforcé and establishing a democratic Irish republic. 56

La Lliga de la Terra era una resposta a la crisi que afectava el món rural irlandés. Els arrendataris -la

majoria católics- estaven submergits en una precaria situació económica i sovintejaven els casos de

desnonament. Sota la direcció de Davitt i la presidencia de Parncll, la Lliga de la Terra organitzá un

moviment de masses dirigit contra els landlords -la majoria d'ells protestants i sovint propietaris

absentistes. Tot i ser un moviment que seguía les vies legáis, rccollia la tradició irlandesa de \aforca

moral i donava un ambient quasi-revolucionari a les relacions entre senyors i arrendataris. Laforca

moral combinava elements de resistencia passiva i solidaritat de grup amb agressives campanyes

d'oposició ais rentistes:

Peasants nowjoined together in boycotts and rent-strikes; ifone of their members was dispossessed.

no new tenant was permitted to take his land. 57

L'estratégia de la Lliga de la Terra combinava, dones, la via legal amb la mobilització popular en una

estrategia encaminada a rallibcrament de la pagesia irlandesa. Aquesta guerra de la térra -que

protagoniza el debat polític de fináis del segle XIX- posava de relleu la supeditació de les masses

rurals -fonamentalment católiques- a una minoria protestant pro-británica. Aquesta lluita social, a mes,

era dirigida per nacionalistes irlandesos que interpretaven el conflicte agrari en clau nacional. La

3 Robert Kee, The Bold Fenian Men, p. 48
56 T.WMoody, Op. Cit., p. 190.
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presencia de Pamcll a la Lliga va ajudar a reforcar la presencia del Partit Nacionalista en el món rural

irlandés i popularitzá en aquests anys la demanda per Home Rule. Tanmateix, dintre de la Lliga

convivicn elements diversos; el matcix Davitt representava un sector mes proper ais fenianistes que a

Parnell. El seu discurs ideológic contenia elements Fabianistes que després trobaríem en el Sinn Féin:

I om not a Socialist myself; 1 am contení to be an írish Nationalist and Land Reformer; but there are

many articles in the poliíical creed ofSocialism to which 1 willingly subscribe... Socialists are not, so

far as 1 can see, either dntnkards, gamblers, ofwife-beaters. Ifthey were, they would vote Tory, and

the Churchmen wonld denoimce them. They are sober, earnest, intelligent citizens, who see clearly the

evite ofexisting systems ín their effeets upon the industrial and civic Uves ofthe wage-earning masses,

and who have the courage to putforward proposed reforms which sha!! minimize, ifthey cannot

eradicate, these evite in the existence ofthe labouring party. 5S

El 1882 la Lliga de la Terra aplcgá en un matcix programa la qüestió social de la térra i la qüestió

nacional. La demanda de l'autogovern passa a primer pía, al costat de la reforma agraria, la

democratització del sistema parlamentan i municipal, i el desenvolupament de les industries

nacionals. Tota aquesta estrategia comptá amb el suport deis fenianistes americans, reunits en

rorganització Ciann na Gaei sota el lideratge de John Dcvoy, que donaren important ajut cconómic a

l'anomenada Guerra de ¡a Terra aixi com a la campanya en favor del Home Rule del Irish

Parliamentary Party (IPP, o Partit Nacionalista) cncapacalat per Parnell.

Amb les reformes agrárics del govern britanic de 1896 i 1909 (LandAct) la qüestió de la terra, pero,

dcixá de ser un tema clau en la lluita política irlandesa:

Within the space oftwenty years the land question had been largely settled, the problem ofthe

congested distriets was on the way to a solution. and that ofthe evicted tenants was no ¡onger a

burning and undressed grievance... 59

De fct} dones, el moment álgid del nacionalismo irlandés -la lluita per la independencia- es produira

en un moment en qué l'agitació al camp irlandés havia minvat molt. És a dir, la revolta irlandesa del

período d'cntrcgucrrcs será un fenomen mes urbá que rural. Dos ciutats, Dublín i Belfast jugaran un

rol fonamental en el desencadenament deis fets durant aquests anys.

5l Thompson W.I., The ¡magination ofan insurrection, p.37.
58 F. Sheehy-Skejpngton, Michae! Das'itt, p . 191.
59 Lyons, The IPP: 1890-1910. p 253.
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Charles Stewart Parncll fou el líder d'un moviment parlamctari que, com en el temps de O'Connncll,

comptava amb el recolzament de la majoria del poblé irlandés. Tanmateix, fins i tot en el període

1879-1889, de máxim predomini de la figura de Parncll, no desaparegué del tot la tradició

insurreccional i revolucionaria. Així, cap a 1879 l'IRB porta a terma una campanya violenta a

Anglaterra de metodologia anarquista, que comptá amb el suport de Clann na Gael i John Dcvoy. Un

deis caps d'aquesta campanya de violencia, Tom Clarkc, patí empresonament i en ser allibcrat es

refugia ais Estats Units. Quan torna a Irlanda el 1907, seria una peca clau en la refundació de l'IRB i

l'organització de raixecament de Pasqua de 1916.

Parnell i el poderos Partit Nacionalista (IPP) comptaren amb el suport de la Lliga de la Terra a la

Irlanda rural. A mes, tingueren Tavantatge d'haver de tractar amb un personatge com Gladstone, que

es mostra favorable a la idea del Home Rule:

We standfact toface with what is termedlrish nationalit}'. Irish nationalit}' vents itselfin the demand

for local autonomy, or sepárate and complete self-government in Irish, not in Imperial affairs. Is this

an evil in itselj? Is it a thing that we should view with horror or apprehension? I hold that there is

such a thing as local patriotism, which. in itself, is not badbut good. 6

60 (Nosaltres estem disposats a afrontar el que s 'anomena qüestió irlandesa. El nacionalisme irlandés

reivindica I 'autonomía local o la separado completa peí quefa al govern d 'assumptes irlandesos, no

pas en qüestiom imperials. És aixó en si mateix un mal? Ho hem de mirar amb recel? Defenso que el

patriotisme local, per si mateix, no és pas dolent sino bo). Robcrt Kcc, The Bold Fenian Men, p. 95.
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3. ELS CATALÁN ISTES: LA RENAIXEN5A I EL MODEL IRLANDÉS

El Romanticismc europeu també tingué ressó a Catalunya. Axí, durant el període revolucionan (1869-

1874) s'organitzá una entitat catalanista amb el nom de La Jove Catalunya, encapcalada per Ángel

Guimerá. És evident que el ressó de la Jove Italia o els Joves Irlandesos eren al darrera d'aqucsta

iniciativa. Tot i el carácter efímer d'aquesta organització, cal destacar-ne la seva relleváncia, ates que

posa les bases d'un corrent catalanista de carácter radical i romántic. Aquest corrent tingué en La

Renaixensa (1871) el mitjá a través del qual difondrc un eatalanisme culturalista. A les seves planes hi

hagué molt interéss a relacionar el eatalanisme amb altres moviments nacionalistes europeus. Sebastiá

Farnés, en les seves col.laboracions a La Renaixensa tracta de trobar similituds del cas cátala amb

altres moviments nacionals contemporanis, i estigué particularment interessat en el cas irlandés61. A

La Renaixensa es glorifica Tcspcrit de rebcl.lió del poblé irlandés, posant l'acccnt en el carácter heroic

de la lluita de la nació irlandesa contra Yopressió:

Oh jo V salut Irlanda, nació altiva,
de tas lleys y virtuds enamorada,
amor que regenera y torna en lliures
nacions esclaves

Tots filis valents per esser grans nasqueren
corra en sas venas generosa sava;
en só de pait ais opressors vol vencer
sino ab las armas

Oh si, fós be irlandés; si esclan tens d 'ésser
primer la morí vinga son bes a darte;
si pá 7 Senyor pels filis te regateja
pensa en la patria.

Pensa en la patria que en son dol te crida;
pensa en la patria avtiy desventurada;
vora 7 bressol hont tonfillet s 'hi gronxa
posat en guardia.

Guarda ta llar y guardarás la térra
font de noblesas y virtuds sagradas
hont t 'enllassares ab ta casta esposa
de tots filis mare

Recorda de Polonia la sort trista;
exemple pren del Epiro y Tessália
recorda que VAlsaciay laLorena

61 Sebastiá Farnés, Articles Catalanistes, p. 11-12
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son tas germanas.

Sigas exemple per lo nostre segle,
pobre viril y com lleó indomable,
ficsos los itlls en tú, vuy dia teñen
eixas esclavas.

Recordant lopassat ves al previndre
res no 't deturi qu 'es ta causa santa,
lafé qu 'anima y en ton car alenta
ha d'ajudarte.

Si 7 torrent opressor que tot s 'ho emporta
arrivés algún jorn a desbordarse,
filis de la llibertat ab vostres cossos
heu de fe'l marje.

Mil voltas lo morir es preferible
á viure esclau dins la mateixa patria,
y I erm que vida ab ton trevall li donas
esser d 'un altre

Adora 'ls héroes qu 'á la lluyta menan;
aixecals com á simbol de ta causa,
y 7 nom de Párnell beneheixlo sempre
poblé d Irlanda

Jamay I 'agrayment es servilisme;
segueix altiu com sempre sas petjadas:
ais redemptors adorado los teñen
y á tú no 't manca.

Endavant. donchs, oh poblé gran y digne,
espill de bonafé, valenta rassa,
vulgas ser lliure, valerós rompentne
jou d 'esclavaje.

Unfill de Catalunya te saluda
un amant de la Patria Catalana
qual crit será mentres sonpit aleni,
¡Visca ¡'Irlanda! 62

En las ciutats, vilas, pobles, plassas, carrers y hasta en los mateixos periódichs que d 'ella vihuen,

ningú s 'amaga de dir que política y mentida, que política y corriipció son sinonims, de columna a

columna de periódich. d'orella á orella de tot lo poblé, no 's parla de res mes que de la degenerado

de tots els politichs espanyoís, de la mentida deis partits, de la pillería d uns, de la embustería de tots

Artur Gallará, A Manda, La Renaixensa, 30juny 1881.
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y de la corntpció general de tot cuant gravita al entorn de aqiiestfocu industrial, sobretot industrial;

que es din política. 6i

Amb aqüestes paraules podriem resumir l'esperit deis primers catalanistes. Degeneració i corrupció

son termes sovint utilitzats per referir-sc a la manera de fer política de l'época. La Restauració, sistema

polític que venia a tancar un període d'inestabilitat política -amb el republicanismo federal per una

banda i el tradicionalisme deis carlistes per l'altra-, veura com noves veus i grups socials diferents

comencaran a posar en questió el marc legal vigent. Aquests nous sectors feran servir un llcnguatgc

diferent al deis seus antecessors en el qual mots com Catalunya o cátala tindran un paper fonamental.

Naturalment, la Renaixenca cultural catalana jugara un paper primordial en aquest procés. En aixó, les

semblances amb el cas Irlandés son evidents: allí també veurem un revival gaélic que precedirá

Tapando d'un moviment polític identitari. Precisamcnt, aquests primers catalanistes es referirán

sovint al cas irlandés. La dualitat del moviment polític irlandés (moviment social i partit polític) serán

ja des de molt aviat un model ais ulls deis catalanistes. Valentí Almirall, per exemple, planteja la

necessitat de la creació d'un gran partit caíala a Testil irlandés:

Hem d 'agruparnos tots y fer neixe lo gran partit cátala que s 'ocupi ardentment de la cosa publica:

que no deixi passar la mes insignificant ocasió sensfer sentir la seva ven. Lo gran partit cátala ha de

prendre part en totas las lluytas que 's presentin y, com los irlandesos, ha de travallar per teñir

representants per tot arreu, desde las Corts de la nació fins al darrer municipi. w

La burgesia catalana, pero, havia participat i coüaborat en la creació del sistema de la Restauració. El

missatge catalanista encara no havia arribat a cuallar i trigaria encara a fer-ho. Les crides a la unitat i la

formació d'un gran bloc cátala -com Pirlandés- arribaven massa aviat. Sectors republicans, com els

representáis per J. Narcís Roca i Ferrcras, farien un plantcjament mes radical des de l'assumpció que

els sectors mes conservadors (burgesia) lligats al régim monárquic eren incapacos de liderar un

moviment nacional. Així dones, ja abans de Valentí Almirall podem constatar Fadhesió al catalanisme

de sectors provinents del republicanisme federal. J. Narcís Roca i Ferreras estigué vinculat a L 'Arch de

Sant Martí, publicado catalanista que dona un impuls important a la divulgado d'un catalanisme

progressiu i de conceptes com la Independencia de Catalunya. En un article que porta per títol

Catalunya i la Federado, Roca i Ferreras planteja la necessitat de restaurar la situado

d'indepencéncia de Catalunya d'abans de 1714:

63 La Veu del Valles, 13 de desembre de 1896, n°l, p.2-3.
64 Valentí Almirall, Conferencia pronunciada al Centre Cátala, Butlleti del Centre Cátala, p. 262, Jordi Llorens,
16 d'agosí de 1882.
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Sois recobran la independencia pot Catalunya millorar sa situado, sois quedara lliure de les troves

que des del centre la ¡liguen pot renáixer, restaurarse, tornar al cami d 'on amb violencia la separa la

unificado d 'Espanya... 6S

Roca i Fcrrcras plantcja una solució federal compatible amb la patria (la nació?) catalana. De fet, la

solució federal la plantcja com una solució pragmática davant la impossibilitat que té Catalunya de

constituir-sc com a estat separat:

Solament en la independencia pot Catalunya refer-se, restaurarse, renáixer, tornar a ser el que fou i

pot ser, i ni materialmentpot donar-li perjudici major ¡a independencia. Axnti en dia, per la situado

d 'Espanya. d 'Europa i de la mateixa Catalunya no és possible que la patria catalana formi una nació

separada, del tot independent de la resta d 'Espanya; sino que algún llac mes estret que les aliances

entre estats estrangers ha de teñir amb les altres nacionalitats espanyoles. El llac mésfluix que la

unitat i mes estret que eixa separado és el llac federatiu. és el que mes s 'acostó o la independencia

completa i a la situado de la Catalunya autónoma, independent, catalana, fent da se', de la

Catalunya anterior a la conquista de 1714. 66

Roca i Fcrrcras vcu nomes possible la independencia de Catalunya en un mar república i no pas

monárquic. De fet. la recuperació de la llibertot de Catalunya solament és possible per la via

democrático i revolucionario. Quan esmenta el catalanisme platónic o literori sembla voler

desacreditar el catalanisme conservador i tradicionalista mancat d'un projecte polític i nacional:

Els interessos conservadors de llibertat política limitada i de la present situado social de classesfan

a la federado el carree d'ésser republicana, democrática, 'demagógica', favorable a ¡es 'masses',

revolucionaria i 'socialista'(...) Aixi, o Espanya no hi ha cap senyal de poder estoblir-hi una

monarquía federativa ni tant sois molí descentralitzadora o provinciolista (...) La Federado, el

provincialisme no pot ser mes que república no sois a Espanya sino també foro dEspanya (...) En

quant a democracia i altres tendéncies 'revolucionáries' en política i en economía, no havent els

interessos conservadors invocat mai la separado ni elfederalisme, ni lo independencia de Catalunya,

havent-se limitat o un catalanisme platónic i redui't al temps passat, a la literatura i a les coses

antigües d'aplicado conservadora en els nostres dies, havent siguí sois els democrátics i

revolucionaris els que havem invocat la federado, és natural que aquesta sia entesa en el sentit

reformista, democrátic, revolucionan... 67

65 Naris Roca i Ferrares, Catalimva i la federado, La Renaixensa, III, n°7, I de maig de 1873, p.6
^Ibid.
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Narcís Roca i Fcrrcras scgucix de prop l'cvolució deis fets a Irlanda. El rebuig del parlamcnt anglcs al

primer projecte d'autonomia de Gladstone del 1886, és vist com un incident secundan que en cap cas

ha d'aturar el thomfdels irlandesos:

Irlanda ha gitanyat la batalla encara que la lley autonómica presentada per Gladstone ha siguí

rebutjada per el Parlament anterior y encara qu 'en el nou tindrá menos vots y es retira del poder el

patriótich ministre Iliberal. Qualsevol Parlament per conservador que siga, qualsevol partit per

uní tari y uniformador que vulgui ser, qualsevol gobernper reaccionan que es demostri, qualsevol

política interior per antirlandesa que 's proclami no podrán amagar, ni enfonsar, ni deixar sens

resoldre la qüestio dlrlanda (...) La derrota de Gladstone y son 'bilí', Vaplassament que portará, els

cambisy modificacions de manera y forma, no desvirtúan ni 7 thomph, deis irlandesos, ni la

felicitado que mereixen. Son únicament incidents secundaris que no poden ofegar la qüestió

principal. ^

El grup vinculat a L 'Arch de Sant Martí tractá de situar el cas cátala en el marc europeu, tot portant a

terme campanycs de sensibilització en favor d'altres qüestions nacionals a Europa. Així, llanca scnglcs

missatges a Irlanda, Creta i Finlandia. Especialment important fou el Missatge a Irlanda del 9 d'abril

de 1886, titulat L 'autonomía d'Irlanda, Davant la immediatcsa de la votado del Home Rule per part

del Parlamcnt Británic, el missatge felicitava al poblé irlandés en nom deis catalans:

L 'Arch de Sant Martí, periódich defensor de la reivindicado deis drets civils y politichs de la Patria

Catalana, en nom de la mateixa felicita calurosament á Mr. Parnell peí triomf obtingut per la Irlanda.

Los abaixfirmants, decidits defensors deis drets de Catalunya en tota sa integritat s 'adhereixen á

aquesta mostra de simpatía pera 1 gran poblé irlandés que ab tan zel y activitat defensa sa llibertat y

autonomía.

¡Tan de bó que aviatpugan los irlandesos tornar-vos semblant obsequi! 69

L 'Arch de Sant Marti era exponent del catalanisme mes militant deis anys vuitanta del segle passat.

Aixi, un grup de catalanistcs, entre cls quals s'hi trobarien alguns redactors de 1 'Arch, formaricn una

societat secreta de l'estil deis fenians. Manuel Folguera i Duran seria un deis exponents d'aquest

catalanisme radical, hercu del republicanisme federal que hauria volgut imitar cls metodes irlandesos

de lluita per la térra i l'autonomia. De fet, la lluita social que es viu a Irlanda és un exemple de

67Ibid.p. 7-8
68 J. Narcís Roca i Ferreras, La Victoria d 'Irlanda, L 'Arch de Sant Marti. 25 de julio! de 1886, p . 700
69 Jordi Llorens i Vi I a, Catalanisme i Moviments nacionalistes conteníporanis (1885-1901), Tesi doctoral, p . 17.
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desobediencia i civil i de revolta contra 1 'estatus quo, un modcl molt atractiu per a aquells que volien

donar una dimensió social al catalanisme.70

El mateix J. Narcís Roca i Ferreras en un article a L 'Arch de Sant Martí, amb l'encapcalament La

Victoria d'Irlanda, vcu en l'actuació deis parlamcntaris irlandesos -units en un clam per l'autonomia-

un exemplc a seguir. Roca compara la situacio a Irlanda, on la qüestio de l'autonomia está al centre del

debat polític, amb la situacio a Catalunya:

A les eleccions que s 'acaban defer, Irlanda presenta tants dipiitats y tant unánims y compactes com á

las altras y 7 Parlament tindrá quefer 'ls comptes no sois ab la numerosa y unida diputado irlandesa;

sino també ab la qüestio de I 'autogovern d 'Irlanda, qu 'es avtiy la principal qüestio interior de la

política d 'Inglaterra. Aqui estriba la victoria d 'Irlanda, en sa unanimitat d 'esperit nacional, en las

circumstancias y en la impossibilitat de ser esborrat de I 'ordre del día de la política inglesa, ni de ser

amagat. ni deixat per un altre dia indeterminat el problema de I 'autonomia irlandesa.

Tant de bo que 'I problema de I 'autonomía regional estigués á Espanya tan plantejat, tanfondament

escrit y sigues tan impossible de ser esborrat ó abandonat com ho és a Anglaterra la qüestio de

I autonomia irlandesa. Visca la Irlanda lliure! >l

De fet, els models estrangers per excel.léncia d'aquests anys de la Restaurado foren el model irlandés

i el txec. Així, Irlanda era l'cxcmplc a seguir pero era un model amb ducs cares ben diferents. El

model de revolta fenianista i lluita per la térra fornien d'arguments ais mes radicáis i satisfeien ais

sectors republicans i a aquells sectors amb inquietuds socials: Els federáis catalans arribaren fins i tot

a manifestarse favorables a I 'actitud deis fenians' irlandesos, que lluitaven per desfer-se deljou

británic. '

Per altra banda, el Partit Irlandés i la lluita parlamentaria (i després Taprovació del Home Rule) era

un model sovint esmentat per sectors mes amplis. La unitat de forca d'acció del moviment irlandés era

sovint motiu d'envenja per part d'uns militants catalanistes dividits i amb poca capacitat d'incidéncia

en les organitzacions socials.

Scguint l'cxcmple irlandés, Roca i Ferreras resumeix així la seva folosofía catalanista que podríem

qualificar de sobiranista:

Manuel Folguera i Duran, Una flama. De la tneva vida, p. 48, Text mecanografía!, pag 96-97. Arxiu Historie
de Sabadelí
71J. Narcis Roca i Ferreras, La Victoria d 'Irlanda, L 'Arch de Sant Martí, 25 dejuliol de 1886.
' Josep Termes, Federalismo, arnarcosindicalismo v catalanismo, "La alianza de los pueblos ", 7 de gener de

1869.
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Sense llibertat administrativa y política, sense independencia, hem arribat ahont som: á ser

Catalunya oficial, legalment, un sol nom geográfich com la Polonia, á ser una conquesta aborriday

trepitjade com la Irlanda, a ser unas provincias artificiáis despotricadas per lo mespesat, odios y

absurdo de la centralisació y la uniformitat. Y per 7 mateix estil están Aragó, Valencia, les

Andalucías, las ditas Castellas, Galicia y totas les demés, encara que se 'n adonan tant com nosaltres

y encar que per la qüestió deis interessos materials están contra nosaltres. Morís que volen matar ais

vius, esclaus que volen encadenar al que 's mou encara un xich, desafeinats miserables y envejosos

que volen matar defam ais que menjan treballant.

Desd'ara, catalans, doble cami, doble jornada, doble feyna: en lo terreno económich y deis

interessos materials, sostenir la competencia fins ahont se puga y buscar nous mercáis, ó nous camins

comerciáis. En lo terreno politich cátala y deis drets moráis, reivindicar la nostra vida de nacionalitat

y poblé, cridar á la llibertat. al dret, á la vida, á nostra Catalunya enpés y á totas las nacionalitats ó

regions nacionals d 'Espanya. Lo que pensan I 'Estat absoluty la seva gent per la anexió de Portugal,

havém de sentirho per la independencia catalana: be acceptan y 's conforman en que Gibraltar siga

del inglés, ¿per qué no han d'acceptary conformarse en que Catalunya siga deis Catalans com

Portugal deis portuguesos?

Llibertat yfraternitat ha de ser lo nostre lema, catalans; independents y agermanats. 7S

En oposició a Roca i Fcrrcras i ais scctors federalistes, Pella i Forgas en fa una altra inteprctació ben

diferent. L'element fenianista i revolucinari és rebutjat des d'uns pressupósits ideológics clarament

conservadors, i és la lluita de Parnell (parlamentaria) la única válida per a la consecució deis fins

catalanistes:

Peí demés (y aixó cal ben bé ho tingan per exemple los pobles que pensin ab llur autonomía) los

'Home-Rulers' no perteneixen á cap deis moderns partits; coda vegada que de aixó 'ls acusen

responen ab altivesa y energía així com H. O 'Clery, en la sessió del 25 de Juliol passat. quan ab

aquestas paraulas deya que ls partidaris del renaixement irlandés no eran republicans ni

revolucionaris: 'Cap doble pensament revolucionan hi há en lo que demaném. La Irlanda es lo pahís

mes conservador. Ella conserva sas passadas é históricas glorias; ella conserva sa nacionalitat á tota

prova. Quan los inglesos tiraren dalt á baix lo trono, quí serva lafidelitat al reyfou Irlanda. Quan

després Inglaterra sens empaig vessava la sanch reyal, Irlanda ab les armas á las mans protesta

contra ls regicidas. Avuy Irlanda cerca, avans que tot ab la restaurado de son Parlament, aixecar un

baluart á las passions revolucionarias, que per tot se desferman y amenassan destruir la societat ab la

3 J. Narcis Roca i Perreras, Carta d 'en N.R i E. a un meeting del Centre Cátala, L 'Arch de Sant Marti, 25 de
juliol de 1886.
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fundado de una república británica basada en la negoció de Deu! ¡Tristos son los recorts que 'ns

porta 7 nom de república! Escrit pels irlandesos ab sanch yfoch. és sinónim de pillatge, incendi y

degollament de nostres pobles ignocents y desarmats á Drogiteday á Wexford per aquel I república

cap de ala: Cromwell' -Y la veritat es que, sifa ó nofa. Irlanda pot dir altre tant deis demés partits

inglesos. tenint motius los 'Home-Rulers' per aborrir-los á tots. 74

La influencia nord-americana i socialista (i comunista) estañen a la base deis seus métodes

rcvolucionaris. Pella i Forgas no vcu amb bons ulls l'objcctiu de constituir una República irlandesa

des Hígada deis interessos de Paristocrácia i de l'església. L'ideal independentista ds\$ fenians, segons

ell fracassat, el contraposa a la la lluita pacífica de O'Concll per l'autonomia:

Ja desde 1863 la societat deis fenians. organisada en los Estáis Units, vafer saber al mon sos

proposits. Aquestos, en resumen, eran los principis autonomistes de O 'Connell, malmesos per la

influencia nort-americana y per la ideya comunista y socialista: principis autonomistas dutsfins al

punt de constituir una república irlandesa, sense aristocracia ni clerecia tant si eran católicas com

protestants. Jo declaro devant de Deu (deia lojurament deis fenians) que abjuro de tot compromis de

fidelitaty sumisió á la reina de Inglaterra, y prometo defer tots mos esforsos per establir á Irlanda

una república una é independenta, etc. ' 7S

L'actuació revolucionaria seria, dones, la responsable de la desfeta del moviment irlandés:

La seva desfeta fou la tercera prova de que segons O 'Connell no es la revohtció 7 comí del

deslliurament de Irlanda, y encara podriam afegir deis pobles tots que glateixan per llur autonomía:

fou la tercera prova hem dit y la mes doloroso putxfmi ab ella, tota societat. tota veu y propaganda, y

escribió llovors un deis 'Bardos Irlandesos: '¿Lo historia de Irlanda combaten! per la llibertat haurá

de clóurers? La lluyta ab las armas será per sempre mes sens esperansa y la lluvia pacifica será

menyspreada?'76 c

Aquesta interpretado conservadora i anti-republicana és l'altra cara de la moneda de les opinions

expressades per un Narcis Roca i Ferreras. El mateix Valentí Almirall es mostrara oposat a

rirredemptisme irlandés:

74 Pella v Forgas, La Renaixensa de Irlanda, 1878, p. 67-68.
75Ibid,~p. 59-60.
76Ibid,p.6l.
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/ de la miseria d 'Irlanda, no n 'és pas la causa principal la subjecció en que duraní molts anys se I 'ha

tingada, sino que és una altra; elfanatisme i les supersticions. Si Irlanda no es cura d'aquest mal,

tant se val que tingui com que no tingui autonomía: el merfet de teñir un parlament propi, no hi

curará pas la miseria i altres llagues que I 'acompanyen. 77

Valentí Almirall, dones, s'oposa també a la via revolucionaria i defensa la vía parlamentaria i el que

ell anomena la 'intervencio pública'. Catalunya, dones, ha de seguir el model irlandés creant un gran

partit cátala que cntri en el joc electoral:

Lo verdader, I 'únich medi de regenerado de Catalunya, I 'únich remey pels mals passats y I 'únich

preservatiu deis fiiturs, es entrar de pie y ab ardor en la vida pública (...) Calfer neixe lo gran partit

cátala, que s 'ocupi de la cosa pública; que no deixi passar la mes insignificant ocasió sensfer sentir

la seva veu. Lo gran partit cátala ha de prendre parí en totas las lluytas que 's presentin, y com los

irlandesos ha de travallar per teñir representatnts per tot arreu, des de las Corts de la nació fins al

darrer municipi. lS

Les diferencies a Thora d'interprctar la qüestió irlandesa mostraran, des d'un bon principi, les

diferencies idcológiqucs del catalanisme. Valentí i Almirall será exponent d'un naixent catalanismo

urbá. laic i pactista, oposat ais sectors mes conservadors representáis per Joan Permanyer, Lluís

Domcncch i Montancr o Pella i Forgás. Tanmateix, és un xic simplificador de la rcalitat situar una lina

divisoria entre dos blocs clars. Dins deis mateixos sectors hereus de la tradició republicana-federal

cvidcncicm des d'un bon principi divergencics a Fhora d'intcrprctar el catalanisme: Tincipicnt

nacionalisme d'AlmiralI -moderat i pactista- fou rápidament ultrapassat per sectors mes radicáis. Així

dones, el tracas del Centre Cátala no solament cal buscar-lo en la manca de suport de la burgesia

catalana, sino en la hctcrogcncitat del catalanisme. Així. catalanistes provinents de tradicions diferents

(republicana-federal o tradicionalista) arribaran ben aviat a un cert separatisme o independentisme

emocional que topara amb el federalisme regionalista d'AImirall. TO

Cal destacar que el secessionisme cultural que representará el modernisme ajuda a explicar el pas del

regionalisme (o del federalisme) al nacionalisme so. L'aspiració a una capitalitat cultural per a

Catalunya portaran alguns sectors intel.lcctuals cap a un cert radicalismo polític.

l7_ Josep Maña Figueres, Valentí Almirall, forjador del Catalanisme, Generalitat de Catalunya, 1990, p. 156.
/S Valenü Almirall, conferencia donada! al Centre Catata, Butlleti del Centre Cátala, 16 d 'agost de ¡882, citat
per Jordi Llorens i vi la, p. 45-46.

9 Jordi Llorens i Vi ¡a, La Unió Catalanista, p 166.
S0Ibid,p. 224.
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La Unió Catalanista havia pretcs, en un primer moment, ser el pal de pallcr del cataianisme a partir

d'unes posicions ideológiques basades en un cert radicalisme teóric i un cert apoliticisme. Es perfila

com un moviment d'oposició al rcgim vigent que desconfía de la via electoral per a la consecució deis

seus fins. El 'purisme' deis seus plantejaments fará aparéixer ja ben aviat divergéncies entre aquells

que creuen que cal aprontar les escletxes que deixa el sistema de la Restaurado i aquells que s'hi

oposen radicalment. Aquests intransigents serán sovint els vells militants catalanistcs, els precursora

de la cansa, que veuran amb desconfianca la participado electoral en un régim polític corrupte:

La Assamblea ratifica lo acordat a Retís referent á la intervenció del Cataianisme en lapolitic activa

prenent part en las lluytas electorals com á medi pera conseguir la aplicado total y completa de les

Bases de Manresa; mes declara que, aprofitant losfets d 'experiencia que han resultat deis successos

politics y socials ocorreguts d 'ensá de la Assamblea de Reits, no sois protesta de que no per aixó

accepta 7 régim actual, sino també de que 7 Cataianisme puga tranzigir ab los usos y costums de

propaganda y lluvia peculiars de la política espanyola, manifestant somnement que 'ls principis

continguts en les Bases de Manresa no poden ser maiperafins electorals esserjamay estrafets,

mutiláis ni conculcáis, y que la rectitud y puresa de procedí ments que imposan los principis de la

causa catalana, aixís com I 'estalvi d 'esforsos que hagin de produir resultáis xorchs y I 'evitar

I 'aplanador mal social de la indiferncia que segueix ais desenganys. exigeixen que á la lluiyta

electoral sois hi acudeixi 7 Cataianisme en las ocasions y circunstancias en que 's considri que I 'esforc

ha d 'ésser fructuós y la lluyta digna y honrada. 81

Narcís Vcrdagucr i Callís liderara aquest sector jove que plantcjará un projeetc polític altcrnatiu al del

grup federalista d'Almirall i Roca i Fareras i al del sector culturalista procedent de la Jove Catalunya.

Després d'abandonar La Veu de Montserrat, Verdaguer i Callís inicia la fundació d'un nou setmanari,

amb cooperacio del canonge Collell, La Veu de Catalunya, que comencá a sortir 1* 1 de gener de 1891.

Després del Diari Caíala i La Renaixensa, La Veu de Catalunya será el portamveu d'un altre corrent.

Si el corrent federal havia fracassat en el seu intent d'aplegar a amplis sectors de la societat catalana,

també ho faria el sector lligat a la Renaixensa i a la Lliga de Catalunya. Aquests sectors volien posar

les bases d'un moviment nacional a partir de concepcions tradicionalistes i culturalistcs. El terme

Lliga sembla ser agafat del moviment irlandés; concretament, de la Land League o Lliga de la Terra -

moviment popular de defensa de la pagesia irlandesa. La Catalunya moderna de la que cns parlava

Pierre Vilar s'havia transformat en una societat on la concentració industrial i de masses obreres hi

jugaven un paper fonamcntal. Bastir un moviment nacional a partir d'una conccpció rural i pairalística

de Catalunya no era possible; les contradiccions socials impedien plantejar un Partit Nacionalista a

81 Assamblea General de Delegáis (Reus), de la Unió Catalanista, 28-29 Alare de 1893, Estampa de "La
Renaixenca", 1903, p. 3-4.
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l'estil irlandés. Mes cndavant, Domenec Martí i Julia tractana encara d'actualitzar l'idcal catalanista

de la Unió Catalanista, amb plantejaments teórics d'aproximació al socialisme i a la intervenció de

l'estat.
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4. REDMOND Y EL HOME RULE

4,1. JOHN REDMONDI El, NOU PARTIT NACIONALISTA

El pcríodc compres entre 1892 i 1900 fou una etapa tcrbola de divisions i picabarallcs internes del

Partit Parlamentan Irlandés (Irish Parliamentary Party). La caiguda del 'líder', Parnell, i els fracassos

electorals de 1886 i 1893 havien dut a un desencís general per la via parlamentaria i constitucional. En

canvi, s'havia reforcat Finieres peí nacionalismo cultural, expressat en el Revival Gaclic. Aqucst fou,

en general, un període de desorientació política deis nacionalístes. En aquest context, el govern

conservador británic inicia d'encá 1896 una política que els nacionalistes denominaren Killing Home

Rule wiih Kindness. Així, mitjangant la introducció d'un seguit de reformes legislativos hom prctenia

rcsoldrc les problcmátiques socio-cconómiqucs que hom crcia estaven al darrera de la demanda de

Pautogovern. La perspectiva de Yestablishment británic era que un cop resolts el problema de la térra i

els greuges comparatius contra la població católica, els corrents nacionalistes perdrien forca. Dos

cxemplcs d'aquesta política foren Taprovació peí Parlament británic de la Llei de la Terra el 1896

(LandAct) i la Llei de Govem Local el 1898 (The Loca! Government Act).

Amb tot aixó, cap a 1898, semblava que Tcmfasi posat en la millora de les condicions socials i

económiques havia afeblit la reivindicado de F autonomía, que havia caigut -almenys temporalment-

cn l'oblit. En aqucst punt, William CTBricn, inspirat en la celebració del centcnari del moviment de

1798, llanca un nova organització el gener de 1898. LaLligadels Irlandesos Units (UnitedIrish

League) naixia de la dcsil.lusió de O'Bricn amb el Partit Nacionalista (IPP), i de la preocupado per la

qüestió de la térra. En el seu origen, dones, la UIL era un movimen básicament agrari dedicat a la

millora de les condicions socials en els congestionáis districtes de l'ocst d'Irlanda. En el moment de

produir-sc Telccció de John Redmond com a nou cap del partit parlamentar^ era ciar que caldria

arribar a alguna mena d'acord amb la UIL -que donada la seva forca ja eslava suplantant a la práctica

a l'antiga 'Federado' com a organització oficial del Partit. La qüestió clau era quin deis dos cossos -

la UIL o PIPP- dominarien un cop s'hagués arribat a una entesa. Per a O'Brien la Lliga representava

tot alió de vital i progressista de la Irlanda contemporánia, mentre que el partit encara havia de

demostrar la seva empenta. En acabat, la Lliga aconseguí mes cotes de poder que l'antiga Federado

Nacional, pero PIPP continua mantenint una amplia Uibertat en l'activitat política. La identificació de

Redmond amb la Lliga, i la proclamado d'aquest eos com l'organització oficial del Partit

Nacionalista, forcn les dues fites claus per al rcllancamcnt del moviment constitucional a la Convenció

del'IPPdejunyde 1900.
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La mitjana d'edat deis 80 parlamcntaris nacionalistes, en el períiode 1900-1910, estava al voltant dles

45 anys82. En un principi, aixó sembla donar a entendre que una generació mes jove havia arribat al

partit. Tanmateix, si bé és cert que el conjunt deis parlamentaris eren relativamcnt joves -sobretot en

comparado amb els británics- les decisions polítiques eren preses per un grup reduít de dirigents que

corresponien quasi exclusivament al grup hereu de l'época de Parnell. En realitat, la manca d'un

rcjoveniment en la direcció central del partit fou una de les causes principáis de l'afebliment del partit

el primer quart del segle XX. En realitat, dones, fou el mateix cercle de polítics fets a l'ombra de

Parnell el que controlaría l'organització fíns a la desfeta electoral de 1918.

Sociológicament, els membres de l'IPP reflectien un ventall molt divers. Un ampli sector d'un nivell

educatiu baix era contrarestat per una secció minoritaria de graduats universitaris. El primer grup

estava format per ciutadans arrelats a les comunitats locáis que -treballant en comercos o en

explotacions agráries- eren abastament coneguts per la població. Al costat d'aquest sector de

parlamentaris d'origen popular -que representaven la classe mitjana local- es trobava un grup reduít

que responia al perfil universitari i que era el que ostentava el domini del partit. Foren els membres

arrelats a les comunitats locáis els que recuperaren el suport popular per l'IPP. Aquesta

representativitat popular era en bona mesura conseqüéncia de l'aparició de la U1L, que havia afavorit

la transformado del partit en la seva base des de 1900. El 1910 el partit no era pas el mateix que vint

anys enrerc. F.S.L. Lyons ha qualificat de 'revolució democrática' la transformació viscuda peí Partit

Nacionalista en el període 1900-1910.83

4.2. L 'AJJANcA LIBERAL-NACIONALISTA I EL TERCER PROJECTE DE HOME RULE

Si el període 1893-1906 va venir marcat per la política reformista del Partit Conservador al govcm de

Wcstminstcr, el rcsultat de eleccions de 1906 canviá radicalment el panorama polític. El rcsultat

d'aquestes eleccions fou un triomf absolut deis Liberáis, que en principi eren favorables a la concessio

del Home Rule a Irlanda. Així dones, el Partit Nacionalista establí una alianca amb els Liberáis amb

l'expectativa d'aconseguir l'autonomia a canvi. D'aquesta manera, la política de cooperado amb els

Unionistes tot afavorint reformes legislatives en assumptes socials passá a segon terme. Tot i aixó, la

Llei de la Terra de 1907 (Latid Act) representa una reforma molt important. Aquesta llei fou el punt

final del seguit de mesures legislatives en rclació a la qüestió agraria que havia iniciat Gladstone el

1889. En un període de vint anys la qüestió de la térra, en bona mesura, s'havia resolt i el fenomen

deis desnonament d'arrcndataris dcixaria de marcar la vida social i política irlandesa.

82 F.S.L Lyons, The Irísh Parlamentary Party: 1800-1910, p. 97
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Tot i les expectativcs, el període 1906-1910 foren anys de descncís per ais nacionalistcs de l'IPP. Els

Liberáis no tiraren endavant el projecte de Home Rule, i aixó afavorí l'agrupament deis sectors mes

radicáis del nacionalisme irlandés entom del Sinn Féin, i el reforcament de la reivindicado

independentista enfront de la política del Home Rule.

Les eleccions de 1910 donaren un tomb a la situació. Conservadors i Liberáis obtingueren una

representado semblant, i els nacionalistes irlandesos esdevingueren així la balan9a de poder a

Westminster. D'aquesta manera, les expectatives d'obtenció del Home Rule s'avivaren un altre cop

amb forca, sobretot des que el 1911 fou aprovat un projecte de Ilei per a la reforma del Parlament

(Parlament Bill Act), que representava una modificado constitucional de primer ordre. Aquesta Ilei

limitava el poder de 'veto' de la Cambra deis Lords, tot establint que qualsevol projecte de Hei

passaria a teñir validesa després de la seva tercera aprovació consecutiva per la Cambra deis Comuns,

encara que comptés amb Foposició deis Lords. Aixó s'esdevenía al mateix temps que els Liberáis es

comprometien a introduir un nou projecte d'autonomia per a Irlanda.

El desenlia? de les eleccions de 1910 fou -en primer terme- un reforcament de la posició de John

Redmond en el conjunt del moviment nacionalista irlandés. La unitat i disciplina del Partit

Nacionalista fou absoluta en un moment en que scmblava que res no podia aturar rassoümcnt de

Pautogovern tot seguint la via parlamentaria i constitucional. La idea d*un Parlament Irlandés que

assumiria la rcsponsabilitat en els assumptes intcms, tot mantenint la connexió británica a través de la

Corona, era majoritáriament acceptada. El Home Rule comptá amb el suport majoritari de la població,

i fins i tot els Sinn Feiners i els nacionalistcs mes radicáis es manifestaren a favor de l'autonomia -que

era vista com un primer pas en el camí cap a la sobirania nacional. En aquest període (1910-1914), •

l'independentisme esdevingué -si no ho era ja- una veu marginal en un context d'acceptació

generalitzada de la via constitucional que semblava que anava, ara sí, a donar els scus fruits.

L'abril de 1912, Asquith -el primer ministre británic- inicia la via parlamentaria per a la introducció

del nou projecte d'autonomia o Home Rule. De tots era sabut que, malgrat l'oposició deis Lords,

aquest projecte anava a adquirir el rang de Ilei en qüestió d'un parcll d'anys. Aquest Home Rule

presentava trets similars ais dos anteriors de 1886 i 1893. Establia un Parlament i un Govera

irlandesos amb capacitat legislativa tan sois referida a assumptes interns, mentre que el Parlament

británic es reservava l'autoritat en tot alió referent a la Corona, l'estat de guerra i l'exércit, la qüestió

naval i la política exterior, a mes del control del RIC (Policía Británica a Irlanda) per un període de sis

anys. Asquith en cap moment plantejá el Home Rule com una renuncia a la sobirania i afirma

83 Ibid.p. 177
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solcmncmcnt que nosaltres mantenim com a inamovible, i/ora de tot ditbte, la supremacía absoluta i

sobirana del Parlament Imperial. 84

Així dones, el prqjecte d'autonomia no proposava res de semblant a una República Irlandesa.

Tanmateix, alguns nacionalistes argumentarien que, malgrat les seves limitacions, aquest podia ser un

primer pas cap a la independencia completa. Aquesta interpretado seria compartida pels unionistes,

que veieren en el Home Rule una amenaca de 1 'estatus quo.

4.3. L 'UNIONISME1L OGANITZACIO DE LA UVF

El creixement económic i industrial que experimenta el nord-est d'lrlanda durant el segle XIX fou

transcendental en la gestado i l'evolució del corrent polític denominat 'unionisme'. Així, la comunitat

protestant interpreta la 'unió' com un factor positiu que havia comportat el desenvolupament

económic. L'antiga divisió entre Episcopalistes i Presbiterians-escocesos (aquests últims hereus d'una

tradició política contestataria) s'havia anat afcblint. Ja des de 1886 -davant la perspectiva d'un regim

autónom dirigit des de Dublín- el conjunt de la població protcstant havia comencat a organitzar-se

contra el Home Rule.

La comunitat protestant, sobretot a l'Ulster -on era mes nombrosa-, es considerava a ella matcixa com

una minoría amenacada davant el nacionalisme irlandés d'arrel católica. Les dissidéncies polítiques i

socials internes s'oblidarcn i la tendencia fou a un reforcament del 'orangisme' (moviment social de

defensa de la minoría protestant enfront de la població católica). Cal teñir en compte que si bé al

conjunt de Tilla la minoría protestant corresponia a una classe social mitjana-alta -sovint associada a

la propietat de la térra- a PUlster la població anglo-irlandesa presentava un espectro molt mes ampli.

El gruix de la comunitat presbiteriana era formada per una classe mitjana-baixa urbana -amb un

nombre important d'obrcrs industriáis a la zona de Belfast- i per petits propictaris agrícoles a les zones

rurals.

La burgesia industrial i comercial de l'Ulster, gairebé exclusivament Protestant, veia en la Unió amb la

Gran Bretanya la clau per a la continuiitat del creixement económic. A mes, l'atiamcnt deis sentiments

sectaris impedien el progrés d'un moviment obrer que poses en perill l'hegemonia de la puixant

burgesia industrial de l'Ulster. La divisió entre católics i protestants estancava el naixent moviment

sindical, donat que els obrers protestants eren alienats per Porangisme. James Connolly -nacionalista

irlandés i socialista originari de l'Ulster- assenyalá que la classe treballadora orangista era esclava

RobertKee, Op. Cit., p. 175.
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en esperit perqué s 'estova organitzant contra una gent {católics} les condicions deis qtials eren mes

dolentes que les seves85. En aquest sentit, la vaga del Port de Belfast de 1907 acaba en fracás, en bona

mesura per causa de la rivalitat sectaria86. Els católics de l'Ulster, al mateix temps, també aliaren el

sectarisme, tot mantenint viva una organització católica rival, The Ancient Order ofHibernians, que

era controlada per Joe Dcvlin -un deis principáis líders de l'IPP i la figura mes important deis

nacionalistes a l'Ulstcr.

Al costal d'aqucst crcixement de l'unionosme com a ideología política basada en Toposició a

qualsevol mena de solució autónoma per al conjunt d'Irlanda, el Partit Conservador británic -que

s'oposava a la política reformista deis Liberáis- veié en l'unionismc i Poposició al Home Rule una

estrategiaamb Iaqual combatreelgoveraLiberal. Arnés,el 1912, AndrewBonarLaw-polític

associat amb els Unionistes de l'Ulstcr- succeí Balfour en la direcció deis Conscrvadors (Tories).

Bonar Law es negá a arribar a qualsevol mena de solució de compromís amb el govern Liberal, i al

mateix temps incita els unionistes de PUÍster a mobilitzar-se contra la Ímplementació del Home Rule*1

L'Ulstcr -que juntament amb Lcinster. Munstcr i Connaught- era una de les quatre províncics en que

históricament s'havia dividit Irlanda, abastava un espai territorial mes ampli al deis sis comtats que en

Tactualitat formen el territori d'Irlanda del Nord. D'acord amb el cens de 1911, ais nou comtats de

FUlster hom podia comptabilitzar-hi 886.000 protestants i 690.000 católics. Si bé la majoria deis

protcstants eren unionistes i la majoria deis católics Home Rulers, la representado electoral podia

variar d'elecció a elecció. A les eleccions de 1910 hi hagué 103.367 vots unionistes i 94.073 vots

Home Rulers. Per comtats, cinc tcnicn majoria 'nacionalista' i els altrc quatre 'unionista'. De fet, la

distribució electoral feia que l'obtenció d'ascons pogués variar fácilment en favor d'un o altre bándol.

Així, el 1910 els nacionalistes obtingueren 16 representants i els unionistes 17. En canvi, el 1913 la

proporció fou a l'inrcvcs (17 nacionalistes i 16 unionistes). Val a dir que, en general, era l'cst de

TUlster (sobretot a Tarea mes industrialitzada) on els protestants eren mes majoritaris, mentre que a

les zones rurals de l'oest i el sud els católics hi eren representáis amb una proporció mes elevada.88

Ja des de 1911 els unionistes havien comencat a organitzar-se militarment mitjancant les antigües

associacions orangistes. El 1912, quan Asquith ja havia presentat el tercer projecte de Home Rule, els

unionistes de l'Ulster -lidcrats per Edward Carson i James Craig- organitzaren la Solemn League and

Covenant. La recollida de signatures en favor d'aquesta proclama fou una desafiant demostrado

S5 Kieran Alien, Op.Cit., p. 110-111
86 Henry Patterson, Class conflict and sectarianism, The Protestant working class and the Belfast Labour
Movement 1868-1920, Bel/así. 1980.
' Jeremy S/niíh, Bluff, Bhtster and Brmkmanship: Andrew Bonar Law and the Thrird Home Rule Bill, The

histórica! Journal, Volume 36, 1 de marq de 1993
88 Roben Kee, Op dt., p. 180
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popular d'oposició al Home Rule i a la subjecció de PUlster a un Parlament autónom a Dublín. En el

textde la declarado es justifícavai'ús de tots els mitjans que calguiper tal d'atnrar lapresent

conspirado quepretén establir un Parlament autónom a Irlanda. 89

La signatura d'aquest document fou precedida per una intensa campanya a tota la provincia i la

mobilització popular acaba amb una gran manifestació a VUlster Hall a Belfast. El dia de l'Ulster

(Covenant Doy), el 28 de setembre de 1912, fou declarat festa nacional i cap a mig milió de persones

signaren el document. En la mitología unionista aquesta és una de les fites claus que han servit per a

bastir una tradició de resistencia popular en el si de la comunitat protestant. A partir d'aquest moment i

al llarg de la crisi política que hi hagué a continuado, s'esdevingué una gradual dissociació entre els

protestants de TUIster i els de la resta d'Irlanda, i Pacceptació -amb mes o menys convicció- de la

idea de la divisió. El 1913 Bonar Law escrigué a Carson: Jo he arribatala conclusió que deixar

I 'Ulster tal com és, i concedir alguna mena de Home Rule per a la resta d 'Irlanda, és I 'única solució

possible. Encara que públicament Carson seguia rebutjant qualsevol solució que impliques la

concessió del Home Rule, fins i tot amb Pexclusió temporal de l'Ulster, el líder deis unionistes

contesta amb aquests termes la proposta de Bonar Law: Tenim un problema a I 'hora de definir

I 'Ulster; el meu puní de vista és que tot I 'Ulster n 'hauria de ser exclós, pero el mínim serien els sis

comíais de la plantado, i en aquests termes es podría arribara una entesa. ^

Scguint l'cspcrit de la proclama del Covenant el 1913 es forma una forca paramilitar a PUlster (Ulster

Volunteer Forcé, UVF) a partir de les unitats que havien estat armant-se des de 1911. Aquest eos de

voluntaris -que era dirigit per grans propietaris i homes de negocis, i mes endavant per oficiáis retirats

de l'exéreit británic- es caracteritzava per la seva bona organització i el seu compromís de 'defensar'

l'Ulster. La UVF arriba a comptar amb 100.000 membres. A mes d'organitzar-se militarment, els

unionistes proclamaren un Govern Provisional de l'Ulster, que havia de prendre el control de la

'provincia' un cop el Home Rule fos aprovat.

La demostració de forca deis unionistes arriba al seu punt mes alt 1'abril de 1914, amb el

descarregament al port de Lañe i altres punts de l'Ulster, de 26.000 fusells i una gran quantitat de

munició procedent d'Alemanya. Aixó es produi amb la col.laboraeió d'ex-ofícials de l'exéreit británic

i Pactitud passiva de les forces britániques. Poc després tingué lloc el denominat 'motí de Curragh\

amb el qual una part de l'oficialitat de Pexércit es posa al costat deis unionistes, i mostrá la seva

oposició a qualsevol mena d'intervenció de les 'forces d'ordrc' a l'Ulster. Davant de tot aixó, el

govern británic tingué una actitud condescendent i no volgué utilitzar la forca contra els unionistes, per

89 Patrick Buckland, James Craig, p. 26.
90A.T.Q. Stewart, The Narrow Ground, p. 169.
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por que aixó pogucs desencadenar un conflicte civil. A partir d'alcshorcs era ben ciar que -malgrat les

declaracions publiques en sentit contrari- Asquith ja havia transigit en la idea de la divisió d'Irlanda.

Les primeres reaccions en els rengles nacionalistes davant Parmament de I'UIster foren

contradictóries. Alguns arribaren a interpretar la mobilització popular a 1'Ulstcr com un precedent

positiu peí fet que, al capdavall, era la primera vegada d'cncá de mes d'un scglc que mans irlandeses

enfiindaven les armes. Així, P.S. O'Hegarty -a les pagines del radical Irish Freedom- comenta sobre

Parmament de PUlstcr:

Good! O nobility and gentry, farmers, shopkeepers and artisans, men ofproperty and men ofno

property in thatpart of Ulster which is afraid ofthe rest oflreland, we drink a Health toyonr arnting.

Mayyou get arms, plenty ofthem, and may they make as good use ofthem as did yonr forefathers who

took up arms a hundred and thirty years ago... History has afashion ofrepeating itself and we

welcome with a shoitt this reviva! ofpublic arming in Ulster. One hundred and thirty years ago it

began in Ulster, bul it did not end there, it only ended where thefour seas oflreland stopped it. 9I

Per la seva banda, els líders nacionalistes refüsaven no solamcnt les reivindicaions unionistes a favor

del control imperial sobre tot Irlanda, sino també el dret a la separado de PUlstcr. John Rcdmond

argumenta que els unionistes de PUlster eren part de la nació irlandesa i que, per tant, havien d'estar

vinculáis al futur Parlamcnt autónom. En darrer terme, els nacionalistes creicn que si el Home Rule

esdevenia un fet consumat, a Phora de la veritat la majoria de PUlster preferiría d'integrar-s'hi. Les

propostes d'cxclusió eren vistes com táctiques dilatórics maquinades pcls conservadors per tal d'atacar

el Home Rule i dividir els Irlandesos.

Cap a 1914, Pacccptació per part de Rcdmond de la idea d'cxclusió -encara que fos amb carácter

temporal- provoca la protesta deis sectors mes radicáis. En acceptar les propostes d'Asquit la posició

de Redmond quedava afeblida, cspccialment en rclació a Pcsglcsia católica. Així, amb la separado de

91 (Bol Noblesa i 'gentry', pagesos, botiguers i artesans, homes de propietat i homes de no-propietat

en aquella part de I 'Ulster que té por de la resta d Irlanda, nosaltres us sahtdem peí vostre armament.

Vosaltres podeu aconseguir armes, moltes, bones i barates, i poden usar-les comferen els vostres

avantpassats, que agafaren les armes fa 130 anys... La historia acostuma a repetir-se,i nosaltres

donem la benvinguda a aquest renaixement de Varmament popular a I'UIster. Fa 130 anys va

comencar també a I 'Ulster, pero no va acabar pas allá, i solament va concloure on els quatre mars

d'Irlanda I'aturaren). FJV. Martin, The Irish Vohmteers, p. 16
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l'Ulstcr de la resta d'Irlanda, el cardenal d'Irlanda csdevindria 'estrangcr' a la seva propia catedral

d'Armagh (situada a 1'Ulster). Pero si el 1914 la idea de la divisió ja s'havia imposat, no s'havia pas

arribat a un acord en relació a Tarea de l'Ulstcr que restaría exclosa ni tampoc a si l'exclusió havia de

ser temporal o permanent. Divergéncies en aquests punts causaren el trencament de la Conferencia de

Buckingham Palace -on tots els partits s'havicn reunit sota els auspicis del rei Jordi V. James Craig i

Edward Carson, que hi representaven ais unionistes, mostraren una actitud intransigent i no estiguercn

disposats a acceptar res per sota de l'exclusió permanent de la provincia sencera de l'Ulster. Durant la

conferencia, els líders unionistes rebercn un seguit de telegrames que els exhortaven a mantcnir una

actitud ferma: Esperem que romandreu ferms, val mes lluitar que trencor el Covenant92. En aquells

momcnts semblava difícil que es pogués arribara una entesa, i l'amenaca d'un enfrontament civil a

Irlanda era mes que probable. L'esclat de la guerra europea refreda aquesta polémica i per un temps

toma la calma.

92 Patrick Buckland, Op. dt, p. 35
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5. CATALUNYA I EL HOME RULE

En 1873 Isaac Butt funda I 'actual moviment en pro del Home Rule sobre una base federal (noti 's que

aixi com O 'Connell era católic, Butt era prolestant). Tots els altres nacionalistes, com en Parnell,

sostingueren la mateixa doctrina. 93

Antoni Rovira i Virgili es mostrará favorable al Home Rule per a Irlanda, establint punts de

comparado amb la situació a Catalunya i Espanya:

Des del nostre puní d 'esguard, el contingut de la llei d 'autonomía irlandesa ofereix unfort interés. El

cas de la Irlanda té, en certs aspectes, molla semblanza amb el de Catalunya. La solució que la llei

del 'Home Rule' donava al problema irlandés en gran parí es aplicable al problema cátala. 94

Al mateix temps, Rovira i Virgili defensa la validesa del Home Rule all round, una solució federal o

confederal per a la Gran Bretanya. Es a dir, veurá Fautonomia irlandesa com el primer pas cap a la

federado en quatre estats: Irlanda, Escocia, País de Gal.les i Anglaterra. La transformado de l'Imperi

Anglés en una Federado Lliure havia de representar, naturalmcnt, un model a seguir a l'cstat

espanyol:

El régim autonómic irlandés restaría molí millorat el dia que s 'establis al Regne Unit el 'Home Rule

all round' (I 'autonomía per a tos els pai'sos del Regne), que defensen els liberáis anglesos i que va

prometre implantar Mr. Asquith.

El Home Rule all round dividiría el Regne Unit en quatre Estats autónoms: I Escocia, la Irlanda, el

País de Gal.les i I 'Anglaterra própiament dita. Cada un d'aquests Estats tindria el seu Parlament i un

Govern impertáis. Aqueixa magna organització federativa abracaría aixi mateix les grans colónies

britániques, que avui son, defet, Estats independents.

El triomfdel régim federatiu a I 'Imperi anglés ens sembla segur en un esdevenidor proper. Aquella

'remodelació' de I 'Imperi que Mr. Asquith ha anunciat per després de la guerra no és sino la

transformado de I 'Imperi anglés en una gran i lliure Federado. 9S

Al mateix temps que sembla albirar-se el Home Rule per a Irlanda, a Catalunya es debateix el projecte

de la Mancomunitat. El 18 de desmbre de 1913 apareguc finalment en el diari oficial el Dccrct de les

93 "Batro ", El Federalismo a la Gran Bretany, Renaixement, 1 / dejuny de 1914.
94 A.Rovira i Virgili, Nacionaíisme i Federalisme, p. 218.
95 Antoni Rovira i Virgili, Ibid., p. 221.
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Mancomunitats; havicn transcorrcgut dos anys deis del día en que es presentaren les Bases al govern

de Canalejas, el 8 de dembre de 1911. La seva constitucio definitiva s'esdevingué el 6 d'abril e 1914.

El debat per a la concessió de Home Rule a Irlanda coincidí en el temps, dones, amb el debat sobre les

Mancomunitats a Catalunya.

L'assassinat del cap de govern, Canalejas, que havia mostrat certa comprensió davant el catalanisme,

va afavorir les tensions entre els principáis dirigents deis partits dinástics espanyols entom del

projeetc. El Scnat bloqucjá la llci el juny de 1913. Finalment, el govern de Dato publica el 18 de

desembre de 1913 un reial decret que autoritzava les diputacions provincials a mancomunar-se per a

fíns purament administratius. x

Enríe Vila Maricgcs, es vcu a si matcix com a representant d'una gencració jove que reclama una

plena autonomía política:

Lajoventut vol constituir una espléndida esperanca per a la Patria, vol ser el vehtcol que transporti a

Catalunya ¡a civilisació moderna. Pencó lajoventut, que vol la riquesa i el benestar de la nostra térra,

no vol saber res de I 'anomenat projecte de la Mancomunitat. Aquest projecte pot ésser admirable en

qitant signifiqui I 'obra de la generado que passa, mes lajoventut que simbolisa la generado que

puja, no n té prou del projecte de Mancomunitat, sino que vol i exigirá quan sigui precis la plena

autonomia política de la Nació Catalana. 9?

La premsa catalana es fa ressó de la imminent concessió del Home Rule a Irlanda Tcstiu del 1914.

L'aparició deis Voluntaris de TUlster en oposició ais Voluntaris Irlandesos será seguida amb atenció:

Pero aon I'excitado és gran, és a la mateixa Irlanda. Alnort hi han 70.000 voluntaris d'Ulster per a

lluitar contra el 'Home Rule \ pero en el reste d'Irlanda n 'hi han 150.000 per a defensar-lo.

L 'organització d'aquests voluntaris irlandesos era independent del Partit Nacionalista, i deguda en

gran part a la 'Lliga Céltica' / al 'Sinn Féin' -els separatistes- pero per indicacions de Mr. Redmond

s 'és di sol t elprimitiu comité organitzador i els voluntaris van devinguts com un anexe del Partit

Nacionalista. L 'entusiasme deis irlandesos pels voluntaris és extraordinari, havent-hi hagut setmanes

en que son allistats adhuc 150.000. 9S

96 Borja de Riquer, regiona/istes i Nacionalistes, p . 78.
97 Enríe Vila Marieges, La Joventut en el moment polític actual, JFNR de Barcelona, 13 de desembre de 1913, p .
29.
98 "Batro ", La lluitapel Home Rule, Renaixement, p . 333, 2 de julio! de ¡914.
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Tot i la prcocupant situació que es viu a Irlanda, Baíro -des de les planes de Renaixement- sentencia

que la causa deis irlandesos, com la de tots elspobles que lluitenper llur llibertat, está assegurada:

Qué passará? Els Unionistes juren i perjuren que 's va a la guerra civil; els irlandesos no s 'ho creuen,

pero es preparen. L 'opinió general és que potser ni haitrán tumultes, disturbis, pero no s 'arribará a la

guerra civil. En tot cas, els irlandesos poden restar tranquils: llur causa -com la de tots els pobles

que lluiten per llur llibertat- está assegurada; es pot trigar mes o menys, pero a I 'últim sempre,

fatalment, s 'ha de vencer. "

Batro oposa la simplicitat del problema nacionalista a Catalunya amb la complexitat de la situació a

Bohemia i a Irlanda. Després de fer un breu repás a la historia de l'Ulster i a les causes que.

n'expliqucn la seva oposició al Home Rule, es mostra partidari -per pragmatismo- a la no incorporado

d'aquesta provincia en la Irlanda autónoma:

No arreu els problemes es presenten amb la mateixa simplicitat que en la nostra térra: un poblé que

lluita contra I 'opressió d 'un altre poblé. Hi han casos en que coexisteixen dues races que teñen

tendéncies opostes com a Bohemia.

Un cas quelcom semblant an aquest és el d 'Irlanda i I 'Ulster. Després d 'una centuria de lluites. els

irlandesos están a puní de atanyer el 'Home Rule ', mes els d 'Ulster se rieguen a reconeixer el govern

irlandés. Els habitants d'aquesta regió en llur majoria son anglesos o descendents d'escocesos

protestants, qui en la época de les lluites religiosas s 'hi establiren. La diferencia de religió, i I 'ésser

Ulster industrial -co que 'Isfa considerar superiors al reste d 'Irlanda que gairebé tot és agricol- son

les principáis causes d 'aquesta actitut (...) Está molí bé en el terreny de les idees que 'ls irlandesos

vulgiün i 'implantado del 'Home Rule' a tota Irlanda integrament; mes. posáis en el de la

conveniencia, han meditatja en les greus conseqüéncies que pot teñir, ficar forcadament un enemic

irreductible com és I 'Ulster, a dintre la casa llur, principalment en els primers temps que serán els

mes dificils peí nomenat govern irlandés i en els que será mes viu I 'odi deis d 'Ulster? l0°

Daniel Cardona, alies Vibrant, no es tan positiu a l'hora d'cstablir comparacions entre Catalunya i

Irlanda. Per a ell, exponent del catalanisme mes radical de la Catalunya d'entreguerres, la situació a

Catalunya presenta problemes mes greus que els que pugui teñir Irlanda amb l'Ulster:

Nosaltres, amics [irlandesos] també tenim un Ulster. Mes no com vosaltres, una demarcado

territorial, una diferenciado d'idealitat religiosa. No; el nostre Ulster éspitjor, perqué no és un recó

"Ibid.
100 "Batro", El confítete d'Ulster, Renaixement, p. 178, 2 abril 1914
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de Catalunya, sino que s 'escampa per tota la Patria. Es I 'ocupado castellana; és la

desnacionalització que persisteix; i encara mes: son els nostres líders que es venen el poblé peí plat

de llentilles; els nostres capitalistes, les nostres classes productores, 'las fuerzas vivas', que el dia que

vngués I 'hora reivindicadora ens els trobariem al davant. Ais patrióles catalans no se 'ns afitsellaria

per ordre de Madrid. Ens afitsellarien els mateixos catalans i Madrid riuria, tot chorejant a la Mary

Fócela. m

En tot cas, la complcxitat que el cas de l'Ulstcr posa a l'hora de fer una análisi de la qücstíó irlandesa,

és reconeguda peí mateix Rovira i Virgili. Per resoldre el problema, dones, no n'hi ha prou amb la

simple aplicació del principi de les nacionalitats:

El cas de I 'Uister és tant difícil i complexe que no pot ésser resolt ni per I 'aplicado pura del principi

de les nacionalitats. ni peí mateix prinicipi del pacte. Es un cas que en Pi i Margall no va preveure. o

almenys no va tractor (...) Pero, siguí com sigui, el territori de I 'Uister está avui ocupat per gran

nombre de protestants británics, enemics implacables de I Irlanda, els quals es rieguen en absolut a

ésser governats peí Parlament de Dublin. Els orangistes son majoria, encara que feble, a I 'Uister.

Formen la gran majoria de la poblado de Belfast. la capital de I 'Irlanda. Representen I 'element

industrial, el mes ric, el mes productor. 102

Rovira i Virgili plantcja la necessitat d'un compromís polític que tot acceptant l'autonomia irlandesa

doni certes garantics ais protcstants:

¿Com resoldrem. dones, el problema de I'Uister? En primer lloc s'haurá d'adoptar un criteri de

justicia, el qualfa decantar-nos per la tesi irlandesa, malgrat els elements que la perjudiquen. En

segon lloc. fent concessions i donant garanties ais protestants. En una páranla: s 'ha de resoldre per

un compromis polític i legal, per un prudent arbitri.

Es precisament aixó lo que proposen els Hiberals anglesos i els nacionalistes irlandesos. IOS

Antoni Rovira i Virgili rccull unes paraules de Churchill -llavors ministre de marina- en qué planteja

una solució pactada per al problema de l'Ulster. Churchill está disposat a donar a FUlster un régim

especial de sub-autonomia:

D 'altra part, Mr. Churchill (ministre de Marina d 'Anglaterra) ha ratificat i ha ampliat! 'oferiment

d 'un acord de concordia. Mentre quedin il. lesos els principis fonamentals del 'bilí' (uniiat de

101 " Vibrant", Elogi de O 'Obrien i O 'Kennedy, La Batalla, p. 43
lo:A.R.ÍR. , La qüestió de l'Ulster, El Poblé Cátala, 8d'octubreáe 1913.
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/ 'Irlanda, Parlament antónom a Ditblin i poder execuíiu responsable), el govern arribará a totes les

concessions possibles per a garantitzar els drets i els interessops deis orangistes de I 'Ulster,

mitjangant un régim especial de sub-autonmia. Si aixo és rebutjat i es vol anar a la rebel. lió, el govern

pendra totes les mesures necessahes per afer respectar la llei. l04

Tan aviat com el 1914 ja trobem veus a Anglaterra que van mes enllá i, davant les demandes

unionistes, es mostren favorables a la partido d'Irlanda en dos estats formant part d'una mateixa

federació (británica):

Ara amb motiu del conflicte dUlster, s 'és parlat d'una solució federal per a resoldre % a base de que

I 'Ulster fas tin estat d 'aquesta federació, i el reste d Irlanda un alire estat. Mr. Redmond, en el

parlament pronunciat en el debat del Home Rule en la Cambra deis Comuns, declara que amb tot i

ésser un entusiasta federal, fins a I 'extrem de que en 1886 discutint la proposta d 'autonomía d 'En

Gladstone deia que no I 'acceptaria si havia de privar la vinguda d 'un sistema Federal, ell no podría

admetre que Irlanda es partís sino que volia que tota ella constituís una unitat, un sol estat dintre la

federado.105

Batro justifica la posició de Redmond i de tots els nacionalistes irlandcsos amb arguments teórics, fent

. seva la definició de nació del sociólcg francés Alfred Fonillée, segons la qual la nació és una unitat

territorial ocupada per una unitat étnica, que té una unitat de pensar, de sentir i de voler. En

contraposició, els federáis crearen estats artificiáis amb la mateixa senzillesa amb que un centralista

creaprovíncies l06. El seu plantejament teóric, tanmateix, sembla fer basses per tot arreu; FUlster,

precisament, és exemple de la manca d'unitat étnica. La definició de Fonillée sembla, dones, donar

mes arguments ais unionistes que ais nacionalistes irlandesos.

La disposició del govern británic a concedir F autonomía a Irlanda és rebuda amb entusiasme per molts

catalanistes, que elogien el gest del Parlament anglés envers els irlandesos i el contraposen a / 'actitud

hostil de les Cambres parlamentarles espanyoles envers els catalans representatius. Tanmateix,

s'alcen veus que subratllcn la feblcsa del moviment catalanista en comparació amb Pirlandés:

/ el Cátala fort, a I 'ovirar aquest contrast, I 'hem oit llamentar. Llamentava que Espanya no fas com

Anglaterra. A nosaltres ens hauría plavut mes que s 'havés llamentat de que Catalunya no fas com

t03Ibid.
104 A.R. R, El discurs de Mr. Churchill sobre elplet d 'Ulster, El Poblé Cátala 12 d 'octubre de 1913.
105 "Batro", Elfederalisme a la Gran Bretanya, Renaixement, 11 dejuny 1914
106 Ibid
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Irlanda. Ens hauría semblat que éll era posseidor d 'una major fortitut i que la solidaritat d 'idees era

mes, molí mes fecondanta. l07

En la mateixa línia, Josep Maña Roca, després d'una visita al Parlament británic a fináis de 1913,

compara \afermesa deis diputats nacionalistes irlandesos amb l'actitud servil deis polítics catalans:

Y comparaba els d 'alláy els d'aqiiiy la vergonya m 'enrogia la cara; Irlanda, es la divisa en lo pavés

de lluita d 'aquells: la d 'aquests 'Nosaltres '. Els polítics celtes son una causa; els catalans no arriben

a partí t, constitueixen una partida (...) YI 'imatge deis diputats irlandesos plena de dignitat sense urc,

de serenitat sense petulancia, vessantfe y entusiasme y amor inefable per la Patria llur, no 's separaba

de mi y jo 'm deia: Ab diputats com aquests Irlanda arribará a recobrar la seva autonomía; ab els

diputats nostres, Catalunya seguirá essent unan colonia únicament explotada per un escamot

d'indigenes disfressats de regionalistes. IOS

La crítica a la Lliga és frontal i reflecteíx l'estat d'opinió deis sectors mes radicáis del catalanisme.

Hem de teñir en compte que el debat sobre el segon projecte de Home Rule coincideix amb el temps

amb el debat a Catalunya i al Parlament espanyol sobre les Mancomunitats. Malgrat les critiques a

r actuado deis diputats regionalistes, la Unió Catalanista s'adhercix ais actes a favor de les

Mancomunitats a celebrar a Barcelona el 24 d'octubre de 1914, sentenciant -pero- que no teñen una

valúa purament nacionalista. Es fa, dones, una valorado positiva deí projecte de Mancomunitats que,

tot i les seves mancances. es veu com un petit pas endavant:

El primer pas enferm donat per Catalunya vers la seva Iliberació sería aquest acoblament de totes les

seves energies en un organisme comú: la Mancomunitat. Petit avene el que aquest pas ens portaría;

pero avene a la fi l09

Al matcix temps, la UC aprova ducs proposicions -de TAssociació Nacionalista Catalana i de la

Joventut Catalanista-, encaminades a que la Unió reorganitzi les seves forces per comarques afi de

tornar a escampar la llevor del catalanisme arreu de Catalunya "°. Aqüestes resolucions semblen

deixar entreveure la feblesa de la Unió a fora de'Barcelona; mes encara, son el reflex de la feblesa del

sentiment nacionalista davant del regionalisme dominant.

¡07 "O\r, El Cátala Fort, Patria Jove, Juny 1916
108Josep María Roca, Record d'una visita (24-12-1913), Renaixement, 1 de geber de 1914.
109 Consell General de Representants de ¡a UC, Renaixement, 23 d 'octubre de 1913.
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El projectc de la Mancomunitat provoca, dones, un debat sobre el que cal entendre per catalanisme.

Batro es demana si el catalanisme es pot resoldre amb una simple solució descentralitzadora i la seva

resposta és taxativa:

De cap manera. Catalunya és una Nació i per lo tant sa personalitat ha de trascendir, no solament a

I 'aspecte administratiu, sino a tots aquells qui plegáis integren una Nacionalitat, en aixi com el

jurídic, polític, etc. Catlunya és una concepció massa elevada per a que puga ésser confosa amb un

orgue administratiu, destinat a lafimdació d'escoles i a la construcció de carreteres. La

descentralització i el nacionalisme son coses totalment diferents -I 'oblidar-ho es co que tantes

conftisions ha engendrades.1"

Per a Batro el projectc de Mancomunitats es tan sois una mesura desecntralitzadora, que es pot fer

extensiva a tot Testal espanyol i comparable amb el projecte d? administrado local que aprová el

parlamcnt anglcs el 1888:

Aqüestes confiisions entre có que de Dret períoca solament i única a Catalunya, i có que fer extensiu a

tot I 'Estat espanyol es pot, és có que hafet aclamar com un pas envers la deslliuranca de nostra

Patria, có que sois és una lleugera mesura descentralitzadora. "2

Irlanda, un cop mes, es el model a seguir:

El Parlament anglés aprová en 1888 el Bill d 'Administrado local, mes no per aixó minvaren les

reivindicacions irlandeses, ni 's donaren per satisfetes, ans al contrari trébollaren amb mes fermesa

per a atanyer el 'Home Rule' que avui gairebé es pot dir queja teñen. "3

l/estiu del 1914 hom dona per resolta la qüestió irlandesa. En un interessant article aparegut a

Renaixement el 3 de juliol de 1914 hom elogia r actitud del govern británic i la fermesa irlandesa:

có que fa el govern Iliberal d'Anglatera amb I'Irlanda, calaría que'ls hi servís d'exemple, com

d'exemple hauría de servir per a tots els pobles oprimits, el noble gest que a tot temps ha tingut el

poblé irlandés vers el detentador de sos drets. Temps ha que dura el conflicte, pero sempre i a tothora

ha siguí portal per parí deis irlandesos amb aquella altesa i amb aquell fervor i intransigencia

ni
¡12

113

"Batro", E/R.D. de Mancomunitat, Renaixement, 22 gener 1914
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nacionalista que mai ha volgut pactar amb el govern anglés, per petits concessions i sens tina

declarado previa que/os base d'una completa autonomía. "4

L/intent deis estats de resoldre la qüestió nacional mitjancant la repressíó és, scgons Renaixement una

via destinada al iracas:

Mentres un estat vol arreglar la qüestió nacionalista a canonades i amb liéis de repressió, és voler

oposar-se a la deslliuranca deispobles que, dignes, van fent sa via amb l'humanitat que avanca. "s

L'articlc acaba asscnyalant que cal donar satisfácelo a les demandes autonomistas abans que s'imposi

l'ús de la violencia:

Per aixó els homes directors deis Estats caldria que s 'afanyessin a donar satisfácelo a les aspiracions

autonomistes abans no tingitessin aqüestes d'imposar-seper elfet de la violencia. 6

L/avís no sembla anar dirigit al govern británic, sino mes aviat a l'cspanyol; tanmatcix, sembla gairebe

una profecía de l'evolució posterior de la qüestió irlandesa. La no entrada en vigor del Home Rule, per

causa de l'oposició deis unionistes per una banda i per l'csclat de la guerra europea per í'altra, obriran

la porta a la rebcl.lió irlandesa contra el domini británic. A Irlanda, el fracás de la via pactada cap a

¡'autonomía donara pas a la via insurreccional cap a la independencia.

5.1. IA LUGA REGIONAIJSTAIL 'A UTONOMIA

A Catalunya, com a Irlanda, el scgle XX comenta amb una revitalització del moviment catalanista. El

triomf de la Lliga Rcgionalista a les clcccions a Corts de maig de 1901, representa un precedent

important que trencava Fhegemonia deis partits dinástics. Si bé el catalanismo de la Lliga havia estat

poderosament influít peí cas irlandés des de la campanya de Parncll pcl Home Rule, el partit

rcgionalista responia a una realitat social molt diferent de la irlandesa. A Catalunya, la b urges i a

industrial que donava suport al catalanisme s'enfrontava a una dura problemática laboral i amb un

moviment sindicalista que comencava a arrelar a Catalunya. L'organització d'un ampli front cátala

intcrclassista, seguint el model irlandés, es desmostraria inviablc a Catalunya. Ja a la Vaga General de

1902 la Lliga havia fet costat a la patronal. Tanmateix, amb la Solidaritat Catalana, el catalanisme

polític dona Faparcnca d'un moviment nacional ampli. Pero aquesta experiencia fou curta i els fets de

114 L 'actualitat Nacionalista, Renaixement, 30 de julio! de 1914.
'"Ibid
"6Ibid
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la Setmoma Trágica evidenciaren que la confrontació social a Catalunya feia difícil que el catalanisme

de la Lliga pogués aparcixer com un moviment alliberador.

Encara que la Mancomunitat era una fita molt mes modesta que el Home Rule, serví a la Lliga per

consolidar-sc com a forca dominant dins el catalanisme polític, i posa les primeres bases peí

redrecament nacional del país. Amb la constitució el 6 d'abril de 1914 de la Mancomunitat de

Catalunya sota la presidencia d'Enric Prat de la Riba, el catalanisme obtenia -per la via parlamentária-

un petit triomf. El nacionalismo irlandés, en els mateixos anys, vcuria frustrades les seves expectatives

d'assolir I'autogovem, en un moment que Redmond i el Partit Nacionalista gaudien d'un ampli suport

popular.

D'encá 1912 l'autonomia a Irlanda es donava, pero, com un fet consumat, i aixó era motiu d'clogi i

d'amplis comentaris a la premsa catalana de l'época. La solució donada al problema irlandés era per a

molts catalanistcs aplicable al cas cátala. Antoni Rovira i Virgili vcia amb especial bons ulls la idea

del Home Rule All Round (Autonomía per a tots els paísos del Regne). Scgons aquest principi, el

Rcgnc Unit podría quedar dividit en quatre cstats autónoms: Escocia, Irlanda, País de Gal.les i

Anglaterra. Per tant, la concessió del Home Rule a Irlanda era el primer pas cap a un régim federatiu

ampli:

El triomf del régim federatiu a I 'Imperí Anglés ens sembla segur en un esdevenidor proper. Aquella

'remodelació' de I 'Imperi que Mr. Asquith ha anunciat per després de la guerra no és sino la

transformado de I Imperi anglés en una gran i llmre Federado. "'

En general, predomina una actitud d'admiració envers el govern liberal anglés i la seva política envers

a Irlanda. Al matcix temps, s'evidenciava l'actitud negativa del govern espanyol a avancar en la

reestructurado de I'cstat. La premsa catalanista interpretava el Home Rule com una manera pactada

d'aconseguir I'autogovem. Aixó demostrava que calia satisfer les demandes nadonalistes per les vics

legáis, abans que s'haguessin de resoldre per la via de la violencia. Per tant, era rcsponsabilitat deis

estats i deis seus dirigents saber respondre a les aspiracions nacionalistes i evitar així el recurs a la

violencia118. En aquesta línia, Rovira i Virgili -partidari de Tautonomia de carácter federatiu-

argumentá que tot i que molts pobles preferirien la solució autonomista, es veuen llencats cap al

separatisme per la resistencia de I 'Estat dominant afer concessions. Aquest seria el cas d'Irlanda, on

la definitiva aplicado del Home Rule hauria arribat massa tard, i també podia ser el cas de Catalunya:

117

US
A. Rovira i Virgili, Nacionatisme i Federalisme, p, 221.
Renaixement, 30 de juliol de 1914
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Els irlandesos han passat prop d'un segle lluitant per I'autonomía, peí 'Home Rule'. Ni O'Connell, ni

Parnell, ni Redmond van demanar altra cosa sino I 'autonomía. Els Fenians, que eren separatistes,

cons ti miren una minoría. Els moderns 'Sinn Feiners', hereus en certa manera deis Fenians, havien

estatfins apoc temps una minoría, reduida. La concessió del Home Rule' a Irlanda alguns anys

enrera, hauria solucionar el secular plet anglo-irlandés. L 'atorgació de I 'autonomía ha vingut perfi.

Pero s 'hafet tard. Ara la majoria del poblé irlandés s 'ha adherit al 'Sinn Féin' i exigeix la República

Irlandesa independent. "9

El 1918 era evident que la solució autonomista havia fracassat a Irlanda. Tanmateix, els partidaris de

la solució autonomista no defalliren en el scu elogi deis autonomistes irlandesos. El Poblé Cátala, en

motiu de la mort de John Redmond, publica un article elogiant la figura del líder nacionalista irlandés.

Redmond hi era descrit com a fidel continuador de la tasca iniciada per Parnell amb la formació d'un

partit en defensa del Home Rule. En darrer terme, el iracas de la via parlamentaria es trobava en Fodi

secular entre anglesos i irlandesos:

En iniciarse les hostilitats, aquest [Redmond] abrasa per complert la causa d 'Anglaterra i tracto de

que els Irlandesos el seguissin peí mateix camí, pero endebades. L 'odi secular, que 's despertó

agresssiu com mai, fan que 'ls irlandesos, especialment la massa anónima del poblé, I 'abandonessin. I

Redmond, que durant trenta anys havia ostentat en la seva persona la representado d Irlanda, si be

és veritat que la majoria de diputáis no I 'abandonaren, pot dir-se que 's trobá sol. Era elfracas de

tota la seva obra. l2°

Per la seva banda, els defensors de la solució independentista veieren en el fracás del Home Rule

irlandés, mes arguments per a les seves tesis. Per a Joan P. Fábregas -autor d'una análisi comparativa

entre Irlanda i Catalunya des d'una perspectiva independentista- la situado d'ambdós paísos era la

mateixa: dos pobíes subjectes a ¡a Urania de la Gran Bretanya i Espanya:

Irlanda i Catalunya, en arribar al mes d 'agost de I 'any 1914, continuaven la seva lluitaper tal de

conquerir la seva independencia política i la continuado de la seva historia nacional. La formidable

potencia político-económica de la Gran Bretanya, pero, significava unaforca invencible contra la

qual de res no serviría, en aquells moments, tota laforca de voluntat i tot I 'espeht de sacrifici que el

poblé irlandés poses al servei deis seus ideáis d'independencia. Era la lluita de laformiga contra

Velefant, i la sort estova ben decidida ja abans de comencar-la. l2¡

119 A.Rovira i Virgili, Les causes del Separatisme, La Veu de Catalunya, 13 de generde 1918.
120 El Poblé Cátala, 9 de marc de 1918.
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Aquesta interpretado nacionalista de Fábregas no tenia en compte, pero, un fet clau a l'hora

d'entendre el fracás de la política del Home Rule. Si l'autonomia no es concedí a Irlanda abans de

l'esclat de la Primera Guerra Mundial, fou en part per la pressió exercida des d'una part de la mateixa

Irlanda. Els protestants de PUlster es mobilitzaren en contra del Home Rule abans que els nacionalistes

prenguessin les armes per a lluitar per la independencia d"Irlanda. La rcalitat a Irlanda, i també a

Catalunya, era molt mes complexa. El fracás del tercer projecte de Home Rule, així com el fracás de la

campanya autonomista a Catalunya el 1918-1919, tenien també una explicado en causes internes de

caire social, cultural i economía La qüestió de l'Ulster no passá dessaparcebuda per a la premsa

catalana de l'época. De fet, Tanálisi de la complexa situado irlandesa l'estiu de 1914 afavori que

molts catalanistcs s'adonessin de la necessitat de replantejar els scus propis pressupósits idcológics. La

necessitat de buscar una solució negociada entre protestants i católics comporta que molts catalanistes

analitzessin la rcalitat irlandesa d'una manera diferent.

5.2. LA COMPLEXITA T D IRLANDA: EL CAS DE L VLSTER

Des de Catalunya se seguí amb interés la que es crcia imminent concessió de Tautonomia a Irlanda. La

causa irlandesa -vista com la lluita d'un poblé peí seu reconcixement polític- semblava acostar-sc a

una solució amb Paprovació del Home Rule. Amb Faparició de la qüestió de TUlstcr, pero, la visió

doctrinal nacionalista hagué d'cnfrontar-se a una realitat molt mes complexa. Antoni Rovira i Virgili,

un deis principáis difiisors de la problemática irlandesa, arriba a la conclusió que no es podia rcsoldre

el cas irlandés a partir de Inaplicado simple del principi de les nacionalitats. Davant la situado donada

a l'Ulstcr, on un gran nombre de la seva població s'oposava al Home Rule, Rovira i Virgili es

mostrava partidari d'una solució consensuada. Tot i manifestar la seva simpatía pels nacionalistes

irlandcsos, vcia la necessitat de fer concessions ais orangistes:

El cas de I 'Ulster és tant difícil i complexe que no pot ésser resolt ni per I 'aplicado pura del principi

de les nacionalitats, ni peí mateix principi del pacte. Es un cas que En Pi i Margal! no va preveure, o

al menys nova tractar (...) Pero, sigui com sigui, el terhtori de l'Ulster está avtti ocupat per gran

nombre de protestants británics, enemics implacables de / 'Irlanda, els quals es neguen en absolut a

ésser governats peí Parlament de Dublin. Els orangistes son majoria, encara que feble, a I 'Ulster.

Formen la gran majoria de la població de Belfast, la capital de I 'Irlanda. Representen I 'element

industrial, el mes ric, el mes productor (...) ¿Com resoldrem, dones, el problema de l'Ulster? En

primer I loe s 'haura d'adoptar un criteri de justicia, el qualfa decantar-nos per la tes i irlandesa,

malgrat els elements que la perjudiquen. En segon lloc, fent concessions i donant garanties ais

1:1 Joan P. Fábregas, p. 41
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protestants. En una páranla: s 'ha de resoldre per un comprotnís polític i legal, per unprudent

arbitri. in

Aquesta visió pactista de Rovira i Virgili i el Poblé Cátala, posició conciliadora propera a la deis

liberáis britanics, no era compartida per tots els catalanistes. Així, mentre Rovira i Virgili assenyalava

que els orangistes representen Velement industrial, el mes ric, el és viu, el mes productor, des de les

planes de Renaixement es parlava de la intolerancia i I 'esperit regressiu deis elements conservadors

que están a puní d 'encendre la guerra civil a Irlanda:

Els Ulsterians son agressius i sónfanátics perqué se senten febles i perqué al llur ideal -com el

cadavre delfamós capdill, que dalt del cavall de batalla inspirava encara terror a I 'enemic- no podría

resistir la topada amb la realitat bategant d 'un poblé lliure. l23

En general, els catalanistes coincidicn a comparar la simplicitat del problema nacionalista a Catalunya

amb la complexitat del cas irlandés, especialment indentifícable a PUlster. A l'hora de veure les

causes de Toposició a Tautonomia per part desl protestants de TUlstcr hi havia diferents

interpretacions. Alguns tendien a veure en la mobilització deis unionistes un maniobra deis elements

militaristes i conservadors britanics:

Tot el lliberalisme anglés -exemple mondial de lliberalisme- surt a la defensa de I 'autonomía

irlandesa. I en contra d 'ella s 'alca ¡a modalitat conservadora de I Inglaterra, elfanatisme religiós

deis Ulsterians. I el militarisme, I 'etern enemic de les Uiberacions, encamat en la persona del general

Gorgh, Henea la seva espasa servidora de totes les injusticies i totes les tiranies, abans d 'anar cap a

Belfast en defensa de la llibertat d 'un poblé. l24

Tanmateix, la interpretació mes generalizada era que l'orangisme s'explicava per la diferencia de

religió i peí carácter industrial de TUlster, fet que feia que els protestants es consideressin superiors a

la resta d'Irlanda. A partir d'aquesta interpretació hi ha qui arribava a la conclusió que la partició era la

millor solució per a Irlanda:

Está mol/ bé en el terreny de les idees que 'ls irlandesos vulguin I 'implantado del 'Home Rule' a tota

Irlanda integrament; mes, posats en el de la conveniencia, han meditatja en les greus conseqüéncies

que pot teñir, ficar forcadament un enemic irreductible com és I 'Ulster, a dintre la casa llur,

'" Antoni Rovira i Virgili, La qüestió de VUlster des delpunt de vista doctrinal, El Poblé Caíala, 8 ¿'octubre de
191.
!'3 "Maig", Renaixement, 26de marcee 1914.
l2Ubid..
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principalment en els primers temps que serán els mes difwils peí nomenat govern irlandés i en els que

será mes viu I 'odi deis d 'Ulster? l2S

Així dones, l'opinió predominant era que el nacionalisme irlandés s'havia d'enfrontar a una realitat

nacional molt mes complexa que la catalana. Un cop mes, els nacionalistes catalans obviaven les

contradicccions cvidents que cxistien en la configuració sociológica del nacionalisme cátala. Si bé a

Catalunya no hi havia unes diferencies religioses i culturáis del mateíx ordre que a Irlanda, la duresa

de la confrontació social donava lloc a una rcalitat tant o mes complexa que la irlandesa. Alguns

nacionalistes radicáis eren conscients de la feblesa del catalanisme d'aquest moment, i veien Irlanda

com un cxemplc molt mes rceixit de mobilització i lluita nacionalista. Per a Daniel Cardona, com ja

hem vist, la manca de consciéncia nacional de les classes dominants era un factor molt mes negatiu

que el que pogués representar rUlster per a Irlanda.l26

Joan P. Fábregas, en el seu análisi comparatiu, Irlanda i Catalunya -publicat cls anys trenta-, fa una

crítica de les lluites religioses a l'Ulster. La llibertat individual i col.lectiva, assenyala, s 'ha de

fonamentar en I 'amor entre tots els homes:

Lamentávem amargament que aqitelles diferencies religioses deis segles XV i XVI es trobessin

reproduides en pie segle XX, com un eco d 'aquella lluita fratricida deis temps de Luter i de Calvi. ''

Joan P. Fábregas, dones, vcu el problema de TUlster en clau de lluita religiosa i sectaria. A mes,

Fábregas sembla defensar un projecte de construcció nacional que respecte les llibertats individuáis i

que posa l'accent en la convivencia i la tolerancia entre els seus ciutadans. El nacionalisme

progressista de Fábregas seria exponent d'aquell catalanisme que vol conjuminar les llibertats

individuáis, socials i coLlectives. L'Ulster, dones, n'és l'antítesi.

5.3. ESPANYA IL'AUTONOMIA

Niceto Alcalá Zamora, el 10 de desembre de 1918, es mostrava frontalment oposat ais nacionalismes

-sinónim de decadencia i de mort- i lloava els principis d'unitat, annexió, assimilacio i imperalisme.

Els models a seguir eren Alcmanya, Franca i Anglaterra:

Pero por si yo me equivocara, miro el ejemplo del mundo, y el ejemplo del mundo me dice que

explosión de nacionalismos, dondequiera que se muestran, es signo de desventura, señal de

125 "Batro " (pseudónim), Renaixement, El confítete d'Ulster, 2 d'abril de 1914.
126 Daniel Cardona (X^brant), La Batalla, p . 43.
127 Joan P. Fábregas, Irlanda i Catalunya, p. 77.
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decadencia y de muerte, produciéndose entre los vencidos tan sólo, y no como dolor de curación ni

como indicio de convalescencia. sino como ensañamiento de agresores, para que sea incurable,

perpetuo, larguísimo el daño sufrido. Veo, por el contrario, qiie en todos los países que viven y

quieren vivir se afirman estas ideas: unidad, anexión, asimilación, imperialismo. I2S

Alcalá Zamora també desautoritza qualsevol comparado de la situado irlandesa amb la catalana:

¿ Qué comparación puede haber siquiera entre el caso de Cataluña y el de Irlanda, con todos los

supuestos de la autonomía -el supuesto territorial-, con un problema religioso que entre vosotros no

existe, con una lucha de intereses y de realidades que no hay aquí, con una expatriación de millones

de irlandeses, resultado de las luchas mantenidas? Y aun así, ¿cuál es el régimen de autonomía de

que Irlanda goza? Hasta ahora un régimen de excepción, y de hecho una dictadura militar. Y todavía

con una diferencia más. Si en vez de las luchas y del proceso que allí han seguido, Inglaterra hubiera

llamado a la opinión irlandesa, a los caudillos, y les hubiera dicho: 'Os entrego la dirección de la

política, que impereren tus principios, que dominen tus hombres, que regenten mis intereses', ¿es que

la petición de la autonomía irlandesa se hubiera mantenido siquiera con la misma insistencia que allí

tiene? m

Félix de Llanos i Torriglia -sots-secretan de la Presidencia en temps de Maura- també rebutja la

comparado de Catalunya amb Irlanda. En una conferencia a Madrid el febrer de 1919 amb el títol

Cataluña e Irlanda, el polític espanyol sosté que Irlanda és un poblé ophmit i Catalunya no, i que per

tant teñen rao eb irlandesos i no en teñen els catalans en Uur respectives reivindicacions de llibertat.

La cita és de Rovira i Virgili, que rebat rargumentació de Llanos i Torrigilia desmentint que en el

moment actual Irlanda estigui mes reprimida que Catalunya; ben al contrari, Irlanda gaudeix de moltes

mes ilibertats i rebutja r autonomía que se li ofercix perqué vol la independencia:

Pero, demás, el tópic de qué parlem ésfals per un altre costal, (censurat...) només pot afirmar-ho qui

desconegui la historia del plet irlandés en les darreres décades. En el curs de la historia Irlanda ha

estat, sens dubte, mes dissortada que Catalunya. Pero en les darreres décades, la situado d"Irlanda

ha millorat enormement. Está resolt el problema agrari. No hi ha cap mena de tiranía religiosa per

part deis protestants. Ha estat creada una Universitat nacional irlandesa, pagada per I 'Estat.

L 'ensenyament de la llengua irlandesa, llengua queja quasi havia desaparegut, és siibvencinada amb

128 La Autonomía Catalanista ante el Parlamento Nacional, Alcalá Zamora, Congrés, lOdesembre de 1918, p.
10.
129 La Autonomía Catalanista ante el Parlamento Nacional, Congrés lOdesembre de 1918, N. Alcalá Zamora,
p. 11-12.
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fons oficiáis. Si a Irlanda no esta establert avui un régim d 'amplissima autonomia, és perqué el poblé

irlandés la rebutja actualment i reclama la i independencia absoluta (censurat). u0

Rovira i Virgili, a mes, planteja que el dret de Catalunya a decidir lliurcment el seu futur está per sobre

de qualscvol altrc plantcjament. Catalunya, com Irlanda, és un poblé -una nació- que te drct a la seva

sob irania:

Encara que Catalunya no pogués retreitre a I 'Estat espanyol violéncies materials i abusos de ...

(censurat) ... tindria igualment rao per a reclamar els respecte a la seva voluntat i el reconeixement

de la seva sobirania. l3'

En aqucst punt, el drct de Catalunya a la seva sobirania, hi hauran poques possibilitats de consens

entre catalanistes i cls polítics espanyols. Mentre que pels catalanistes la sobirania resideix en el poblé

cátala, per ais espanyols la sobirania nacional recau en el conjunt del poblé espanyol. De fet, aquests

plantejaments han arribat gairebé inamovibles fins al moment present.

5.4. CAMBÓ: EL PARNELL CÁTALA

Cambó elogia Tactitud d'Anglatcrra envers Irlanda. La posició deis nacionalistes a favor de

r autonomia i el scu rebuig a la Rcvolta de 1916, es conscqücncia -segons Cambó- de Tactitud

conciliadora del govern británic. Cambó utilitza Fexemple irlandés per a justificar les demandes de

Catalunya a favor de r autonomia:

En estos úlitmos días hemos leído los relatos de la sublevación de Dublín. y habéis visto, señores

diputados, al partido nacionalista irlandés, dirigido por Redmond, aconsejara los irlandeses que no

se sumaran a eses movimiento; que no facilitasen la maniobra que lo había provocado, y hoy se les ve

trabajando con el Gobierno inglés para implantar inmediatamente la autonomia. ¿Se hubiese

producido este hecho si por el Gobierno de Inglaterra no hubiese pasado Gladstone; si no se hubiese

decretado la emenacipación de los católicos; si no hubiese habido impartido nacional inglés, como el

partido Liberal, que acogiese todas la reivindicaciones irlandesas; que presentase e hiciese aprobar

por el Parlamento un proyecto de autonomia política, sancionado por la gran masa del pueblo inglés

en dos elecciones generales seguidas? l32

13 Antoni Rovira i Vireili, Els Irlandesos i els Catalans, La Veu de Catalunva, I de febrer de 1919.
13IJbid.
I3' Eroncesc Cambó, El Problema Catata (I), Sessions del 7 dejuny de 1916, Discursos Parlamentaris (1907-
1935). p. 320.
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Renaixement, malgrat reiterar la seva crítica al carácter drctá i classista de la Lliga, aplaudcix el

discurs de Cambó al Parlament espanyol:

Naturalment que unaforga esquerrana nacionalista, hauría plantejat millor i amb mes gloria i

eficacia, I 'ideal de Catalunya a les Corts d 'Espanya. Els instints conservadors i les trabes deis

'productors' catalans, impedirán sempre a la Lliga el que siguí el nucli nacionalista veritable, i a les

Corts d 'Espanya no podrán portar-hi mai la veu pótenla, forta i humana de Catalunya. Ja vindrá el

dia. Pero aquests regionalistes, aquests homes de dreta, son avui la única forga política i organiizada

de Catalunya, i en aquests moments en que sostenen una conducta digna al Parlament -digna en

absolut, digna en rao al que signifiquen i al 'estat del nacionalisme a Catalunya- nosaltres no tenim

cap inconvenient en elogiar el discurs d 'En Cambó, que coneixem, i que ha donat comeng al debat

sobre la qüestió catalana, les coses tal com son. !33

Tanmateix, els nacionalistes catalans de la UC i deis sectors republicans titilaren a Cambó de voler

'salvar' una Espanya -incapac política i cconómicamcnt- renunciant a la Nació per a acceptar com a

regió a Catalunya. Per a molts catalanistes, des de la crisi cspanyola de canvi de segle, Espanya es

pereep com un cns nacional endemic i destinat dXfracás. F. Roscll, a Renaixement, té una visió

d'Espanya que s'acosta a la de Joan Maragall:

Ens trobem abocats a un confiiete paorós. La inepcia de I Estat espanyol per tot go que sia industria i

comerg, ha queda! demostrada un cop mes. Es inútil esforgar-nos en demanar reformes que no poden

ésser compreses i, per tant, ateses pels neófits. Espanya és el país de la pandereta i deis contra-

sentits, de la ruina i de la miseria, de la decadencia endémica. El problema del crédit está sense

resoldre; el de la marina aixi mateix está; i el de la moral, base de tota actuado, no té solucio

possible (...) Regoneguem una volta mes que el célebre personatge de la obra de Cervantes, és

I 'encarnado fideI de la Espanya d'ahir, de la d"avui i de la de sempre... l34

El 1918, davant l'oposició de les forces majoritárics cspanyolcs, Cambó dona per acabada Pactivitat

parlamentaria i abandona les corts. Els sectors republicans i de Pesquerra segueixen els mateixos

passos i sembla refer-se, per un moment, Pesperit de Solidaritat Catalana. Fracassada la via

parlamentaria per a la consecució de P autonomía, comenca així un període on Cambó amenaca amb

una solució pseudo-revolucionária a la crisi de l'estat espanyol. La negativa espanyola a atorgar

Pautonomia a Catalunya justifica ais ulls deis catalanistes Pactitud deis parlamentaris regionalistes:

133 Renaixement, El discurso'en Cambó, 15 dejuny de 1916.
134 F. Rosell, Renaixement, 12 de febrer de 1916.
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En aqüestes hores históriques d 'Europa en qué tos els paísos es transformen, en qué cauen

constitucions i es desfan Estats, en qué tot trontolla, sois uns polítics d 'incapacitat tan gran com els

que desgovernen Espanya podien pensar que una qüestió tan vital com la qüestió de Catalunya podía

ser resolta amb quatre vulgaritats retoriques. l35

Els regionalistes amenacen el govcrn espanyol amb la possibilitat que el catalanismo, com ha passat

amb el cas irlandés, evolucioni cap a posicions independentistes si no es dona resposta a temps a les

seves reivindicacions. Ni Espanya, ni / 'imperi mésfort del món, poden desentendre's de les demandes

autonomistes de Catalunya o Irlanda:

Anglaterra és molt mésforta que Espanya, i el problema nacionalista d 'Irlanda, arafet separatista

per no resoldre a temps el de I 'autonomía, és una espina que I 'Imperi mésfort del món té clavada en

el cor. No és estrany que el problema autonomista cátala, lombi governs, fací trontol/ar régims i

desfaci partits: pesa sobre Espanya de tal manera, que res és estable ni segur en la política espanyola

mentre juridicament no s hagi resolt. !i6

Joan P. Fábrcgas, a Irlanda i Catalunya, equipara la figura de Cambó a la de Cosgravc. Fábrcgas, en

aquest assaig polític publicat els anys trenta, compara el primer president de FEstat Lliure d'Irlanda

amb el polític cátala. Ambdós serien representants de / 'escola conservadora:

(...) Emitáis politiques formades pels elements capitalistes deis respectius paísos, amb la qual cosa es

posa de manifest el pe ri II que representa per ais nacionalismes el que hagin de confiar a agnipacions

politiques de caire integralment burgés la conquesta del sett objectiu, car, en arribar el moment álgid,

es venen obligades a supeditar els ideáis a les conveniéncies de classe. 137

Així, Cambó -tant el 1918 com el 1923- hauria supeditat la causa catalana ais interessos de classe. Les

amenaces de Cambó de donar una vía revolucionaria i constituir-se en assemblea constituent

acabañen en no res. Per la seva banda, Cosgravc, que despres del Tractat de 1921 liderá l'Estat Lliure

d'Irlanda, hauria privat al seu poblé de la plena sobirania per conveniéncies de classe. Fábregas

contraposa la figura de Maciá a la de Cambó, i la de De Valcra a la de Cosgravc.

135 La Veu de Catalunya, 13 de desembre de 1918.
136

137
"Pol", La Veu de Catalunya, 25 de gener de 1919.

Joan P. Fábregas, Irlanda i Catalunya, p. 87.
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6. NOSALTRES SOLS

6.1. El REVIVAL GAÉLICI LA RENAIXENcA

La Renaixcnca catalana coincidí en el temps amb Panomcnat Reviva! gaclic. Tanmateix, el

renaixement cultural a Irlanda i Catalunya presentaren trets ben diferenciáis. El nocionalisme cultural

cátala pretcnia normalitzar una Mengua i una cultura que cstava en recessió en cls ambits

administratiu, social i polític, pero que continuava essent la base indiscutible de la cultura popular. En

canvi, el proecs d'aculturació a Irlanda havia estat molt mes intcns, i la cultura gaélica havia patit un

cop de mort amb la fam de mitjans de segle. Arrelada en les formes mes tradicionals d'organització

social, la civilització gaclica no havia resistit el proecs de modemització i aculturació que es produí a

partir de Fimpacte del capitalisme. A mes., la influencia del eos admnistratiu i polític británic exercí un

poder dcstructiu en relació al món cultural autócton. Un altre fet important en el procés de

substitució lingüística i cultural fou Timpactc de la cultura anglo-saxona a través de la població

protestan! que s'havia establert a Irlanda des del segle XVII. La minoría anglo-irlandesa exercia

rhegemonia económica, política i cultural a tot Irlanda, a mes de representar un contingent majoritari

en certes árees de TUlster.

En el scglc XIX feren acte de presencia la doctrina deis drets de Thomc, el nacionalisme i el concepto

d'estat-nació. Aquelles entitats nacionals que havien passat a dependre d'estructures polítiques mes

ampies, visqueren una rcvitilització de la seva propia consciéncia nacional. Catalans, bascos,

irlandcsos. escocesos, bretons, noruecs, finesos, txecs, eslovacs, polonesos, lituans, grecs, etc. tendiren

a la recerca del scu passat nacional i a la defensa de les seves cultures nacionals. Els casos dlrlanda i

Catalunya foren, tal vegada, dos deis exemples mes signifícatius de TEuropa occidental, donat que al

llarg del scglc XIX aqucsts corrcnts culturáis es traduíren en scnglcs movimcnts políties d'ámplia base

popular.

El 1893 naixia la Celtic Literaty Society. Les figures claus en el moviment litcrari irlandés foren

Standish O'Grady (1846-1928) i W.B. Yeats (1865-1939). Es tractava d'escriptors de la tradició

cultural dominant anglo-irlandcsa, cls quals bastiren -tanmatcix- les bases del concepte d'Irlanda com

a nació eulturalment gaélica en oposició a la cultura anglo-saxona. De fet, al llarg de tot el segle XIX

s'havia anat desenvolupant un interés peí passat historie i cultural gaclic. Ja hem esmentat Mathew

Amold i el seu On the Study of Celtic Liíerature (1867), que havia posat les bases de la interpretació

de la cultura gaclica en oposició al materialismc de la societat industrial. Aquesta visió, predominant a

l'época victoriana, fou determinan! en la caracterització del nacionalisme irlandés.
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Yeats i O'Grady criticaren Tactitud servil de la minoría protcstant davant el domini anglés. Ara be, la

seva concepció d'Irlanda com a nació moderna no qüestionava el lideratge de la minoría anglo-

irlandesa. Tanmateix, tot i cscriure en anglés popularitzaren un seguit de mites i llegendcs de

I'heréncia gaélica. Ja hem esmentat com Standish O'Grady podia Hoar la figura de

Ciíchulain -personatge llcgendari que responia al mite patriótic- com a maxim exponent deis valors de

la nació. Un xic despres, W.B. Yeats, recolliria aquesta tradició i esdevindria la figura literaria mes

significativa d'aquesta primera fase del Revival gaélic.

Aquest interés peí passat i la interpretado d'Irlanda com a nació culturalment independent, aviat fou

seguit per una altra secció de la intelligentsia irlandesa, que responia ais interessos de la classe mitjana

católica. Les arrels d'aquest corrent cal trobar-les en la Gaelic Athletic Association (GAA) -fundada

per Michacl Cusack el 1844- i sobretot en la formació de la Gaelic Leagiie el 1893. Douglas hyde (An

Craoibin Aoibhin) o Eoin MacNeill -fiindadors de la Lliga Gaélica- aviat plantejaren una concepció

de la idea nacional diferent de la de Yeats o O'Grady. Douglas Hyde defensa que I'únic projeetc

cultural válid era el que venia expressat en el concepte de Irlanda-Irlandesa {Ihsh-lreland). És a dir, es

presuposava que la recuperado de la llcngua i la cultura gaéliques era Túnica manera de refer la

personalitat nacional del poblé irlandés i assegurar-ne la seva supervivencia. Aixó topava amb la

concepció elitista de la intel.lectualitat protestant que, de cap de Íes mancres, eslava disposada a

renunciar a l'anglés com a eina d'expressió de la cultura irlandesa. A mesura que passá el temps,

intcl.lcctuals com O'Grady o Yeats s'anarcn desvinculant del moviment cultural gaelic i del

nacionalisme irlandés. Yeats titila el projecte cultural de la Lliga Gaélica de conservador i d'estar

vinculat a Tesglésia católica.

De fet, cls fundadors d'aquestes organitzacions gaéliques tenien un perfil conservador i es mostraven

partidaris del Home Rule. Es tractava, en part, de la idealització del passat per part de l'asccndcnt

classe mitjana irlandesa:
t.

The romantic folklore and religious faith ofthe peasaníry provided a cultural badge ofdistinction

againsí both the 'West British' Ascendancy and the secular revolutionary tradition ofWolfe Tone. The

Cathoiic middle classfeared the conseqiiences ofindustrialisation and celebrated the vahies of rural
,-r ¡38

ufe.

Aquests dos diferent models culturáis els trobem també reflectits en el tractament historiografic. Així,

autors com Tom Garvín o W.I. Thompson, veuen en el moviment Irlanda-Irlandesa la imposieió d'un

corrent conservador i gairebé exclusivament católic, fins i tot sectari. En canvi, autors com Sean de

138 Kieran Alien, The politics of James Connolly, p, 22.
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Frcine, M.A. Tuathaig o J.J. Lee, posen l'accent en la importancia de Inherencia lingüística i cultural

gaclica, com a element indispensable per a la supervivencia d'Irlanda com a cultura nacional

diferenciada. En realitat, a les acaballes del segle XIX es dibuixavcn dos corrents culturáis, o potser

podrícm anar mes enllá i parlar de dues concepcions nacionals diferenciades, fins i tot contraposades.

La inteliigentsia protestant que s'havia acostat a la idea nacional havia utilitzat l'hcréncia gaélica com

una eina per a bastir una identitat irlandesa moderna i autónoma, pero sense renunciar a l'angles com a

llengua d'expressió d'aquesta cultura, ni tampoc al marc cultural anglosaxó com a referent. Hom

assumia l'cxistcncia de dues tradicions culturáis a Tilla, pero nomes una llengua -l'angles- era vista

com expressió de modernitat. Roy Foster és el máxim representat d'aquesta visió d'Irlanda com una

cntitat cultural diversa, en la qual l'herencia anglo-irlandesa es interpretada com un element tant o mes

important que el component gaelic a l'hora de conformar la complexa realitat cultural d'Irlanda. Foster

exemplifica avui dia, tal vegada, la línia historiográfica que d'alguna manera és hereva de la tradició

anglo-irlandesa. Val a dir que la interpretació del passat d'avui ve condicionada peí predomini de

l'angles i la cultura anglo-saxona en la majoria d'ámbits culturáis irlandcsos, així com per la presencia

gairebé simbólica del gaelic en la vida quotidiana. Cal teñir present que a principis de segle la situado

era ben diferent i que -tot i el scu retroecs- Tirlandés continuava essent la llengua popular d'un

segment important de la societat irlandesa. La diversitat lingüística era llavors una realitat mentre que

avui no dcixa de ser una herencia del passat.

Ycats i O'Grady, dones, defensaren el paper dominant de la llengua anglcsa en un moment en qué

Tirlandés estava patint un procés d'extinció. Davant d'aquesta situado, alguns intel.lectuals i polítics

elaboraren un model cultural altcrnatiu que passava per la renuncia de Inherencia cultural protestant i

plantejava com a projecte de futur un país gaelitzat i, per tant, 'des-anglesitzat\ El nacionalisme

radical que s'estava gestant aleshores assumiria aquests plantejaments, fent de la reivindicado del

gaelic com a llengua nacional un element mes del procés d'alliberament nacional. Tanmateix, aquest

reviva! cultural seria incapac de frenar aquest procés de dcsaparició del gaelic i de bastir una

alternativa al model cultural anglo-saxó. En realitat, el renaixement gaelic aportaría un seguit

d'elements simbólics que afavoriricn el concepte d'Irlanda com a nació en oposició a Anglaterra i

l'imperi británic, pero no representaría en cap moment una amenaca important al domini de l'angles i

de la cultura anglo-saxona.

Els 'Joves Irlandesos' i els grups revolucionaris del segle XIX havien mostrat poc interés per la

qüestió de la llengua, tot i que fins a mitjans del segle XIX el gaelic era encara la llengua majoritária.

El concepte de la valúa de la llengua com un deis factors claus de la nacionalitat, havia estat deixat de

banda excepte en el cas de Thomas Davis. Amb Porganització de la Lliga Gaélica aixó canviá

radicalment. El seu fundador, Douglas Hyde, plantejá la necessitat de gaelitzar el país -fet que

comportava la seva des-anglesització-, per tal d'assegurar la continuitat de la nació:
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Pero vosaltres us pregunten per qué volemfer Irlanda mes gaélica del que és ara, perqué hanriem de

desanglesitzar-ia? Responc: perqué la raga irlandesa es troba actualment en una situado anómala,

imitant Anglaterra i alhora odiant-la. Com pot produir aixó res de bo en literatura, en art, o en

institucions, si es continua actnant segons motius tan contradictoris? El nostres passaí gaélicjot i que

la raca irlandesa no ho reconeix, está realment alfons del cor deis irlandesos i ens impedeix

d 'esdevenir ciutadans de I Imperi.l39

Ja en el 1892 Yeats contestava a Hyde tot posant la 'qualitat' en la creació cultural per damunt de

qualsevol altre aspeetc:

Can we not build up a national tradition, a national literature, which shall be none the less Irish in

spiritfrom being English in language? Can we not keep the contimtity ofthe nation s Ufe, not by

trying to do what Dr. Hyde has practica!ly pronounced impossible, bnt by translating ofretelling in

Englisk which shall have an indefinable Irish quality ofrythmand style, all that is best ofthe ancient

literature?... Let us by all means prevent the decay ofthat tongue where we can, bul preserve it

always among us as a learned language to be afountain of nationality in our midst, but do not let us

base upon it our hopes ofnationhood. When we remember the majesty ofCuchulain and the beauty of

sorrowing Deirdre we should notforget that is that majesty and the beauty which are immortal, and

not the perishing tongue thatfirst toldthem. l40

W.B. Ycats justificava així la situació dominant de l'anglcs i contcmplava la qüestió de Tidioma com

a fet secundan. D.P. Moran, per la seva banda, defensa el concepte Irlanda-Irlandesa. Per a ell, la

139 Douglas Hyde, An Craoibin Aoibhin, Diannid O' Cobthaigh, p. 34.

(¿No podem construir una tradició cultural nacional, una literatura nacional, d 'esperit no menys

irlandesa malgrat ser anglesa en el seu Henguatge? ¿No podem assegurar la continuftat de la cultura

nacional traduint o reproduint en anglés tot alió mes important de I 'antiga literatura, que tingui una

carcterística qualitat, en compres d 'intentar el que D. Hyde ha assenyalat com a practicament

impossible?... Mirem com sigui d'impedir el decaiment de I 'irlandés, i preservem-lo sempre entre

nosaltres com un idioma aprés per a serfont de nacionalitat, pero no deixem recaure en la seva

supervivencia totes les esperances de la nacionalitat. Quan recordem la majestat de 'Cuchulain' i la

bel lesa de 'Deirdre' no hauríem d'oblidar pas que és la majestat o la be Ilesa el que és immortal, i no

la ¡lengua en decadencia que primer van parlar). W.B. Yeats, The collected Letters ofiV.B. Yeats, p. 339-

340.
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llcngua era un fct cabdal, tot cntenent que si no es recuperava el gaclic, Irlanda csdcvindria un

producte cultural anglés o británic 14i. En el mateix sentit, Patrick Pearse -Ilavors un educador que

havia fundat una escola de carácter gaélic- assenyalá que la vida o mort de I Idioma depén de la vida o

mort de la nació 142. Mes endavant, en el període revolucionan, Terence MacSwiney -nacionalista

mort en vaga de fam el 1920- vinculará el seu activisme polític amb el seu compromís amb una

llcngua en pcrill de mort:

Pe deacaracht ata ann leantar ar an obair ... Teine na litridhe achí ar lasaldh geroidthibhna

nGaedheal. l4i

La pérdua de la propia llcngua és un fct transcendental per a una comunitat nacional. En el cas

irlandés, la rcccssió del gaclic es produí de manera sobtada. Cap a 1800, la població de parla irlandesa

era del voltant de 3 milions o mes. Cap a fináis de segle, amb l'atzucac de la fam de mitjans de segle,

el gaclic ja havia quedat reduít a punts ai'llats de l'oest d'Irlanda, que corresponien a les arces

económicament mes endarrerides. L'administrado pública i l'educació, així com l'activitat económica

de caire modern, foren agents propagadors de la Ilengua anglcsa. Com a Testal francés, l'establimcnt a

Irlanda d'una xarxa d'escoles nacionals tan aviat com el 1831, contribuí de manera important a

Yaculturació del país. Així, el sistema cducatiu no fcia cap atcnció al segment de població (319.602

persones el 1851) per al qual Firlandés era la Ilengua materna, ni tampoc al grup mes gran (mes d'un

milió i mig) que era bilingüe. El 1878 el gaclic fou ínclós en el curriculum escolar, pero el seu cstat era

el d'una materia marginal144. Tot plegat, va donar lloc a un cert complex d'inferí oritat en relació al

gaclic, que es percebia com una llcngua distintiva de pobresa i ignorancia.

Tanmatcix, la forca i Tempenta de la Lliga Gaélica fou molt important en el primer quart del segle

XX. El 1906 l'organització comptava amb mes de 100.000 membres. A mes d'impulsar el

coneixement i divulgado de Pirlandes a tots cls nivells, esdevenint la prmera 'Universitat Nacional' i

popular arreu del país, fou un element clau en la difusió de la idea de la nacionalitat. Al seu costat, la

GAA {Gaélic Athletic Association), a través de la idea deis 'esports nacionals' dugué a terme una tasca

semblant de eonscienciació popular. Vist amb la distancia, pot frapar el fct que a la Irlanda d'avui la

idea deis 'esports nacionals' ha sobreviscut mes al pas del temps que el gaélic com a Ilengua.

141 Roberí Kee, The Bold Fenian Alen, p . 136
l4' Séamus Ó Buachalla, The editcaiional Writings ofP.H. Pearse, p. 2

143 (Siguin quines siguin les dificultáis, cal prosseguir lafeina... La flama literaria ha de continuar

viva en el curs de 'Gaecheal'J. Moirin Chavassc, Terence MacSwiney, p. 106-107

144 The Crane Bag, Irish Language and Culture, p. 18
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Ambducs organitzacions es caracterizaren pcl scu conservadurisme i Tacostamcnt ais valors

tradicionals de la societat irlandesa, en oposició al materialisme del món industrial. Michael Davitt,

fenian i fundador de la Lliga de la Terra, Douglas Hydc i Patrick Pearse, comparticn el rebuig a la

societat moderna -que ells equiparaven a la cultura anglesa- i tendiren a una mitifícació de la vida

rural com a dipositária de les esséncies de la nacionalitat.

El teatre en anglés seria, tanmateix, un element clau en Pexpansió de la idea nacional. El 1898 es

donaren cls primers passos per a la creado de VAbbey Theatre, que esdevindria un centre de

propaganda nacionalista. Així, W.B.Ycats popularitzá composicions tcatrals {The Coimtess Kathleen,

Katheleen ni Hoidihcm), en les quals el personatge femení central responia a tots els tópics del carácter

nacional irlandés. Tanmateix, el mateix Ycats o George Russell -un altrc personatge important en el

renaixement literari- aviat entraren en conflicte amb el públie nacionalista amb la presentació de

productes tcatrals com ara The Playboy ofthe Western World, en que es caricaturitzava i ridiculitzava

el món rural irlandés.

6.2. ARTHUR GRIFF1THI EL SINNFEIN'

Cal situar el Reviva! gaélic en el context dun moviment mes ampli denominat Mrlanda-Iralndcsa'; si la

Lliga Gaclica en seria el major exponent en Támbit cultural, el Sirrn Féin en seria la branca política.

De fet, en els scus inicis el Sinn Féin no era ben bé un partit polític, sino mes aviat la denominado

d'una estrategia -no del tot antagonista al Partit Nacionalista- dirigida cap a la consccució de

Tautogovcrn irlandés. Es tractava d'un corrent polític que defensava que Irlanda havia d'ignorar

complctamcnt la connexió amb Anglatcrra, boicotejar el parlament británic i comportar-sc com si ja

fos un país independent. Aqüestes idees eren molt properes a les bases ideológiqucs de la Lliga

Gaclica -que també volia resistir per la via deis fets a la influencia anglesa a Irlanda. Si era lógic que

els Sinn Feiners s'acostessin ais plantejamcnts de la Lliga Gaélica. de la mateixa manera era normal

que els Gaélic Lcaguers se sentissin atrets pels Sinn Féin. Així dones, els orígens del Sinn Féin els

podem trobar en diverses associacions nacionalistes de caire cultural; com ja hem esmentat, fou

cspccialmcnt important el paper de la Leinster Literary Society (després Celtic Literary Society), on un

cerele d'intel.lectuals (Yeats, Maud Gonne, William Rooney o James Connolly) compartiren el seu

interés per la qüestió nacional.

La figura clau d'aqucst corrent nacionalista fou Arthur Griffith; a mes d'cstablir-nc les seves bases

idcológiques, en fou el seu principal organitzador a nivell polític. Sota la seva inspirado naixia el 1899

el diari United Irishmen. Malgrat que PIRB continuava dominant el nacionalismo radical, la petjada de

Griffith es present des del primer exemplar de la nova publicado. En lloc de l'acceptació de
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1'ortodoxia separatista del nacionalismc república de 1798, 1848 o 1867, el primer comentan editorial

lloava Jonathan Swift i Henr>' Grattan, que havien defensat una monarquía dual amb un govern

irlandés sobirá. Fins i tot, el migrat Home Rule deis parlamentaris no era rebutjat del tot. 145

Poc després, el 30 de setembre de 1900, naixia Ciimann na nGaedheal, que seria l'embrió del

moviment que passaria a denominar-sc Sinn Féin d'encá 1905. Malgrat que Cumann na nGaedheal

havia estat suggerit per Griffith, la nova associació política fou presidida per Vex-Fenian John

O'Leary i dominada per l'IRB. Tanmateix, en els objectius i els plantejaments ideológics de la nova

organització ja trobem la petjada del moviment 'Irlanda-Irlandesa' i del mateix Griffith. Així, Cumann

encoratjava l'aprofítament deis recursos naturals d'Irlanda i el desenvolupament de les industries

nacionals, l'estudi i ensenyament de la Mengua i la historia irlandesa, així com la difusió deis esports

nacionals. Mes que un partit polític, es presentava com una organització oberta a tothom que es

comprometes a ajudar d 'acord amb les seves possibilitats a restaurar la posició d 'Irlanda com a

nació independent i sobiranal46. El 1900, Maud Gonne funda Inghinidhe na hEireann (Filies d'Erin),

organització pionera en la historia deis moviments d'alliberamcnt de la dona, encara que com la resta

d'associacions nacionalistes posava l'cmfasi en les activitats culturáis i en la qüestió nacional.

El 1902, a la tercera Convenció Anual de Cumann na nGaedheal, Griffith presenta un programa

polític que, tot utilitzant com a model la figura del patriota ñongares Francis Dcak, demanava que els

parlamentaris irlandesos es retiressin de Westminster i s'organitzessin en Assemblea Constituent.

Griffith advocava per una Monarquía dual i la restitució del Parlamcnt irlandés de 1788. El programa

de Griffith proposava una estrategia de resistencia pacífica; la idea era actualitzar l'estratégia de

O'Conncll i convertir els parlamentaris irlandesos en assemblea constituent defacto. Sota el títol de

Resurrection ofHungary (la Resurrecció d'Hongria), el programa fou publicat en un seguit d'articles

apareguts a United Irishmen, que mes tard foren aplcgats en forma de pamflct. Tot i representar una

alternativa d'actuació política al fenianisme i al parlamentarisme, Griffith es declarava situat al costat

de Wolfe Tone, John Mitchel i Robcrt Emmct. Si bé ideológicament Griffith reclamava Fhcrcncia de

la tradició nacionalista radical, la seva praxis política es trobava mes acostada a la línia constitucional.

De fet, Griffith esperava que alguns parlamentaris nacionalistes assumirien aquesta estrategia i es

retirarien del Parlament, tot fent possible una actuació conjunta amb els independentistes.147

Si en un principi la nova política de Griffith s'havia conegut com a 'política hongaresa', a partir de

1905 hom comenca a referir-s'hi amb l'expressió Sinn Féin (Nosaltres Sois). A diferencia de I'IRB,

Griffith crcia que ni la forca física ni el parlamentarisme podien triomfar en un temps de supremacía

145 United Irishmen, 4demarqde 1899.
146 Robert Kee, Op. Cit.. p. 150
141' John Dcn'is, Arthur Griffith and non-violent Sinn Féin, p. 21
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Tory i d'cnfortimcnt del militarisme británic. En lloc del recurs a la violencia ofcria resistencia

pacífica; en lloc del parlamentarisme, una assemblea sobiranista a Dublin. En rcalitat, la idea de la

'resistencia pacífica' era la novetat mes important de la 'nova política' de Griffith i del que es

comencava a conéixer com Sinn Féin. Alguns autors assenyalen que Gandhi fou influit per Griffith a

l'hora de plantejar els seus moviments de no co-operació a l'índia148. Griffith, pero, no era l'exponent

de la doctrina de la no-violencia a l'estil de Tolstoi. El patriotisme de Gandhi era mes liberal que el

nacionalisme integral de Griffith, que procedía directament de Pescóla romántica alemanya i de

Mazzini. Griffith posava l'cmfasi en la nació i refusava Pindividualismo liberal de la II.lustrado del

segle XVIII. Apel.lava a la historia i a la cultura gaéliques per a justificar la independencia d"Irlanda,

al matcix tcmps que insistía en la defensa d'una política proteccionista -basada en Fricdrich List- per a

bastir un estat sobirá. Curiosament, eren els oponents de Griffith -cls simpatitzants de l'IRB- cls que

basaven la seva posició d'acord amb la filosofía deis drets naturals. Dcnunciaven Griffith com a

elitista i veien Pexemplc hongarés com un deis pitjors models nacionalistes del scglc XIX. Val a dir

que despres de 1867, cls Magiars havien seguit una política repressiva contra les minorics nacionals

eslaves i romaneses, i havien ampliat la seva influencia en la política exterior de Pimperi austro-

hongares. L'análisi económica de Griffith venia a coincidir tambe amb el 'nacionalismo integral', que

situava els grups nacionals en competencia abans que Pindividu en Pordre natural de l'univers. La

visió de Griffith d'una monarquía dual, en qué Irlanda esdevenia una part mes de l'impcri británic,

s'acostava en certa manera al plantejament contemporani de Prat de La Riba de Catalunya i I 'Espanya

Gran.

Al matcix tcmps que Pcxprcssió Sinn Féin comencá a ser d'ús corrcnt per referir-sc a la manera de fer

política que Griffith havia plantejat, els nacionalistes mes ;avancats" de Bclfast i PUlstcr formaren una

associació anomenada The Duganon Clubs. El moviment república a Bclfast era cncapcalat per

Bulmcr Hobson (protestan!) i Dcnis McCullogh, que a Phora eren membres de Cumann na

nGaedheai. Els Dungannon Clubs, actius des de 1905, seguien en un principi la línia marcada per

Griffith a Dublin, pero ja ben aviat nacionalistes republicans com Hobson o O'Hcgarty comcncarcn a

veurc en Griffith i la seva defensa de la constitució de 1782 una amenaca per al seu projecte

independenstista i república. Així, Bulmer Hobson, el 13 de desembre de 1906, Uancava a Bclfast un

nou diari sota el títol The Republic, tot lloant les figures de Fintan Lalor i Wolfc Tone, i repudiant el

Parlamcnt de Grattan de 1782. Aquest sector de republicans nacionalistes defensava una doctrina

purament republicana, refusant qualsevol mena de compromís amb Pimperi británic:

We standfor an Irish Republic because we see that no compromise with England, no repeal ofthe

Union, no concession ofHome Rule or Devolution will satisjy the national aspirations ofthe Irish

148 Ibid. p. 57

93



people ñor allow the unrestricted mental, moral, and material development ofour country... An

independent Irish Republic, then, is our goal -governed by the whole people oflreland in the interests

ofthe whole people, without let or hinderance, supervisión of interference on the part ofEngland, of

any otherpowe under heaven. We owe allegiance to no country save Ireland, and we will yield none to

any other. U9

Els republicans de I'Ulster es mostraven especialment oposats a qualsevol mena de sectarisme i

blasmaven el domini británic com a causant de les rivalitats religioses. Enfront de la divisió entre

unionistes i nacíonalistes católics, calía bastir un moviment nacional que no reconegués altre principi

que el dret deis irlandesos a la independencia150. Tanmateix, la idea de l'auto-confianca (Self-

Reliance), que havia estat popularizada per Griffith, era compartida per aquest sector del nacionalisme

radical:

The battle is not with England, bttt with the people oflreland- it is the battle ofself-respect, self-

reliance and courage, against the moral cowardice, the slavishness, the veneration for any authority

however assumed - that have marked the people ofthis country for generations. But to-day newforces

are working; the wells ofa new national spirit have been opened, and the people are eageriy drinking

ot their waters. l5>

(Nosaltres estem per una República Irlandesa, perqué no creiem que cap mena de compromós amb

Anglaterra. renovado de la Unió, concessió d'un Home Rule o Devolució, puguin satisfer les

aspiracions nacionals del poblé irlandés, ni permetre el desenvohipament -sense restriccions- mental,

moral i material del nostre país... Una República irlandesa independent és, dones, el nostre objectiu -

una República governada per tot el poblé d'Irlanda, d'acordamb els interessos de tota la seva gent,

sense obstacle, supervisió o interferencia d"Anglaterra, o de qualsevol altre poder, Nosaltres no

devem lleialtat a cap altre país excepte Irlanda, i no en rendirem a cap altre). The Republic, 13 de

desembre de 1906.

150 Ibid, 3 de gener de 1907

151 (La lluita no és amb Anglaterra, sino amb la gent d Irlanda ~ és la lluita per I 'auto-respecte,

I 'auto-confianca i el coratge; contra la covardia moral, I 'esclavitud, la venerado de I 'autoritat sigui

qui sigui que I 'ostenti - el que ha marcat la gent d 'aquestpaís durant generacions. Pero avui

treballen novesforces; s 'han obert les fonts d'un nou esperit nacional i la gent está bevent de les

seves aigües). Ibid., 13 de desembre ele 1906.
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Es el 1907 quan s'esdevingué la unió de les diferents associacions nacionalistes (Dunganon Clubs,

Sinn Féin, Cumann na nGaedheal, Inghinidhe Na hEireann) sota les sigles Sinn Féin. L'objectiu que

es proclamava era la consecució de la independencia d'Irlanda, declarant que no s 'arribarían a una

solució definitiva fins que el govern británic no reconegués el dret a un Parlament Irlandés separat

del Británic, i que s 'acceptés que I 'única autoritat competen/ per afer liéis que afectessin al poblé era

un Parlament, També s'afirmava que I'organització del Sinn Féin estova decidida afer ús de

qualsevol mena de poder al seu abast per a treballar per al progrés d Irlanda i la creacció d 'una

nació independent, próspera i valenta.l52

Griffith resta ara en una posició centra!, dominant l'executiu del Consell Nacional i controlan! el diari

Sinn Féin - que d'encá 1905 havia substituit a UnitedIrismen. Un deis primers pamflets de la nova

organització, The Sinn Féin Policy, estava basat en el discurs de Griffith. Aquest programa

representava un trencament amb la tradició nacionalista previa, en defensar el desenvolupament

industrial com a element clau per al rcdrccamcnt cconómic del país. GrifFith argumentava que el

desenvolupament de la sevaforca industrial [d 'Irlanda], donaria lloc a I 'ascens d 'una eficient classe

mitjana l53. Tanmateix, el carácter plural del Sinn Féin feia que s'hi apleguessin inteüectuals,

membres de PIRB, sindicalistes, Gaelic Leaguers i fins tot ex-parlamcntaris. Tots ells compartien

I'ideal independentista enfront de la solució autonómica; darrera d'aqucsta reivindicado comuna hi

havia, pero, grans diferencies sobre com i de quina manera calía actuar.

Griffith, d'acord amb la interpretado del moviment 'Irlanda-Irlandesa', féu una interpretado cultural

del nacionalisme. Així, distingí claramcnt entre els conceptes de nació i estat:

We know that State andNation are ofien idependent and some times dedly-enemies. We know that the

State may be producto/a day but a Nation can only be created by many generations. We know that a

State may collapse in an hour, but a Nation cannot die without a struggle. IU

152 J. Da\'is, Op. Cit, pp. 35-36.
153 Kieran Alien, The Politics of James Connoiiy, p. 96

154 (Sabem que Estat i Nació son sovint independents, i a vegades enemics moríais. Sabem que un

Estat pot ser el producte de un dia, pero una Nació es pot crear només amb moltes generacions.

Sabem que un Estat pot col.lapsar en una hora, pero una Nació no mort sense Uuitar), Sinn Féin, 1 de

more de 1913
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Scguint aquesta interpretació, la llcngua era un element fonamcntal del conccptc de nacionalitat.

Griffith féu costat ais Gaelic Leaguers en afirmar que la perdua de l'idioma comportaría la perdua de

la propia identitat nacional. Profcticament assenyalá:

Ireland wouldform an English State politically hostile, it may be, to Great Britain, but still an English

State. This is profoundly true ofan Ireland which gives itp her own langitage. Nopolitical revolution

will thereafter make her anything but an English State, so long as English endures. ISS

Aquesta diferenciació entre nació i estat i la visió del fet nacional com un fet cultural, s'acosta ais

postulats del catalansme del matcix període. Quant a la situado lingüística, pero, les diferencies son

notables; mentre Pirlandés está patint un rápid procés de desaparició -malgrat el revival gaelic-, el

cátala es la llcngua viva de la gran majoria deis catalans. Així, malgrat que el nacionalisme cultural

fou una de les bases ideológiques de la Revolució Nacional irlandesa, Pestat que naixeria a

continuació es distanciaría progressivament de Pideal 'Irlanda-Irlandesa'. Així dones, la República

irlandesa esdevindria, d'acord amb les paraules de Griffith, un 'Estat anglés'.

Cap a 1910 Porganització comencá a patir una davallada davant les expectatives de consccució del

Home Rule. A mes, pcrsonatgcs com Denis McCullogh, OHcgarty o Bulmcr Hobson es desvincularen

del Sinn Féin. Hobson passá a editar un nou diari nacionalista radical a Dublin, Irish Freedom, que des

de novembre de 1910 -i sota la influencia de TIRB- representa una línia nacionalista elarament

republicana i alternativa al Sinn Féin de Griffith. Així, en el període 1910-1914, el Sinn Féin -afeblit i

dividit- esdevingué una forca residual en un moment en que la demanda del Home Rule tornava a estar

a un primer pía. El conjunt del poblé irlandés féu costat aleshores a Redmond i al Partit Nacionalista

en la via parlamentaria i constitucional per a I'assoliment de l'autogovern. Des de 1906, la nova

majoria liberal a Westminster havia ressuscitat les expectatives de viabilitat de la via constitucional,

pero fou a partir de 1910 -quan cls Liberáis depenien de la minoría parlamentaria irlandesa per a

obtenir la majoria- en que l'autonomia torna a ser vista com una fita a Pabast. Fins i tot cls

nacionalistes mes radicáis interpretaren el Home Rule com un pas endavant en el camí cap a la

independencia. No seria fins l'csclat de la guerra i el desencís crcat per Pajornament de l'autonomia

que el Sinn Féin esdevindria protagonista de la historia irlandesa; es tractaria d'un nou Sinn Féin

ressuscitat -en part- grades a la revolta de Pásqua de 1916.

ISS (Irlanda formará un Estat anglés políticament hostil, tal vegada, a Gran Bretanya, pero tot i així

un Estat anglés. Aixó és profimdament cert en una Irlanda que abandona la seva propia I lengua. Cap

revolució política no la faro en endavant altra cosa que un Estat anglés, en tant que I 'anglés perduri).

Ibid.
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El Sinn Fcin d"aquest periodc d'abans de l'esclat de la guerra era, en qualsevol cas, quelcom mes que

una simple associació de les moltcs organitzacions nacionalistcs {Wolfe Tone Clubs, Na Fianna

Eireann, etc.), essent en realitat el ferment intel.lectual que proveí d'arguments ideológics a totes elles.

Hom ha dcscrit el Sinn Fcin d'aquests anys com la Universitat on l'avantguarda revolucionaria

aprengué el seu nacionalisme.

¡56 J. Da\'is, Op. Cit., p.
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7. LES IDEES DEL SINN FEIN A CATALUNYA

Joan Estclrich fa un plantejament doctrinan sobre la nació que s'acosta a les idees d'Athur Griffith.

L'alliberament nacional no es, dones, solament un fet polític; és la conseqüéncia d'una regenaració

que han de comencar els mateixos ciutadans en els seus actes quotidians. La llibertat de Catalunya, la

consagrado de Catalunya com a nació, s'aconsegueix a partir de la independencia de Y ánima

catalana. Quan Joan Estelrich parla d 'ánima catalana, es refercix a un ideal de patria catalana que va

mes enllá d'un marc polític determinat. La fi no és la consecució de Yestat sino el perfeccionament de

la nació:

Pot comencar, produir-se i desplegarse I 'expansió col. lectiva, ádhuc sense la llibertat de la nació.

IM llibertat consagra, pero no crea. La llibertat és impremí i un estirmil. Aquestpremi i aquesí

estimid, prometent-nos millors condicions de vida cultural, ens esperonen i encoratgen. Igualment

treballariem, pero, per una Catalunya notablement culta; igualment cercaríem de modelar la patria

ideal catalana, baldamentfos perdudaper a sempre tota! 'esperanga d independencia máxima.

N 'hi ha que deixarien les fimeions d Estat per la concessió oficial del títol de nació; jo, al revés,

demanaria el propi govern. batejat amb qualsevol nom, i ja tota sola vinaria fatalment. després, la

cosnagració nacional...

Realitzem obrad'Estat; cada día, en la práctica habitual, naturalmente normalment, comporiant-nos

com si visquéssim dins un Estat Cátala, ornant de totes les fimeions moral i de tots els prestigis, com a

ordenador i propulsor de civiliiat, assoliriem gradualment la independencia de I 'anima catalana, que

és la essencial independencia. l5?

Alió que Estclrich cntén per nació -la independencia de I 'ánima catalana, la civilitat, la vida cultural-

es mes importan! que la independencia política (ell en diu el títol de nació, nosaltres diriem estat). La

segona, en definitiva, no es res mes que una conseqüencia de la primera.

Paral.lclament a aquesta tasca de recuperació nacional portes endins cal també la projecció de

Catalunya a Texterior, sobretot en el marc europeu. Així, el particularisme cátala representa l'elerrtent

mes internacionalista de la península ibérica que té com a fita la integrado europea:

15> Joan Estelrich, Per la Valorado Internacional de Catalunya, p. 8-9.
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Iaixí resulta que, dins la península ibérica, nosaltres nacionalistes per enraonament mes que per

passió o instint, nosaltres, particidaristes, representen}, davant I 'Europa, el sentit de concordia

humana, de superado intel.lectual i ádhuc d'internacionalisme. !5S

Estclrich crcu per tal d'aconscguir el reconeixement com a nació i la integrado europea de Catalunya,

cal seguir Pcxemple d'altres nacionalitats i realitzar una tasca de promoció a l'exterior. Sense una

política internacional els esforgos patriónos están abocats al fracás:

Moltes de les nacionalitats que se son esforcades a donar una coneixenca i una valorado

internacional a la causa respectiva, havien conqueritja un prestigi i sonava llur nom en les regions de

Valía política del món, abans d 'assolir plena consciéncia nacional. No cal esmentar Vacció

fecundissima, múltiple, deis polonesos amb llurs oficines de premsa, els txecs amb llur Consell

Nacional, deis lituans amb la Unió de les nacionalitats, deis htgoeslaits amb la infinita quantitat

d 'impresos que escamparen arreu, deis filandeos, amb llurs comités internacionals. Tots ells teñen la

independencia o ¡a unitat territorial que desitjaven. Tots ells posse'ien o hagueren d 'improvisar una

política internacional. Quan ha mancat a un poblé aquesta política ben orientada o ben reeixida, el

fracás tristissim inutilitzá els es/orcos patriótics; tal fou el cas de les primeres rebel. lions poloneses.IS9

Els litigis no resolts despres de la guerra, com la qüestió irlandesa, encara han intensificat mes aquesta

política interncional de 'propaganda':

Els irlandesos han somagitt els Estats Units en una campanya agitadissima pero raonadíssima; els

ucrainans han bastit unes oficines de premsa que porten arreu el clam de llur patria contra les

vexacions de polonesos, bolxevics i tzaristes; els principáis personatges del moviment egipcia son a

París, guanyant-se amistáis franceses i treballant en els centres dimplomáñcs, etc. im

Catalunya, dones, ha der fer-se conéixcr i projectar la seva imatgc a rexterior;

En els vint anys darrers Catalunya ha realitzat I 'obra de retrobarse, de desvetllar, a I 'interior, la

consciéncia nacional que tenia adormida. Tant de bo, en els vint anys que ara comencem, tot

enfortint-se a dintre, porti a bon terme la tasca exterior de donar a conéixer i d 'imposar al món

politic la seva personalitat! Llavors podra la nostra patria no ésser encara consagrada nació; pero

gaudirem virtualment de la mes integral de les autonomies. !6¡

158 Ibid.p. 11-12.
159 Ibid, p. 15
160 Ibid.p. 15-16.
l6lIbid,p. 17.
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Daniel Cardona, Vibrante és un deis nacionalistes radicáis hereus del nacionalisme del Sinn Féin

(Nosaltres Sois). El model insurreccional irlandés i, en concrct, el píantejament ideológic que trobcm

darrere les sigles del Sinn Féin es reflecteix en el seu discurs ideológic. Així, en el seu testament

polític es refereix a 'Nosaltres Sois', expressió que d'encá el período revolucionan irlandés s'aná

popularitzant fins esdevenir un lema catalanista, per descriure el seu 'ideal nacionalista'. Daniel

Cardona és l'exemple del patriota intransigent i bel.ligerant que veu la causa nacional com una lluita

épica i espiritual. Ualliberament de Catalunya és, dones, una qüestió de dignitat que está fins i tot per

sobre del principi de llibertat. Els catalans, mitjaníant l'ésser 'Nosaltres Sois' poden arribar a ser ells

mateixos ('Nosaltrcs Mateixos') abans de poder gaudir de la llibertat:

Nosaltres Sois!, en la concentrado, en la recapacitado que determinará I 'expansió i laforca

dinámiques, marxem d 'esquena a I 'exterior no peí gust de I 'isolament, sino per la recerca de I 'ideal

que ens ha de reconfortar per a seguir els camins de la llibertat i després de la universalitat. La

riostra set, solspot saciarse en el dolí que neix de les entranyes de la nostra térra. Anirem al món,

essent primer nosaltres mateixos, i no podem completar I 'ésser nosaltres mateixos, si abans no hem

sabut guanyar-nos l'ésser 'NOSALTRESSOLS!'. No menyspreem la cultura, hem dit, pero abans que

tot, és la Dignitat. Primer és la dignitat que ¡a llibertat. La Dignitat és una condició moral, i nosaltres

avantpassem aquesta a totes les altres condicions. 16:

7.1. LES IDEES DEL SINN FEIN: LA 'MORALITAT"

El 20 de febrer de 1913 Renaixement, seguint les idees del Sinn Féin, reclama ais joves un carácter

moral, s'oposa al music-halls i defensa la practica d'esports violcnts.

Cal donar en nostra educado, un sentit ben ampie i patriótic a la páranla moralitat. Qu 'els joves en

contes d'anar ais 'music-halls' i altres diversions semblants, en que s 'afebleix el eos i s 'afemeila

I 'esperit, que 's facin forts, que 's dediquin al 'sport' -ais esports violents- al excursionisme, al tir a la

rodella. Qui sab lo que poden arrivar a servir aquests sports per al bé de la Patria!

A Irlanda en temps d 'En Parnell, el gran 'leader' nacionalista', estoven ja a punt de conseguir el

'Home Rule', quan una immoralitat que aquest comete en sa vida privada, feu que tots els diputáis

irlandesos I 'abandonessin; no conseguiren el 'Home Rule' aleshores, empro ara ja quasi 7 teñen, i ab

molta mes honra, ja que cap home immoral els ha ajudat a conseguir-lo. ¡6S

162 Daniel Cardona, Res de Nou al Pihneu.
163 Renaixement, 20 de febrer 1913.
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S'afegeix, a mes, que cal:

Una educado moralitzadora per reconstituir el 'tradicional carácter Cátala' -prototipos de la

honradesa, de la lleialtat, de la recta administrado- després de cinc segles d 'influencia espanyola.164

7.2. El 'GROP FEMINAL'DE LA UNIÓ CATALANISTA

La Unió Catalanista, seguint els passos del Sinn Féin, patrocina la formació d'un anomenat Grop

Feminal que ha de contribuir al 'rcnaixement polític' de Catalunya. Es tracta d'una mena de

feminisme supeditat exclusivament a l'alliberament nacional. El juny de 1915 es celebra un miting

patriótic, amb la presencia de Martí i Julia, amb motiu de la formació de Y Agrupado Feminal

Catalanista (del Casal Catalanista del districte III). María Forcada, la seva presidenta, fa un discurs

que ens recorda el de les seves homologues irlandeses:

La presidenta de I 'Agrupado Feminal Catalanista del Districte III, na Maña Forcada fa una

entusiasta crida a les dones catalanes, per a que en fots els moments de la vida, actúin com a tal,

deduint-ne que altrafóra la sort de Catalunya si a I 'iniciarse el renaixement politic a la nostra

Terra, les dones hi haguessin aportat la seva col.laborado. l65

L* ideal de 'dona catalana' que professa Feminal es una dona 'conscicnt' de la seva ;missió social'

sense oblidar pas la seva tasca primordial a la 'llar familiar. Carme Karr, una de les dirigents de

Feminal, descriu be el perfil de la dona moderna que, en el fons, resta supeditada a Thome i al scu rol

de mare:

Entre la sufragista violenta, masculina, revolucionaria, y la beata ignorant, fanática y intransigent, hi

há la Dónaforta de que 'ns parlen els Sant Proverbis. Hi há la dona qui es Regna en la seva llar hont

estima 'ls quefers doméstichs sense devenir d'ells la esclava. La qui sabfer de la seva casa V lloch

ahont el qui estima se troben millor qu 'arreu (...) La qui, aymant la Bellesa en totes seves

manifestacions ne fa compartir el goig a son voltant, la qui respecta lo que no compren y no oblida

que 'si una dona podrá sempre cooperar a la obra del seu marit ab lo que 'sab be', en cambi 7

molestará ab lo que ignora ó 'sab malament'. 166

164 Ibid
165 Renaixement, 13 de juny de 1915, p. 298.
166 Carme Karr,Feminal, La 11.lustrado Catalana, 27 defebrer de 1916, n°107.
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Una altra dona de Feminal, Joana Romcu. elogia la fermesa de íes ;fcministcs catalanes' que a mes

d'estar compromeses socialment (participant en política o en el món de l'art i la culura) segueixen

cumplint amb les tasques familiars. Sembla cntreveurc's una certa crítica -molt matitzada- al rol de la

dona en la socictat:

Y ben mirat: quin politich, quin escriptor, compositor, artista, pintor ó poeta pot dir que, com

nosaltres, - 'les intel.lectuals' (tan menyspreades per ells, devegades)- sab, ademes, de cusir,

d'apedacar, cxiynary cxtydar la roba blanca?... l67

Carme Karr es, a mes, la presidenta del Comité Femení Pacifista de Catalunya -crcat al voltant de

1916 i expressa el scu rebuig a la guerra amb un discurs pacifista 168. En aquest punt, Karr s'allunya

del posicionament oficial de la UC i de la majoria de catalanistcs. La seva actitud está en contradicció

amb el to general a la premsa nacionalista, que lloa -per exemple- la figura d'Yvonne Pouvreau,

secretaria de Y Office des Nationalités, delegada del Comité Pro-Lithuania i eminent publicista

francesa 169. Pouvreau fa diverses visites a Barcelona, on realitza conferencies i participa en actes

polítics organitzats per la UC; ella es. de fet. un model de dona compromesa en la missió social.

Miquel Poal i Aragall, distingit escriptor feminista cátalo (?), mostra la seva oposició total a Carme

Karr i al Comité Fcmcní Pacifista de Catalunya. Per a di , a Europa esta en joc cXpricipi de ilibertat

deis pobles: per tant, demanar la pau es cometre uno immoralitof.

Les dimes no deuen demonar la pon, sobre tot ¡es de les nocions opreses. Les dones han d'ésser les

prime res en ve ti lar perqué 'Ifoch sacratíssim del potriotisme no s 'extingeixi. Son les que han

d 'encorótjar els seus perqué persisteixin, perqué no decoyguin. ! /0

A les planes de Lo il. lustrado Catalana es produeix, dones, un debat a Tcntorn de la validesa del

pacifísme davant la guerra. És simptómatic que el debat es produeixi a la revista de Feminal, fet que

sembla demostrar una sensibilitat difcrent cap a la qüestió de la guerra. La glorificaeió de Tcspcrit de

lluita i el to épic d'altres publicacions catalanistes en referir-se a la guerra, hi és aquí absent. Carme

Karr es refercix a la missió de les dones de pau i renaxenca que oposa a les terribles lluytes deis

homes. En aquest context de guerra i d'esperanca d'un adveniment glorias, es gesta calladament la

hora de la justicia a n 'els drets de la Dona. Karr, dones, assenyala la necessitat de concedir uns drets a

la dona que li son negats i reivindica -sovint poéticament- el paper de la donar a la societat:

167 La Il.lustració Catalana. Feminal, 29 d'abril de 1917, n°120.
l68Ibid.
169 Feminal. La I ilustrado Catalana, 30 d 'abrilde 1916. n°109
170LaIilustradó Catalana, Feminal, n°112, 30dejtdioide 1916.
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Es poch dir -segons afirma el Poeta- que les petjades de la Dona no sois no destnieixen lesflors, sino

que ni les merceixen; cal que lesJlors neixin sota sospassos. per un miracle d'Amory de Pietat, com

un día, en elfaldar regal de la Santa Hongria, esclatavan les roses.

7.3. CATALANISMECULTURAL: CATALUNYA CATALANA

Ja el 1912 aquest catalanismo altcrnatiu planteja la qüestió cultural com un element fonamcntal de la

nació. El lema del Sinn Féin, 'Irlandesa-Irlandesa' [gaélica], té a Catalunya un paral.lclisme amb el

plantcjamcnt de Catalunya-Catalana. Una mostra d'aixó es la defensa que fa Hortcnsi Gücll, al Butlleti

de I 'Ateneu Obrer del districte II. del teatre cátala enfront del castcllá:

No deixem arrelar la llevor castellana que mals venís nos portan. Tenim nostre teatre, nostres

cómichs. nostres pintors. esculptors y músichs.

A tots nos toca travallar para I 'avensament de Catalunya y procurar per I 'honor de nostres filis y la

gloria de nostra historia.

Restaurem tot lo bo de nostre passat. femlo reviure, aixequemlo, no pera reproduirlo, qu 'es

impossible, sino pera encoratjarnos á buscar en I 'esdevenidor una esclatant renaixensa. Res ha morí

de lo qu 'es nostre, no ha mort I 'esperit de la patria, sois dorm. reposa pera referse y empeñará, al

deixondirse. mes superbs qu 'abans, lo vol vers I 'ideal qu 'encarna la serva personalitat original,

genuino, Ydiguem ab veu ben alta que som catalanistas, catalans de cor y que no tenim mes patria

que la nostra. l'2

Com veicm es tracta d?un catalanismo exelusiu. no hi ha lloc per a dues patries o per a dues llengües.

Es reivindica una Catalunya Catalana. En la mateixa línia, i a les planes de la matcixa revista, es lloa

la figura de Josep Burgas, poeta i autor teatral compromes amb la lluita deis 'pobles oprimits':

Poeta enamorat de tot lo bell que 7 rodeja, la seva musa ha cantat com ningú, ho ha sapigutfer, els

moments mes culminants de tot poblé oprimit al reivindicar llur personalitat en el concert deis pobles

lliures....

Qui no coneix Les germanetes', La carrretera nova', 'Calvan amunt \ Jordi Erin' i altres obres mes

que consagren tot un geni? Resta sois dir, que la revista 'Ateneu' s 'honra publicant el retrat d 'un

home que es un deis portáis mesferms del modern Teatre Cátala, ifent-ho aixis creu complir un

17' Feminal, La II. lustrado Catalana, La Dona Moderna, 27de febrer de 1916, n°I07.
172 Butlleti ele I'Ateneu Obrer del Districte II, ¡Avant, Catalunya/, Abril 1912.

103



sagrat dente de gratitud envers aquell que amb el seu constant treball labora I assoliment d 'aquella

Catalunya espléndida, d aquella Catalunya... Catalana, que 's com nosaltres la volem. m

La representado de les obres de Josep Burgas esdevenen 'actes patriótics' de difusió del catalanisme

entre les elasses populars. D'cntrc cllcs cal destacar Jordi Erin. que narra les vicissituds d'un 'patriota'

irlandés. El cas irlandés es, dones, un referent inevitable per al catalanisme:

La comissio organizadora de la vetlíada patñótica al Taire Apolo, que com I any passat tindrá lloc el

mateix día 11, teja ultimáis els detalls de la mateixa, qual programa está format per les patriótiques

obres del nos t re teatre, 'Jordi Erin', 'Els Segadors de Polonia', 'Mestre Olaguer'i lVia Fora

lladres1.174

S'esmenta que els preus de les entrades serán populars afi que hi puguin asistir tots els catalanistes.

L'obra Jordi Erin esdevingue un elassie en el catalanisme de Tcpoca i arriba a

representar-se a Santiago de Cuba. Així. amb motiu de la innauguració de la nova scu social, el Grop

Nacionalista Radical de Santiago de Cuba organitza una festa en que es representa Jordi Erin de

Josep Burgas 175. En la informació publicada s'esmenta que en aquesta trobada hi hagueren

representáis del Block Cathalonia de Guantanamo i del Centre Cátala de I 'Havana.

Gabriel Alomar, per la seva banda, vcu la llengua catalana com una eina que ha d'afavorir la cohessió

la socictat catalana:

Jo vaig dir que, avui, el catalanisme es I 'idioma. Per aixójo no us de mano, ohrers de Catalunya, sino

una traducció del socialisme a la llengua catalana. La llengua catalana donará personalitat, no sois

ais socialistes de Catalunya, sino a la Catalunya socialista; la ¡lengua catalana donará cohessió y

farsa orgánica a lo que de altra manera seria una disgregado, seria un reste del concepte anarquista,

tan secament individual, y condemnat a I 'eterna ineficacia. l/6

7.4.. CATALUNYA-NACIÓ VERSUSCATALUNYA-REGIÓ (nacionalisme versus reeionalisme)

A les planes de Renaixement es dibuixa un catalanismo altcrnatiu al de la Lliga Regionalista. Així, es

contraposa Pídela de Catalunya-Nació al de Catalunya-Regio. Lluís G. Castellá respon així al manifest

deis Parlamcntaris Rcgionalistcs Catalans Per Catalunya i I 'Espanya Gran:

1/3 Revista de I 'Ateneu Obrer del Districie II, Octubre de 1913.
174 Renaixement, 4 de setembre de 1913.
175 La Nació. n°l, 3 dejuliol de 1913
1/6 Gabriel Alomar, p.10, Catalanisme socialista.
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/ és mes de dolare que perduri I 'obssessió regionalista i s 'entretingtiin en cercar ideáis col. lectius

quan I 'ideal col.lectiu que duríen teñir els catalans está ben marcat i definit. Es vol ideal col.lectiu

mes formas i mes digne que el del nacionalisme cátala per a infiltrar a tots els catalans des de Murcia

a les Alberes? I el dia que sia sentit per tots els habitants de raga catalana, el dia que s 'hagin pogut

relligar els cors de tots al voltant d 'aquest ideal, aquel! será el gran dia que elsfets s 'imposarán, i

renaixerá Catalunya a la vida nova que en va se la vol cercar per altres viaranys...

Per aixó nosaltres, entenent també que cal crear en el poblé un ideal col. lectiu, fa temps que li hem

mostrat aquest: el de Catalunya-nació en contraposició de I 'arcaic i endarrerit de Catalunya-regió,

que ens portaria a la llarga a confondre 'ns amb altres pobles o tot lo mes, a ésser un matic quelcom

diferent d'una sola i única idealitat.l77

Aquest catalanisme nacionalista oposat al regionalismc es justifica a partir de la doctrina nacionalista

que distingeix entre nació i cstat. Scgons aquesta visió Catalunya es la nació i Espanya es Tcstat. i aixó

s'enmarca en un context curopcu amb situacions similars:

Estat, és un fet juridic, producte artificios, determina! pels accidents i les passions i lesfollies deis

pobles engreits de laforca mecánica, orbs per la lluentor de les armes i del poder divinitzat que. així

com nofou, pot no ésser encara que avui sia. L 'estat, les mes de les vegades. és I 'esclavatge, d'un o

mes pobles, al drei de laforca d 'una nacionalitat exótica i vencedora. Mentre. I Estat no encaixi, se

justposi, amb la nació; mentre no 'n sia, la fimeió juridico-social i administrativa de la patria

lliberada, será agrupament anormal, injust, conculcador del dret determinador de greus dolors,

murada que creuará, barrant-lo, el cami del perfeccionament huma, i l'home, la societat, si vol gandir

de ¡a vida, si es daleixper la justicia, deurá enderrocar-la com nova ergástula de la llibertat. La

quasi totalitat deis grans Estats moderns, en son exemples batejants i dolorosos: Austria-Hongria,

Alemanya. Rússia. Anglaterra, Espanya... no teñen un veritable valor social-biológic, son només

noms convencionals de regions geográfiques, divisions politiques i administratives convingudes i

mutables. !7S

En la matcixa línia Lluís Duran i Ventosa posa els exemples d'Irlanda, Grecia i Polonia per a

diferenciar els conceptes d'cstat i nació:

.Sí la Nació és la societat completa, natural i histórica, la seva existencia no pot dependre d 'un fet

accidental, com és el reconeixement del Uoc que ocupi entre els pa'isos Iliures mitjancant sa erecció en

'' Renaixement, "Dos ideáis", 6 abril 1916.
' s P.Oliver i Domenge, Renaixement, 20 d'abril de 1916.
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Estat. Grecia era Nació abans de recabar sa independencia de Turquia, de constituirse en Reialme i

d'ésser reconeguda com Estat per Europa; Irlanda és Nació amb tot i íluitar encara peí

reconeixement deis seits drets, i aixi ho sostingué Gladstone amb el conegut principi 'Irelanda

Nation' en qué es basa el Home Rule a que aspiren els nacionaiistes irlandesos. Els polacs, com diuen

Sorel i Frank-Brentano, constitueixen una Nació encara que hagin deixat d"existir com a Estat. 179

Pocs son els Estáis d 'Europa que es troben en aquest cas. La majorpart contenen diferents

nacionalitats, o almenys una sola amb parís ofragments d 'altra o d 'altres; gairebé cap Estat no és

vehtablement nacional en el sentitd'aparéixer, en realitat, com la nació mateixa en un de sos

aspectes; pero precisament aixó és el que hafet néixer les variades reivindicacions nacionals o

regionals que representen la lluita de la consciéncia popular contra una organització defectuosa deis

Estats per a llur vida política. lS0

Martí i Julia, cap de la Unió Catalanista, está en contra de supeditar la reconstrucció interna de la

nació a la política general de Testal. Aquesta reflexió la fa després de llegir la Historia deis Moviments

Nacionaiistes de Rovira i Virgili. Es tracta. dones, d'un comentan de caire tcóric i gencric que, en

aplicar-se a Catalunya, representa una crítica a r estrategia de la Lliga Regionalista:

Mes en el que no cap discussió, en el que no cap I 'amplitut que 's pot concedir ais procediments de

lluita política amb I 'Estat; és en I 'acció de reconstrucció interna del nucli nacional. En aixó no

podem consentir atenuacions... Tot el que 'es pot ésser indulgen! en la política general externa s 'ha

d 'ésser exigent i intransigent en la política interna deis nuclis nacionals que lluiten per a existir; i

jamai podrá ésser no ja digne de lloanca ni tan sois considerat comfet ¡leu i si com greu pecat

antinacionalista, el supeditar la reconstitució interna de la nació a ¡apolítica general de I 'Estat;

s 'haurá de entendre sempre que 'Is que tal realitzin no treballen en res per a la constitució d 'un poblé,

que actúen no mes per la desaparició d 'un poblé, amb el propósit de que aquest se disolgui en ¡a

complexa modalitat étnica de I 'Estat. i8}

Tot i que segons Martí i Julia Catalunya és una cr&xXaX perfecte que gaudcix de tots els elements que

caracteritzen una nació, Catalunya -assenyala- no es presenta al món com a nació si exceptuem el

camp literari i artístic. El fet de no gaudir una Uibertat política no justifica, segons cll, la mancanca

d'una consciéncia nacional que abasti tots els ámbits. Ras i curt, en lloc de mirar només a Madrid cal

obrir-sc a fora sense complexos, tal com fan altres nacionalitats curopecs. El que Martí i Julia

anomena reconstitució integral o interna és un plantejament semblant al de Joan Estelrich i que

179>v Ibid 62-63.
Liuis Duran i Ventosa, Regionalistne i Federalisme, p. 69.
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s'acosta a les idees d'Artur Griffith d'aconseguir el reconeixement com a nació per la via deis fcts

consumáis:

En aquest procedír está la diferencia de Catalunya respecte de les altres nacionalitats europees; puig

els pobles que lluiten per la seva afirmado nacional son fermíssims actuadors de la llur reconstitució

interna, de la determinado de la llur personalitat nacional, de llur desenrotllo i de I 'adaptado a la

vida actual de progrés i dvilització. Tots aquests pobles poden no posseir la llibertat, poden trobar-se

sotmesos en aquests gegantins poders transítoris que s anomenen grans Estats, mes ells existeixenja

amb prou forca per a que puguin fer acte de presencia a la dvilització mondial aportant-hi I 'esforg de

la vida interna de les propies nacionalitats; Catalunya, ja s 'ha dit, no mes pot acudir-hi per actuado

literaria, i hi hauria d'actuar per acció integral d"Industria, de Comerg, ávAgricultura, de Ciencies,

de totes les actuacions que constitueixen la vida interna, i no obstant, fora delfet literari i artístic, a

Catalunya no se la coneix; Catalunya amb la seva vida interna no I 'hafet I 'esforg d'adaptado a ¡a

vida universal, i aquest mancament és per damunt de tot determinat per haver sotmés la reconstitució

del nostre poblé a la política general de I 'Estat. 182

Martí i Julia assenyala que la causa de la feblesa de la reivindicació nacional catalana rau en la

claudicació deis sectors conservadors davant \csforces económiques de Catalunya. L/afany polític de

la Lliga, en definitiva, ha hipotecat tot el moviment catalanista:

•

Amb I 'objecte de posseir forgapolítica, els elements conservadors s 'han atret lesforces económiques

de Catalunya prescindint de obligar-les al compliment deis deures nacionalistes. han transigit enfront

del poder de I 'Estat que volen agabellar i han consentít que les manifestacions nacionals nostres

s 'afeblissin, si havien comencat el treballlde renacionalització, i que permaneixin estacionaries.

desnacionalitzades, si ni tant sois havien inciada I 'actuado com ver hables forces de Catalunya. I aixó

ha passat en tots els aspeóles de la vida nacional. l83

Marti i Julia fa una crítica frontal a Tatuado de la Lliga al Parlament cspanyol. En una conferencia a

Barcelona (Casal Nacionalista del distrietc VI) acusa ais polítics regionalistes de manca de fermesa en

les seves reivindicacions:

Arreu els moviments Nacionalistes inspiren respecte. Pero I 'acció deis nostres representants al

parlament de I 'Estat ha sigut tan feble i atenuada, que I 'Europa no hapogut adonar-se encara de que

existeixi el catalanisme, i ni tan sois de que existeixi Catalunya.

181 Martí i Julia, Tot Hegint la Historia deis Moviments Naconalistes d'en Rovira i Virgili, 21 d'agostde ¡913.
is: Martí i Julia, Renaixement, 21 d 'agost de 1913, Ibid.
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/ el nostre moviment passaro desparcebut mentre siguí portat per actuacions velles; mentre no

s 'enlairi com un brollador d 'aigita puríssima, llengant damunt la humanitat la frescor de les noves

llibertats. m

183 Martí i Julia, "Tot Ilegint..., Renaixement, 21 d'agost de 1913, Ibid.
18-1 Marti i Julia, L 'hora del Nacionalisme Catata, conferencia al Casal Nacionalista, districte VI, 12 defebrer
de 1914, Renaixement, p. 95.
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8. JAMES LARKIN 1 ANDREU NIN: NACIONALISME I OBRERISME

En aqucst apartat farcm una análisi deis plantejamcnts idcológics deis catalanistcs i els republicans

irlandesos en relació a la qüestió social. Així, veurem com nacionalistes del Sinn Féin o de la Unió

Catalanista intentaran compatibilitzar l'obrcrismc amb nacionalisme. A mes, vcurcm que tant a

Catalunya com a Irlanda apareixeran discursos polítics que -partint de posicions socialistes o

obreristes- assumiran bona part del programa república (irlandés) o catalanista. En el cas irlandés,

James Connolly plantejará el concepte de la República deis Treballadors (Workers' Republics) i

posará les bases idcológiqucs d'un corrent socialista dins el moviment independentista irlandés. A

Catalunya, personatges com Andreu Nin o Salvador Seguí, veuran compatible l'obrerisme amb el

problema de la 'llibertat deis poblcs', tot i que avantposaran la lluita social a la causa nacional.

Aquests plantejaments teórics tindran una traducció a la practica, tant a Irlanda com a Catalanya,

encara que amb un rcsultat diferents. A Irlanda, James Larkin -sindicalista afí ais plantejamcnts de

Connolly-1 i de rara un moviment sindical que el 1913 -amb motiu de la vaga general i lockont a

Dublín- eomptara amb Toposició del Partit Nacionalista de John Redmond. Tres anys mes tard, James

Connolly sera un deis caps de Paixecament de Pasqua de 1916 i intentará donar una dimensió social a

la Revohtció deis Poetes. En conjunt, pero, l'idcari de Connolly i de la República deis trebaUadors no

podran imposar-se i el moviment nacionalista irlandés será liderat des d'altres parámetres ideológics.

A Catalunya, cls intcnts de crear un partit socialista cátala no acabaran de cuallar i la CNT no arribará

a establir una estrategia comuna amb els catalanistes; ni tan sois amb els sectors republicans o

indcpcndcntistcs. En definitiva, si a Irlanda vcurcm aparcixer una alternativa republicana i radical al

nacionalisme autonomista de Redmond, que eomptara amb el suport mes o menys ciar del moviment

obrer i sindical; a Catalunya, no aparcixerá en aquests anys una alternativa política ben estructurada al

catalanisme de la Lliga i la qüestió social esdevindrá un escull insalvable per a les pretensions de

Cambó.

8.1. JAMES CONNOLLY I LA REPÚBLICA DELS TREBALLADORS

James Connolly fa una aportado teórica important a l'aparell teóric socialista o marxista. En la seva

análisi, Irlanda haurá viscut un procés historie de subjecció política i económica que haurá instaurat un

régim capitalista alié a la personalitat del poblé irlandés. La historia d'Irlanda será, en el fons, el rclat

d'una rebel.Iió cíclica contra el domini británic i l'explotació social. Connolly lligará la lluita social al

camp irlandés amb el nou moviment obrer urbá, establint una continuitat entre les revoltes fenianistes i

el present descontcntament obrer. Reivindicará el nacionalisme irlandés com expresstó de la lluita per

la llibertat nacional i per la justicia social. Per a ell, l'ideal independentista irlandés será sinónim a
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l'organització cfuna República Socialista (Worker 's Repnblic). Sensc una revolució social -que

suposa tomar a l'estructura social de la societat gaélica- no hi haurá independencia de veritat:

Ifyou remove the English army tomorrow and hoist the greenflag over Dublin Castle, unless you seí

aboitt the orgasation ofthe Socialist Repnblic your efforts would be in vain.

England would still rule yon. She would rule you íhrough her capitolists, íhrough her landlords,

through herfinanciers, though the whole array ofeommercial and individualist institutions she has

plantea in this country watered with the tears ofour mothers and the blood ofour marthyrs.

England would still rule you to your ruin, even while your lips offered hypocritical homage at the

shrine ofthat Freedom whose cause you had betrayed.

Nationalism withouth Socialism -without a reorganisation ofsociety on the basis ofa broader and

more developedform oftha common property which underlay the social stnicture o/Ancient Erin- is

only national qrecreaney.lss

Nacionalismo i socialisme, dones, son dues cares de la matcixa moneda. Quan es refercix a

nacionalisme es refereix a la tradició revolucionaria i republicana i no pas al nacionalisme

autonomista de John Rcmond. EIs 'nacionalistes' a Irlanda son cls 'separatistes' -que sempre han

lluitat per la justicia social i la democracia:

The Nationalism ofmen who desire to retain the present social system is not thefruit ofa natural

growth but is an ugly abortion (...) The 'real'nationalists oflreland. the Separatists, have always

been meen ofbroad human sympaties and intense democracy.186

James Connolly fa seva la tradició republicana i revolucionaria de Wolfc Tone i critica que cls Home

Rulers (autonomistes) vulguin apropiar-se d'aquest llegat. Wolfe Tone hauria estat un auténtic

'patriota' i 'revolucionan", en contraposició al Partit Nacionalista de Redmond -defensor del sistema

establert i enemic del poblé:

We think with pride andjoy of Wolfe Tone and his strugglefor Ireland, but when we think ofhis

enemies, ofthose who thwarted him at every opportunity, who ceased not to revile him while alive and

paused not in their calumnies even when he had passed beyond the grave, we are too apt toforget that

the most virulent and unforgiving ofthose enemies, were not the emissaries ofthe British Crown, but

the menfrom whose lips the cant of patriotism was never absent, the leaders in church and politics of

the people whose emancipation Wolfe Tone had laboured to secure -and met death in the effort to

forward. (...) He was crucified in Ufe, now he is idolised in death, and the men who push forward most

185 James Connolly, Shan Van Vocht" (revista republicana publicada a Belfast), generde 1895, citat perD.
Ryan, James Connolly: Socialism and Nationalism ", p. 25.
186 James Connolly, Workers Republic, citat per Kieran Alien, The Politics of James Connolly, p. 86.
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arrogantly to burn incence at the altar ofhisfame are drawnfrom the very class who, were he alive

today, woitld hasten to repudíate him as a dangeroiis malcontent. False as they are to every one ofthe

great principies to which our hero consecrated his Ufe, they cannot hope to deceive the popular

instinct, and their presence at the '98 commemorations wili only bring into greater reliefthe depth to

which they have sunk. Our Home Rule leaders willfind that the giory ofWolfe Tone 's memory will

serve not to cover, but to accentuate the darkness of their shame.

Wolfe Tone was abreast ofthe revolution thought ofhis day, as are the Socialist Republicans ofour

days. He saw clearly, as we see, that a dominión as long rooted in any contry as British dominión in

Jreland can only be deslodged by a revolutionary impulse in Une with the development ofthe entire

epoch. ¡87

En definitiva, John Redmond i el IPP representen un element reaccionan que está a favor de la

preservado del capitalismo a Irlanda. Els seus pactes amb els Laboristcs anglcsos no responen a cap

voluntat d'introduir reformes de caire social, sino tot el contrari:

The lories are the conservatives oflrishfeudalism, the United Irish Leaguers are the conservatives of

a belated Irish capitalism (...) [Mr. John E. Redmond: M.P.J Leader ofthe Irish 'race', as his

followers enthusiastically assure us. Mr Redmond has a record as reactionist diffwult to excel (...)

Compelled by the imperative necessity ofmaintaining in power a Home Rule government, Mr.

Redmond votes for every measure of social reform the defeat of which would lead to the resignation of

said govenrment, but quietly acquiesces in every exemption of Iré land from progressive measures. Mr.

Redmond believes that the Irish people are capable ofgoverning their cotmtry, but opposed the

proposal of Mr. T. W. Russell to allow the Irish people to control their own schools under the Local

Government Achí ofI898. And Mr. Redmond is afriend ofthe Labour party in England (!), but his

partyfight s to the death against every independeré candidature of Labour throitghout the purely

Nationalist distriets oflreland. I8S

El socialismo de Connolly implica posar en mans deis trcballadors els mitjans de producció a partir

d'un control cooperatiu. De fet, aquests plantejamcnts no difereixen gaire del que fan alguns Sinn-

Feiners; en el cas de Connolly, pero, hi ha un posicionament ideológic menys ambigú:

187 James Connolly, íi'orkers' Republic, 13 d 'agost de 1898, citat per D. Ryan, Connolly: Socialism and
Nationalism, p. 40-41.
ISS James Connolly, citat per Desmond Ryan, James Connolly: Socialism and Nationalism, p. 76-77
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Sociolism properly implies above all things the co-operaüve control by the workers ofíhe machine/y

ofproduction; without this co-operative control the public ownership bu the State is not Sociolism -it

is only State capitalismm

Tanmateix, la seva retórica -quan es refereix al dret <T Irlanda a la seva sobirania i a la lluita al llarg de

la historia contra la opressió anglcsa- s'assembla molt a la deis nacionalistes del Sinn Féin o de la

tradició fenianista. El seu discurs, dones, té una forca cárrega nacionalista:

Believing that the British Government has no ríght in Ireland, never hadany right in Ireland. and

never can have any right in Ireland, the presence in any one generation oflrishmen ofeven a

respectable minority, ready to die to affirm the tmth, makes that Government forever an usurpation

and a crime against human progress. 19°

El Ilegal ideológic de Connolly no está mancat d'un cert voluntarisme que el fa allunyar-se de la

rcalitat. Així, la Irlanda de principis del scgle XX ha viscut unes transformacions socials importants; el

camp irlandés ha deixat de ser centre de lluites socials i el moviment nacionalista irlandés será liderat,

de fet, per una classe mitjana que defensará el marc cconómic cstablcrt. La idea de Connolly que la

independencia solament podía venir a partir d'una revolució social, es demostrará equivocada i

respondrá a una lectura errónia de la situado socio-económica d'Irlanda. Fins i tot} la vindicado de

Wolfe Tone -revolucionan que alguns historiadors titllarien de representant d'un corrent burgés

radical- pot ser interpretada com una simplificado histórica. En realitat, Connolly i el moviment

sindical irlandés -com veurem el 1913- aniñen a remole del moviment nacionalista o -plantejant-ho

d'una altra manera- podrícm dir que formaricn part d'un ampie moviment república irlandés. Val a dir,

pero, que Taponado de Connolly seria molt important i no solament des del punt de vista tcóric; la

seva participado a l'aixecamcnt de pásqua de 1916 -del que en fou un deis líders mes significatius-

doná a aquesta insurrecció un cert carácter social que. de fett trobarem a faltar a la guerra per la

independencia uns anys mes tard. r

8.1.1. LA QÜESnÓ SOCIAL: EL SINN FÉINI EL MOVIMENT REPÚBLICA

L'organització del Sinn Féin presentava grans contrastos en la seva concepció social. Per una banda,

existia una intcrrelació entre la LItga Gaclica i el moviment Irlanda-Irlandesa amb les organitzacions

189 James Connolly, The new Evangel, p . 28-29, Parth II, thefuture ofLabour, Citat per J.P. Clarkson, Labour
and Socialism in Ireland, p? 233.
190 James Connolly (declaracionsfets aljudici després de I 'aixecament de ¡916), citat per Franás P. Jones,
HistoryofS'mn Féin, p. 425.
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sindicáis (ITGWU)191. Així, destacáis Sinn Feiners feren el 1908 una crida ais socialistes perqué

s'unissin al seu projecte polític, i alguns d'ells s'afíliaren al Sinn Féin. A mes, el partit presenta un

programa de reforma social a les clcccions municipals de Dublín d'aquest matcix any. Tanmatcix,

aquest acostament a les idees socialistes i el desig de la nacionalització del sindicalisme irlandés es

veia contrarcstat per la presencia en el mateix Sinn Féin d'empresaris oposats al sindicalisme de

Larkin. m

A partir de les vagues que afectaren Irlanda el 1911, la rclació entre moviment obrer i nacionalisme

comenca a provocar un interessant debat a la premsa nacionalista radical. Arthur Gnffith, a través del

Sinn Féin, qualificá l'acció de la ITGWU com el resultat de la influencia anglcsa, i condemná el

sindicalisme i la sympathetic strike -que titila de terrorista. Griffith assenyalá que Irlanda havia de

concentrar totes les seves forecs en la lluita contra el domini británic, en lloc d'afcblir-sc en lluitcs

internes 193. Per la seva banda , Eamonn Ceannt, Sinn Feiner i membre de l'IRB, escrigué en defensa

deis vaguistes i critica Griffith per les seves opinions. Ceannt culpava ais empresaris de la crisi, i

aconsellava a Griffith de prendre nota de l'exemple de Pamell, el qual no tenia intenció en unpñncipi

d 'afegir la qüestió de la térra en el seu programa, pero Michael Davitt i Kettle I 'induiren afer-ho.'w

Arthur Griffith. pero, rcbutjá la comparanza establerta entre la qüestió agraria i la lluita deis

trcballadors, perqué: La lluita del poblé irlandés per la térra era la lluita d'una nació per la

reconquesta d Un sol que havia estat el seu i que li havia estat confiscat. El Senyor nofeu el sol. Els

industriáis feren la industria. l95

L/altrc diari nacionalista radical, Irish Freedom, visque un debat similar, pero mostrá una simpatía

mes gran pels vaguistes. Ja el 1910 el diari havia recomanat la lectura de iMbour in Irish History de

James Connolly, en qué es posaven les bases d'una interpretado marxista de la historia d'Irlanda que

pretcnia fer compatible socialismo i nacionalisme. Tot i aixó, Fcrgus MacLeda cscrivia el 1911 que

nosaltres no estem preocupáis per les qtiestions materials. perqué el que realment ens compromet és

191 La "Irish Transpon and General Workers' Union", sindical creat per James iMrkin el 1907. i que

d 'enea 1911 porta a terme un seguí t de vagues arreu del país per a la mi llora deis salarís i les

condicions laboráis. Els métodes i les táctiques utilitzats peí sindical de Larkin eren percebuts com a

forca diferents en ralació a I'estrategia del "Trade-Unionism" británic. La mena de lluita social

comandada per la lTGWu era qualificada de "sindicalisme " i, defet, el "larkinisme " era mes proper

a les associacions continentals que al "Trade-unionism" tradicional

192 Kieran Alien, The Politics of James Connolly, p. 96-97.
193 Sinn Féin, 30 de setembre de 1911
19Ubid.
195 P. BerresfordEliis, A History ofthe Irish fí'orking Class, p. ¡91.
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/ 'existencia d 'una nació 196. Al capdavall, la majoria deis nacionalistes radicáis veien en el domini

británic la causa de tots els problemcs polítics i socials, i la qüestió obrera passava a ser un fet

secundan. D'acord amb la retórica nacionalista habitual:

The iníerests oflrelandas a whole are greater than the interests ofany class in Ireland, and so long

as Laboitr accepts the Nation, Labour musí subordínate its class interests to the interests ofthe

Nation.'97

En el pcriode que va de 1911 a 1913 s'ampliá la difusió de les idees socials a través del diari dirigit

per Larkin, VIrísh Worker. El plantejament de la Workers' Republic (República deis trcballadors) de

Connolly aconseguí forca acccptació, i mes republicans i Sinn Feiners s'acostarcn a la qüestió obrera.

I si mircm les rcaccions del moviment 'Irlanda-Irlandesa' davant la vaga i locaut de 1913, podem

constatar que la línia d'interpretado que tratava d'associar nacionalismo i socialismo cstava guanyant

terreny.19R

El 1913 Griffith critica Larkin un altrc cop. Griffith acceptava el trade-unionism tradicional com a

irlandés, pero rcbutjava el ¡arkinisme tot titllant-lo de ser una crcació británica amb la finalitat de

desunir i empobrir Irlanda. Encara que en el passat havia denunciat el sistema ;anglcs' del laissez

faire, Griffith acceptava el capitalismo com un fait accompli. Val a dir que aquest posicionament

idcológic s'oposava ais plantejamcnts deis 'herois' nacionalistes del scglc XIX (Thomas Davis o John

Mitchcl) que havicn denunciat el capitalismo com una imposíció británica.

Malgrat l'actitud de Griffith. poro, molts nacionalistes radicáis (sinn-feiners) seguiren el discurs

idcológic de Larkin i Connolly, i conncctarcn la qüestió agraria amb la lluita deis trcballadors de

Dublín. El 1913, les critiques ais empresaris sovintejarcn tant al Sinn Féin com al Irish Freedom; es

criticava ais patrons per haver imposat el locaut ais trcballadors negant el scu dret a la llibcrtat

sindical. D'entre els defensors d"aquesta línia d'interpretació s'hi trobava Séamus Ó hAodha, el qual

rebutjá els plantejament socio-económics de Griffith. acusant-lo de defensar una mena

'd'industrialisme' mancat d'una preocupado social. Ó hAodha veia els sindicáis com una cosa

196 Irish Freedom, gener 19II

197 (Els interessos del conjunt d 'Irlanda están per damunt deis interessos de cap classe, i des del
moment que el moviment obrer accepti la idea nacional, els obrers han de subordinar els seus
interessos ais interessos de la nació). Irish Freedom, desembre 1911.

198 veureapartat 9.1.1
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ncccssária i positiva que cncoratjava cls homes a defensar cls seus drets i, en fer aixó, cls preparava

per a lluitar peí dret a la independencia. ' "

Séamus O hAodha no es declarava socialista, pero considerava que era possible de treballar d 'acord

omb els socialistes per a una causa comuna. El fet que el capitalismo era internacional justificava

rintemacionalisme deis reformadors socials. I, mes important encara, el sindical de Larkin refermava

la independencia de la classe obrera irlandesa respecte a les Trade Unions britániques i s'acostava a la

idea d'una Commonwealth moderna i cooperativa 20°. De fet, aquests sectors independentistes i

republicans presentaven un ambigú concepte de cooperativisme com un ordre social alternatiu al

capitalisme. Irish Freedom compartia aquesta visió i des de les seves pagines s'alcarcn vcus que

condemnaven el capitalisme i fíns i tot s'oposaven al reformisme social:

The present system ofautocratic exploitatin is, by natural process, developing towards a serví le state.

Ifthe workers are to avoid being crushed down their strenght must be given to attacking the

fiindamentalsofthe system and no to wrestling with details... The thing to be done is not to raise

wages but to abolish wages... No monetary gains on the parí ofthe workers are ofany great valué

unless they weaken the employers: for otherwise they do nothing to hinder the development ofthe

purely servile organisation which is being hastened on by the concentrotion of capital and by the

unclear thing called social referm. 2Ql

Com a alternativa al sistema económic capitalista es defensava una organització cooperativa. En fer

aixó, cls nacionalistes rcbutjavcn el socialisme com a alternativa viable a Irlanda. Veicn indefensable

parlar de la 'nacionalització' de la térra i eren conscients del 'conservadurisme* de la societat

irlandesa.

Els nacionalistes mes radicáis i PIRB cstigueren a favor d'alguna mena de transformado social, pero

sempre plantcjant la independencia de la nació com a objectiu primordial. Thomas Clarkc cscriguc a

199 Sinn Féin, 15 de novembre de 1913.
200 Sinn Féin, 6 de setembre de 1913

201 (L 'actual sistema d 'explotado está, per un procés natural, donant lloc a un Estat servil. Si els

treballadors volen evitar de ser esclafats, la sevaforca s 'ha d 'encaminar a atacar elsfonaments del

sistema i no entretenir-se en details... El que cal no és apujar els salaris sino abolir-los ... Els guanys

monetaris per parí deis treballadors no son de gran valor a no ser que afebleixin els empresaris;

perqué d 'altra manera I 'organització social capitalista es reforca mitjancant la concentrado de

capital i aquest concepte confiis anomenat reforma social). Irish Freedom, novembre de 1913.
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Sinn Féin criticant 1'actitud rcprcssiva de la policía envers cls trcballadors, alhora que demanava una

comissió d'investigacio independent202. Patrick Pearse també expressá la seva simpatía per la classe

treballadora, tot i els seus dubtes sobre els metodes utilitzats per Larkin.2O3

A diferencia de Pcarsc o Clarke -que de fet es mantingueren al marge del conflietc social- cls

membres de Na Fiarrna Éireann es comprometeren en la lluita social. Na Fiarrna, organització juvenil

que havia estat creada el 1909 amb la intenció de promoure la conscicncia nacional entre cls joves,

comptava amb Bulmcr Hobson com a president i Constance Markicvicz com a vicc-presidenta. La

composicio popular de Na Fianna -que estava sota el control de TIRE- explica la seva participació en

la vaga de 1913 al costat deis trcballadors. C.D.Grcavcs ha asscnyalat que: No endebades, almenys a

Dublín, el sentiment de 'Fianna' estava clarament oriental cap a / 'esquerra, cap a una Irlanda que

donaría plejoc a I 'energía i a la iniciativa de la geni semilla.

El 1916, el setmanari bilingüe The Gael comenta en rclació a una vaga que s'csdcvcnia llavors a

Dublín: La ITGWU ha fet costat al moviment 'Irlanda-Irlandesa'... Per qué dones Irlanda-Irlandesa'

no correspon de la mateixa manera? ~05. De fet, el 1913, la Lliga Gaélica de Londres i de Bclfast se

situaren al costat deis trcballadors i rccolliren fons per ais vaguistes. A Dublín hi hagué col.laborado

entre algunes branques de la Llíga Gaclica i cls vaguistes; significativament arces populars com

Dolphin 's Barn vcieren l'actuació conjunta entre el moviment obrer i el moviment 'Irlanda-Irlandesa'.

Tanmatcix, la Lliga Gaclica oficial romangué en silenci í es declara imparcial d'acord amb el prctes

carácter cultural i no polític de 1'organització.

El segle XX veic aparéixer, dones, noves forecs i noves reivindicacions que responien a unes

condicions socials diferents. Així, treballadors de Dublín, Belfast i d'altres ciutats d'Irlanda,

desenvoluparen un nou sindicalisme que representava l'organització d'un moviment obrer

genuínament irlandés. Al mateix temps, un sector de la intelligentsia desenvolupá i racionalitzá una

teoría nacionalista que anava mes cnllá del regionalisme del tradicional Partit Nacionalista, enriquint

la tradició fenianista amb una dimensió cultural. Aquest grup, que passá a denominar-se Sinn Féin i

que aplcgava a sectors republicans i independentistes, no tingué una posició clara durant la vaga de

1913. Si bé és cert que molts deis líders sindicáis tenien un fort component nacionalista, el scu

compromís amb cls obrers cls aliena va d'aquclls que defensaven la imatgc d'una nació mítica.

Tanmateix, alguns deis nacionalistes republicans mes genuins advocaren per una organització

202 Sinn Féin, 20 de setembre de 1913
203 Patrick Pearse. From a Hermitage, p . i 79.
204 C.D. Grem'es, Liam Mellows and the Irish Revoluüon, p. 52.
205 CD Grem'es, The ITGIVU, p 102.
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cooperativista en oposició al capitalismo. Es manifestaren a favor d'una transformado social, pero

alhora s'adonaren de la inviabilítat del socialisme a Irlanda. Per la seva banda, els hereus deis fenians

-cls líders de l'IRB- manifestaren la seva simpatía pcls treballadors pero no es comprometeren en la

seva lluita. La visió nacionalista d'Irlanda com una nació mítica que havia de ser al liberada no els

permetia de participar de pie en una confrontado de elasses. El poblé irlandés no eren treballadors

lluitant pcls scus drets; per a Patrick Pcarse la nació era queleom mes essencialista que la República

deis Treballadors.

8.1.2. SINDICALISTESI HOME RULERS: LOCKOUTI VAGA GENERAL DE 1913

L'estiu de 1913, quan el Home Rule semblava mes a prop que mai, i el Partit Nacionalista cstava

compromcs amb una alianca amb el Partit Liberal, cls carrcrs de Dublín presenciaren una demostració

de sentiment popular. La forca que mobilitzá milers de ciutadans no era la tradicional reivindicació del

Home Rule, ni tampoc r aspirado -encara minoritaria- per la independencia. Mcntrc al nord-cst

d'Irlanda la comunitat protestant s'estava armant en oposició al Home Rule, una altra mena de lluita es

dcsvctllá entre cls treballadors dublincsos. La figura de James Larkin, líder de forganització sindical

Irish Transpon and Genera! Workers' Union (ITGWU), esdevingué el símbol d'una lluita de

carácter social i, al capdavall, tambe nacional.

L'agostdc 1913, laDitblinEmployers'Federation (Korganització patronal de Dublín), cncapcalada

per William Martin Murphv, inicia una lluita a mort contra el moviment obrer irlandés. Quatrc-ccnts

empresaris, en gran part Home Rulers, units en Pesforc d'csclafar la ITGWU, exigiren ais scus

treballadors de signar un document en qué es donaven de baixa del sindicat de Larkin. Tot seguit,

W.M. Murphy imposá el lockont ais trcballadors que es negaren a signar el document. Davant Tacció

de Murphy. la ITGWU reacciona demanant la readmissió deis trcballadors que havien patit el locaut, i

amenacá amb la possibilitat d'una vaga general, que es dcnscncadcná de manera immediata.

Un deis arguments mes utilitzats per Larkin per tal de defensar la seva postura era fer referencia a

Edward Carson i la formado d'un Govern Provisional a l'Ulster. Així} Larkin defensava el dret deis

trcballadors a protegir-se ells mateixos i a formar -fins i tot- un Govern Provisional a Dublín. En el

fons, dones, Larkin cstava plantcjant una revolta nacional de tipus social:

Ifit is right and legal for the men of Ulster to arm, why should it not be right and legal for the men of

Dubiin to arm themselves to protect themselves? ... So arm, andl'llarm. Yon have to face hi red
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assassins. I/Sir Edward Carson is right in telling the men ofUlster toform a Provisional Government

in Ulster, I thinkl must be right, too, in telling you toform a Provisional Government in Dublin. 206

La premsa nacionalista recolzava Larkin en la seva crítica del govcrn británic per la seva política

cnvcrs cls unionistcs, pero no compartía les seves idees revolucionárics. L'endemá de Pinici de la vaga

i del suara esmentat discurs de Larkin, es féu pública una nota per l'arrcst de Larkin i cls scus

principáis associats. Larkin denuncia el govern per preñare procedíments judicials contra ell quan al

mateix temps era massa covardper seguir-ne contra Edward Carson 207. Davant la prohibido d'una

concentració deis vaguistes, Larkin respongué amb un exaltant discurs en el qual torna a suggerir la

possibilitat d'una revolució social:

We have a perfect right to meet in O 'Connell Street. We are going totneet in O 'Connell Street, and if

the pólice are going to stop or try to stop us, let them take the responsability. Ifthey want a revolution,

God be with them.20S

Dcsprcs d'aqucstcs paraulcs, Larkin crema la proclamado que prohibía la concentració i declara que

tenia poc respecte per sa Majestat així com peí Magistrat en Cap :09. Aqüestes afirmacions proveíren

d'argumcnts a la premsa anti-nacionalista (unionista), que identifica larkinisme amb la guerra de la

tena, fenianisme i Parnell. En conseqüéncia, Larkin era vist com a representatiu d'un moviment obrer

nacionalista. Els disturbis a Dublin eren interpretáis com queleom mes que una disputa social, essent

al capdvall un altre cxemplc de nacionalisme sediciós:

206 (Si és corréete i legal per ais homes de I 'Ulster d 'armarse, per qué no haitria de ser corréete i

legal per ais homes de Dublin defer el mateix? ... Armeu-vos. dones, i jo us armaré. Us heu

d 'enfrontar amb cruels assassins. Si Edward Carson pot dir ais homes de I 'Ulster queformin un

Govern Provisional a Belfast, jo pensó que també he de poder dir-vos queformeu un Govern

Provisional a Dublin) The Ihsh Times, 27d'agost de 1913.

207 Arnold Wright, Disturbed Dublin, p . 126

208 (Tenim el dret a reunir-nos a O 'Connell Street. Ens hi reunirem, dones, i si la policía o els soldáis

tracten d'impedir-ho, deixem-los que assumeixin la responsabilitat que aixó comporta. Si és que volen

una revolució. només cal desitjar que Den els acompanyi) Ibid., p. 128.

209 The Belfast News Letter, 5 de setembre de 1913
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Larkinism is not an original method ofcarrying on a trade dispute. It is mereiy the Irish Nationalist

variety ofSyndicalism, which makes war on society, andsthves by a system ofterrorism to compel the

concession ofthe demands made by sthkers. The destniction ofproperty, and Ufe also, ifit is believed

to be necessaryfor the pitrpose, is one ofthe methods by which it attempts to suceed. 2I°

Aqüestes opinions es vcieren rcforcadcs quan James Connolly fou scntenciat a tres mcsos de presó i

declara que no reconeixia la Llei angiesa o l'autoritat del Rei a Irlanda. Connolly, nacionalista

irlandés d'idccs socialistes, seguia Larkin en Tus d'un llenguatge subversiu dingit contra l'autoritat

británica. La convicció que els treballadors estaven essen esclafats per la policía i les forces d'ordre

dona lloc a una reacció de simpatía que creuá les barrcres scctárics. Així, el Belfast Trade andLabour

Councit (sindicat unionista de Belfast), expressá la seva solidaritat amb els treballadors de Dublín i

condemná l'actuació de les autoritats britaniques de Dublin Castle,2n

Al final, la concentrado a O'Conncll Street es porta a terme. Larkin fou arrestat immcdiatamcnt i la

policía carregá violentament contra la multitud. Dos manifestants, James Nolan i John Byrnc, havien

rcsultat morts en durs enfrontaments amb la policía la nit abans. Els trcballadors tcnicn, dones, els scus

propis márürs per la causa. Aquests esdeveniments serien recordáis com el Bloody Sunday,

inaugurant-se així en el segle XX una tradició de diades sagnats que ha arribat fhs a Tactualitat. És

signfícatiu que les forces policials britaniques comencaren la seva política repressiva contra la

ITGWU. De fet, Larkin i el scu sindicat representaren la primera scriosa amenaca de la Irlanda

nacionalista contra el poder británic a Irlanda. L'actitud desafiant deis sindicalistes i del moviment

obrer contrastava amb la timidesa del Partit Nacionalista i fins i tot de la secció del Sinn Féin

cncapcalada pcl Arthur Grifñth.

El 12 de setembre, Larkin era dcixat en Ilibcrtat provisional i comencá una campanya de rccollida de

fons a Anglaterra. De seguida declara la seva confíanca en la victoria deis obrers: Esticforaper la

revolució... Ells noméspoden matar-me i son milers els que son al men costat 2'2. Larkin tractá de

rcbutjar Facusació promoguda per alguns nacionalistes segons la qual el seu moviment era

antinacional. Declara amb orgull ser fill d'un fenian i afegí: Nosaltres tenim un esperit mes gran que

el que ells tenien2'3. Larkin tractava, dones, de recuperar la memoria del fenianisme en favor seu. Per

21 (El lar/dnisme no és una forma original de resoldre un conflicte. És, tan sois, la varietat

nacionalista del sindicalisme, la qual provoca violencia social, mitjancant un sistema terrorista que

amenaca la propietat i fins i tot la vida...) Ibid, 1 de setembre de ¡913.

211 The Belfast News-Letter, 5 de setembre de 1913.
212 P. BerresfordEliis, Op.dt., p . 196
213 The Irish Times, 15 de setembre de 1913
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ell, la Huita deis treballadors era Pactualització del vell ideal fenianista d'acord amb les noves

condicions socials. En aquesta disputa ideológica Larkin reivindica fins i tot la figura de Parnell. Així,

el el seu moviment era titllat de revolucionan i anarquista en els mateixos termes que les idees de

Parnell havien estat denunciades abans. Larkin justifica la sympathetic strike (vaga de solidaritat),

establint una analogia amb l'agitació de la térra de Parnell.

El govem finalment intervingué en el conflicte establint una comissió oficial {Court oflnquiry), que

comencá a estudiar la situado creada el 29 de setembre. T.M. Healy, nacionalista i Home Ruler que

havia estat expulsat de l'IPP el 1900 per la seva posició independent, fou rencarregat d'obrir el cas

per ais empresaris. Healy acusa Larkin d'utilitzar la sympathetic strike i d'altres tactiques que qualificá

de terroristes, tot denunciant el larkinisme com a sindicalisme revolucionari oposat al tradicional

Trade-Unionism. Larkin responguc descrivint cls empresaris com a estranys a la ciutat i a Irlanda:

The majority ofemployers ofthe city had no association with Dub/in by birht and had nofeeling of

résped for Dublin or Ireland 's development. They carne ther to grínd down the body and soui ofpoor

unfortunate workmen and their wives and children.2l4

Una vegada mes, Larkin fcia servir un argument nacionalista; cls empresaris no eran tan sois

capitalistes que explotaven els treballadors, sino que també estaven oposats ais interessos d'Irlanda.

Els vaguistes, el poblé trcballador. eren cls autentics dipositaris de Tánima irlandesa.

El resultat de la comissió govcmamental fou donat a coneixcr el 6 d'octubrc. Condcmnava la

sympathetic strike, pero alhora s'oposava a la demanda deis empresaris d'abandonar Fafiliació a la

ITGWU. La comissió proposá la readmissió deis obrers sense el condicionant d'haver de renunciar a

la llibcrtat sindical. El posterior rebuig deis empresaris a acceptar cls termes d'aqucsta proposta els

desacredita davant part de Topinió pública. Tanmateix, el desembre de 1913, quan el moviment obrer

británic trenca amb Larkin i refusá de seguir donant suport ais vaguistes de Dublín, el conflicte ja era

un cas perdut per ais treballadors. L'actitud deis líders sindicáis británics pot explicar-se per

diferencies idcológiques deis dos moviments sindicáis. Sí Larkin estava en darrer terme defensant una

214 ("La majoria deis empresaris de la ciutat no están relacionáis amb Dublin per naixement i no

teñen sentimens o respecte peí desenvolupament de Dublin o d Irlanda. Ells hi arribaren amb la

intenció d 'enriquir-se a costa del eos i ánima deis infortunats treballadors i les seves dones i filis ")

Arnold Wright, Op Cit., p 200.
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sortida revolucionaria, el moviment obrer británic seguia fídcl a la seva tradició de pactisme i

parlamentarisme.

Si bé la confrontació social de 1913 fou mes una Iluita de classes que una lluita nacional, Larkin tracta

d'utilitzar ía qüestió nacional per a la causa deis trcballadors. Plantejá resquema d'una revolució

irlandesa que havía de servir per allibcrar cls treballadors alhora que alliberava Irlanda del domini

británic. Pero Larkin era conscient de la forca de l'IPP, i hauria acceptat d'arribar a una solució de

compromís amb la forca majontária a Irlanda. Larkin estava disposat a donar suport a la iniciativa del

Home Rule, i a treballar d'acord amb l'IPP per l'establiment d'un Parlament Irlandés. La realitat, pero,

és que el moviment obrer británic contribuí mes que el Partit Nacionalista a ajudar els vaguistes. De

fet, el lockout de 1913 mostrá quina mena de revolució nacional hom podía esperar en el futur.

La inactivitat del moviment nacionalista davant la desfeta deis treballadors provoca que Larkin

incrementes cls seus atacs al Partit Nacionalista i a la Corporació Local de Dublín. Si durant el

conflicte Larkin mira de concentrar els seus atacs contra TAOH i la UIL, en acabat Larkin dirigí les

seves critiques contra el mateix John Redmond:

Redmond no parla en nom meu. No té dret a parlar en nom nostre. És un fet lamentable que un home

deixi Vánima d'una nació a mercé de les promeses del covard Asquith... La nostra sang ha estat

vessada ais carrers de Dublín fa tan sois quatres setmanes. Els assassins aparegueren armáis amb

pistóles no per matar homes armats sino ciutadans indefensos... Si tingues el mandat que Redmond té,

guanyaria la llibertat d'Irlanda en una setmana. 2h

L'actitud deis líders obrers británics, refusant de donar suport ais vaguistes, féu que Larkin es

dissocics del socialismo internacionalista. En canvi, esdevingue un fermet defensor de la Workers'

Republic (República deis treballadors) de James Connolly:

Els meus camarades británics amb qui he treballat, han dit que estic equivocat en parlar de sedició

ais irlandesos. Son anglesos que están defensant Anglaterra. Jo sóc irlandés i estaré al costat

d Irlanda. Han dit que no se 'm permetrá de parlar a Anglaterra. També han dit que no ens enviaran

diners. A I 'infern amb els seus diners. 216

-15 The Irish Worker, 5 de setembre de 1914
U6lbid.
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8.2. CATALANISMEIOBRERISME: MARTI ¡JULIA IANDREU NIN

Com a Irlanda, hom tractara de fer compatible la idea nacional amb la qüestió obrera. Aqucsts intcnts

no partirán solament des de determináis sectors del catalanisme, sino que fins i tot líders socialistes o

sindicalistes justificaran el nacionalisme entes com una doctrina per a l'allibcramcnt deis poblcs. En

aquest scntit, el nacionolisme es interpretat com una ideologia revolucionaria paral.Icla al socialisme i

que comparteix Tanhel de llibertat. Andreu Nin, es refereix en aquests termes a la suposada

incompatibilitat entre nacionalisme i socialisme:

Heus aquí perqué, després de I 'económic, existeix un problema que airen poderosament la rneva

atenció, com a socialista i com a home, com a simple observador deisfets i delsfenémens socials i

responent a una viva inquietud espiritual: el problema nacionalista.

Persegueix com afi el nacionalisme -din Rovira i Virgili- I 'alliberament deis pobles. Persegueix com

afi el Socialisme I 'alliberament deis homes.

L 'alliberament deis pobles i ¡'alliberament deis homes produeixen les mes profitndes convulsions en

els pal'sos moderns.

No ni haurápau a la térra fins que se satisfacin aquests immensos anhels de llibertat que senten els

pobles del nostre segle.

Nacionalisme i Socialisme son dos termes aparentment antitéñes, pero els seusfms es confonen i es

complementen reciprocament, existint entre ambdós una íntima i indestructible connexió. Un i altre

amenacen els fonaments mateixos de la societat actual. Cap doctrina tan revolucionaria com el les.

Ataca el Nacionalisme I 'organització i I 'estructura deis Estats, absorbents, unitaris, centralistes,

tiránics i dominadors. i combat el socialisme el régim capitalista, la propietat privada i la moderna

forma de I 'esclavitud representada peí salan.

Si el Socialisme aconseguirá, amb el seu esforc, que s 'ensorri estrepitosament I 'únic poder de la

burgesia, desapareixent amb eil la injusticia de la desigualtat económica d 'alió que

menyspreadorament anomenava amb rao Fourier la societat 'civilitzada', el Nacionalisme

aconseguirá, per la seva acció cada dia mes via i mes intensa, vencer en tots els seus redueles la

burgesia arrabassant-li la sevaforca i el seu instrument de pressió mes formidable: I Estat. 2'7

Andreu Nin, dones, accepta la reivindicació nacional com ajusta i l'entcnia del tot compatible amb el

clam per la justicia social. La crítica que fa al catalanisme de la Lliga incideix en la incapacitat deis

regionalistes per liderar un moviment rcvolucionari o de canvi que transformes les estructures socials i

217 Andreu Nin: La Justicia Social, 7 de febrer de 1914, citat per Pelai Pagés, Andreu Nin: Socialisme i
Nacionalisme, p. 71-72.
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polítiqucs de l'cstat. La Lliga, dones, es expressió deis interessos de la cíasse mitjana i no deis justos

anhels de Hibertat del poblé cátala:

Com vos té -i permeti 'm reproduir el que em diu en una carta particular, fent-me meves totes les seves

páranles-, 'odio i detesto corialment aquesta classe mitjana catalana que no va saber fer triomfar la

Solidaritat Catalana, que marxá al Congrés per adoptar els mateixos procediemnts que els sicofants

de la resta de regions i que el 1909 no va teñir... ronyons pera a afirmarse i imposar-se, contribuint

a dirigir i a encarrilar un moviment que podia haver acabat amb la guerra, amb el centralisme i amb

la monarquía.'. 2IS

Salvador Seguí, que fou cap de la CNT, es referí en termes scmblants a aquesta qüestió. Seguí, accepta

la reivindicació de la Hibertat i la deseentralització pero s'oposa al lideratge de la Lliga del

catalanismo. De fet, en lloc d'oposar-s'hi, el moviment obrer ha de presentar-sc com a autentic

defensor del catalanisme:

Existeix el problema que teñen plantejat a/tres pobles d"Europa: el problema de la Hibertat i de la

descentralització, que tots els homes liberáis accepten. Ara, que aquest problema no el representa la

Lliga.2'9

Andreu Nin o Salvador Seguí, pero, es diferencien deis catalanistes a l'hora de plantejar les prioritats

en la tluita social i política. Així, la seva defensa deis pobles oprimits i la seva oposició al

patrioterisme deis Estats no ha de deixar en un segon pía el principi fonamental de la lluita de classes:

Jo no relegaré mai a segon terme el principi de la lluita de classes, com sembla desprendre 's de les

páranles de Fabra. Ouan em vaig convencer que 'és la lluita suprema, una lluita al costal de la qtial

les altres semblen petites escaramusses \ vaig abandonar les files deis partits burgesos i vaig abracar

la gloriosa bandera roja de la Internacional (...) Que consti! Pero que consti també que no entenc

que, en nom de I 'internacionalisme, es combotin les justes aspiracions deis pobles oprimits, incorrent

per inconcebible paradoxa, en pecat de 'patrioterisme' (...) Que ens posin tots els motitts que vulguin,

pero que no ens diguin espanyolistes.220

Com veiem, Andreu Nin i Salvadro Seguí no es volen vcure associats amb el patrioterisme o

1 'espanyoiisme i vcuen amb bon ulls el catalanisme, tot rcbutjant -pero- l'acció política de la Lliga.

Nin es refereix a la lluita de les nacionalitats oprimides, fent servir un llenguatgc mes proper ais

218 Andreu Nin, La justicia Social, 28defebrerde ¡914, citat per Pelai Pagés, Op.Cit, p. 79
~19 Salvador Seguí, citat per Ferran Soldevila, Historia deis Catalans, p. 3121.
220 Ibid
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catalanistas radicáis que ais regionalistes de la Lliga. El scu discurs, pertant, s'asscmbla molt al deis

nacionalistes:

Lo mateix de les nacionalitats esclaves, prole taris col.lectius que lluiten contra I 'aristocracia de les

nacionalitats privilegiades. L 'una llitita i I 'altra han escandalisat ais mateixos socialistes que ens

predicaven pau i amor. A I 'últitn la guerra de classes s 'ha imposat i tothom I 'ha reconeguda. La de

nacionalitats oprimides s 'haitrá de reconéixer igiialment compresa dintre el socialisme. Quan

aqüestes barreres que s 'oposen a les corrents universalistes s 'hagin esborrat, I 'ideal Socialista tindrá

feta la meitat del seu cami. 1 veus aquí com no son incompatibles sino complementans, un

nacionalisme socialista o un socialisme nacionalista. 221

Així, a les planes de la Ven dé Catalunya -en referencia a un meeting de Nin al CADCI- hom es fa

ressó deis plantejaments de Nin de lligar la qüestió social amb la qüestió nacional. Es demana, en

conscqücncia, una implicado deis socialistes en el plet cátala, entes com un problema de llibertat que

cal avantposar a qualsevol altra qüestió:

El senyor Andreu Nin parla en nom delpartit socialista. Din que pels que com el/ militen consideren

tan cobejable I 'emancipado obrera com la conquesta deis ideáis de dret i de justicia. Din que per

aquests sentiments els socialistes s 'han de posar al costal de Catalunya per a obtenir I 'autonomía. El

partit socialista és internacional, pero no és neutra! i s 'ha posat sempre al costal deis que defensaven

el dret i la justicia. En tots els pobles oprimits. ditrant la guerra, no s 'havien plantejat

els problemes socials, i és que el problema previ era el de la llibertat. Aquí succeeix igual i per aixó

desitgem que com mes aviat millor es resolgui el plet perqué el poblé pugui Henearse a la conquesta

deis seus drets222

Els catalanisles, dones, defensen ele carácter prioritari de la reivindicado nacional com a un pas previ

per abordar la qüestió social:

A vantposem Nacionalisme a I 'Obrehsme perqué entenem que el primer té preferencia indiscutible

sobre el segon. Mentre el Nacionalisme no arribi al lloc que li períoca, no pot I 'obrehsme deixar-lo a

segon terme; no volem dir que el Nacionalisme i I 'Obrerisme hagin de caminar desaparellats sino que

Uur progressió ha de ser forqosament igual i paralal.lela; les reivindicacions obreristes, pero, han de

trobar-se en estat de laténciafins que el plet del Nacionalisme siguí fallat i resolt: aleshores deu

221 Nacionalisme i Socialisme (editorial), El Poblé Cátala, 15 de maig de 1916.
222 La Veu de Catalunya, Andreu Nin (meeting al CADCI), 1 de gener de 1919.
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plantejar-se amb franquesa i claredat el problema obrer per a obtenir la solució definitiva que acabi

amb perjudicials nebuloses223

Al darrcrc d'aqucst plantcjament, hi ha la idea que Tcxistcncia d'un estat cátala comportaría la

resolució del conflicte social:

La vitalitat política de la riostra térra, la seva plenitud espiritual, repercuteix en tots elsfets que s 'hi

produeixen. Per aixó el ntateix conjlicte social, en sa acció de conjunt, revesteix una relativa

normalitat i assoleix una eficacia que en altres bandes no obté (...) És per aixó que nosaltres tenim la

absoluta conjianca que un Estat Cátala resoldria aquest conflicte social amb un criteri que, sense ser

perturbador, serio progressiu.224

Aquesta tcsi, pero, topava amb la realitat del carácter intern de la confrontació social a Catalunya. Era

ingenu pensar que ("obrerismo podia acceptar aquesta interpretado. De fet, aquest plantejamcnt

reforcava la interpretado -també reduccionista- d'aquells que veien el conjunt del catalanisme com un

fenomen burgos oposat a Tobrerismc de les masses populars. Marccl.lí Domingo, per il.lustrar la

situado d'incomprensió en qué es traben molts catalanistes, es refereix a unes paraules de Ramiro de

Maeztu en que contraposa cls regionalistes de Barcelona ais nacionalistes de Dublín. A Irlanda, el

nacionalisme seria un moviment popular que inclouria les classes populars, mentre que a Catalunya el

catalanisme seria la representado deis interessos de les classes mitjancs en oposició a Fobrcrisme:

Un altre escriptor defina agudesa. d 'acurada percepció de les situacions, Ramiro de Maeztu,

analitzant unes vagues que hi hagué el 1913 a Dublin, a causa de les qualsfou detingut el líder obrer

Larkin, uní els dons noms, Dublin i Barcelona, i compara la psicología respectiva. 'No hi ha analogía

-digné.- Els regionalistes de Barcelona provenen generalment de les classes riques i mitjanes. Els

antirregionalistes de Barcelona son obrers d''idees radicáis. Els nacionalistes de Dublín son de les

classes populars i mitjanes. Els antinacionalistes de Dublín son burgesos d 'idees conservadores. Les

classes burgeses de Barcelona son generalment reaccionaries peí que fa a les idees religioses'. Per

aquest criteri, Pi i Margal! es trobá bandejat pels seus mateixos partidaris quan defensa el moviment

nacionalista caíala. 225

Aquesta percepció reduccionista de Ramiro de Maeztu existia, pero aixó no vol dir que es

correspongués del tot amb la realitat. Així, la vaga de 1913 a Dublín enfronta -d'alguna manera-

sindicalistcs amb Home Rulers; a Catalunya, per altra banda, cls obreristes si bé eren

antirregionalistes -en el sentit d'oposar-se al lideratge de la Lliga- no eren -almenys en la seva

223 Alexandre Buiart, La Veu de Catalunya, 4 gener de 1919.
224 Conjlicte social (editorial), La Veu de Catalunya, 1 dmarc de 1919
'* Josep María Rodés, Catalanisme i Socialisme, p. 74.
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totalitat- anticatalanistes. Les coses eren molt mes complexos; i ni el plantcjamcnt d'alguns

catalanistes -defensant que la resolució de la qüestió nacional comportaría la solució deis problemes

socials- ni les idees d'alguns líders sindicáis -plantejant que el catalanismc era solament expressió deis

interessos de classe-, responien del tot a la veritat. Val a dir, pero, que els intents de bastir un

socialismo cátala i acostar el moviment obrer a una praxis política catalanista, no acabaren de cuallar.

Personatgc com Nin, Scrra i Morct o Gabriel Alomar, que en algún moment feren de pont entre

nacionalistes i socialistes no aconseguiren en aquest període que els seus plantejaments es traduíssin

en una alternativa política a la Lliga. La radicalitat de la confrontado social a Catalunya, amb un

moviment obrer de caire anarquista que s'enfrontava a una estructura política repressiva de l'estat,

comporta que la Iluita de classe primes per sobre de la solidaritat nacional.

Catalanismc i obrerismo son els dos corrents dominants a la Catalunya de principis de seglc. Un sector

del catalanisme, representat per la Lliga de Catalunya, representará -en bona part- Tadversari

idcológic i social de F obrerismo a Catalunya. En conseqüencia, les cxpcctativcs de donar una sortida

revolucionaria a la crisi política que viu Catalunya -amb l'actuació conjunta de Tobrerisme i el

catalanismc polític representat por la Lliga- no deixava de ser un miratge. Des de la Lliga i el

cataíanisme de Cambó hom intenta presentar l'estat com a responsable únic de la Iluita social que es

viu a Catalunya; la reforma de l'estat i la consecució d'un regim autónom per a Catalunya havia,

dones, de portar la pau social i apaivagar el clima de confrontació. La rcalitat es, pero, que en els

moments claus el catalanismc de la Lliga tria per mantcnir l'ordre establcrt davant la perspectiva de la

revolució social a casa seva.

En aquest context. altrcs sectors catalanistes -republicans, la UC, radicáis, etc.- miraren d?acostar-se a

Tobrerisme i fer un front comú contra l'ordre establert. Com veurem a Fapartat posterior, la UC de

Martí i Julia plantcjá una mena de nacionalisme integral que havia d'acollir les demandes obreres

-seguint una mica la línia del Sinn Féin. Hi haurá, pero, alguns nacionalistes que aniran mes enllá i

faran scu rideal obrerista i Migaran la qüestió social amb la qüestió social. Daniel Cardona, per

exemple, plantejará que Yenemic comú de nacionalistes i sindicalistes és l'estat; així, Talliberament

deis pobles es un element mes en la Iluita contrta Timperialismc i el capitalismo. Cardona asscnyala

que el nostre Estar Cátala seria element, dones, de renovado, de lliberació i de progrés i aportaría

una nova/orea col lectiva a I 'obra internacional de la humanitat. En aquest sentit, demana a Ángel

Pestaña -a qui elogia abastament- un posicionament ciar en favor de la llibertat nacional deis

catalans:

1 vos, Ángel Pestaña, mes que ningú ho saben. Vos saben que nosaltres preferíem la vostra santa

idealitat redemptora per damunt de totes lesfarses del 'Noi del Sucre '. I vos sou castellá, i no obstant.
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els nostres sentiments anaven vers vos, perqué en vos ens creiem veure-hi I 'home sincer i abnegat que

creía en I 'eficacácia del sacrifici al que malauradament heu tingutd'anar.226

Daniel Cardona sentencia d'aquesta manera sobre I'obrcrisme i la qüestió nacional;

La internacional, o será a base d 'una federado de pobles o nacionalitaís, o no será mai.22?

Val a dir que aquest intcnt de lligar qüestió nacional amb qüestió social no partirá solamcnt deis

sectors nacionalistes mes radicáis; trobarem també sindicalistes i socialistes (i anarquistes) que faran

un plantcjamcnt tcóric en termes scmblants.

8.2.1. THECATALONIANREVOLT

All Catalonia is in a state ofinsurrection. Detachments ofthe Civil Guards have lefi Port Boufor

Llansa, w-here this morning the mob tore up the raihay track anddestroyed the bridges. A general

strike has been proclaimed at Port Bou. "

El 29 de juliol de 1909 The Freeman 's Journal titulava aquesta noticia The Catalonian revolt (La

Revolta Catalana). Mes tard, amb Tambada de mes informació, es matitzará aquesta noticia fent

referencia al carácter fonamentalment anarquista de la revolta. La violencia anti-religiosa de la revolta

mercixerá, a mes, les critiques de la premsa afí al Partit Nacionalista irlandés. L'cditorial del 6

d"'agost de 1909 fa un ampli repás al sentit real de la Revolta:

It cannot be denied thatfrom the proclamation ofthe general strike on 26th July to the 3rd ofAugust a

time of terror like that ofthe Commune set in and paralysed the Ufe of Barcelona, and that the whole

of Catalonia was infierce, iffittile, revolt.. 229

Hom dcscriu la revolta com una conspiració dirigida per anarquistes malgrat la participació de

Republicans, Catalanistes, Carlistes i Socialistes. Sobre els catalanistes involucráis en la insurrecció

s'asscnyala:

Some Republicans and some Catalonian separatists were concerned in the plot. but they were men

who were also ofAnarchist tendencies, and according to the official theory, they acted solely as

226 Daniel Cardona, 'A vos, Ángel Pestaña', La Batalla, p.92.

Z7]bid
228 The Freeman 's Journal, The Catalonian Revolt, Dijous 29 de juliol de 1909.
~ The Freeeman 's Journal, 6 d'agost de ¡908.
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Anarchists, thongh they managedfor a certain time so to use their influence as to tie up with them

many who woitid never have taken thefirst step ifthe ulterior object had been clearly understood. 230

El diari irlandés creu que la base de la revolta es troba en el clima de confrontació social que viu

Catalunya. La revolta s'hauria ccntrat a Catalunya per ser la zona mes industrial i on la doctrina

anarquista hi seria mes estesa. Els catalanistes -fins i tot els separatistes- no podrien, dones, actuar

conjuntament amb el moviment llibertari:

It is not thonght that Catalonian separation -which is in the main recognised as a lofty movement even

where it is most condemned- cotila conceivably have left itself consciously to so hideous a programme

as was so speedily acted upon. It was strongestfar in Cataíonia. no donbt: but the reasonfor that is

foimd in thefact that Cataíonia happens to be the great industrial región ofSpain, and has always

been honey combed with Anarchy praying on the working people. Barcelona itselfwas known as one of

the great world-centres ofthe Anarchist movement (...) Nowhere was the class-war more bitterly

preached, or more openly. The disasters and dangers ofthe war in Marocco, excited a people long

prepared: especially they were stirred by the carefid teaching that they were being sacrificed in África

in the interests ofsnog capitalists of Madrid. 23!

Anarquisme i catalanisme, dones, son vistos com dos moviments que s'oposen Fun a Taltra. Com ja

hem vist a Fapartat anterior, la premsa del Partit Nacionalista irlandés tambe oposaria el scu

nacionalisme irlandés amb les pretensions revolucionáries de Larkin. Els anarquistes - i , podem afegir

nosaltrcs, els socialistes de Larkin- no poden compartir la seva idea de patria:

It is taken as an anxiom by the Government that, in the bulk, the Catalonian party -the Separatists,

those aiming at a political separatism equally with those who care onlyfor their intellectiial apartness

of their province- are vehemently opposed to the Anarchists, whom they look upon as a non descript

gang of cosmopolitan scoundrels, incapable of being toitched by any patriotic idea andfiirnishing the

greatest danger to a nobly-inspired movement. The best element in Northern Spain is Catalonian in

sentiment, and the best element certainly, does notfavour convent-socking, church-burning, and

murder. 232

Tot i que hom percep certa simpatía cap al catalanisme, hi ha latent -tanmateix- una visió unitarista

d'Espanya. Catalunya no és dones percebuda com una entitat nacional oprimida; el problema rau en la

230Ibid
231 Jbid
232Jbid
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manera com Espanya está organitzada. La imatge-mite d'Espanya com a nació católica juga en aixó

un paper importan!; i aixó fa que, tal vegada, hom tendeixi a veure el catalanisme -al nord-est de la

península- com un moviment que amenaca la unitat d'un tot -així com els protcstants de l'Ulstcr fan

perillar la unitat nacional irlandesa:

There is something gravely wrong in the whole Kingdom. Spanish opinión itself recognises that

widespread reform is necessary, with a general effort towards the moral linking ofthe country to a

healthy tinity, too long delayed. 233

L'cditorial acaba, dones, defensant una mena de regeneracionisme a Espanya. A la premsa

nacionalista irlandesa trobarem algunes referéncies a la qüestió catalana; en cap cas, pero, Catalunya

esdevindrá un model sovint esmentat. Si Catalunya mira a Irlanda amb admiració, Catalunya passará

forca desaparcebuda ais ulls deis irlandesos; el ressó internacional del catalanisme será -en aquest

períodc- moit escás. Cal afegir a aixó que la conflictivitat social que caracteritza la socictat catalana

-amb un moviment anarquista de caire revolucionan- fan de Catalunya un model nacional amb moltes

contradiccions. La Revolta Catalana esdeve, dones, una rcvolta social anarquista comparable a la

Comuna; á'aquesta mena de revoltes no en vol saber res el nacionalisme irlandés conservador i

católic. El 1913 el patriotisme de James Larkin toparía amb aquesta rcalitat.

8.2.2. LA UNIÓ CATALANISTA 1EL CATALANISME PROGRESSISTA

El carácter integral que Martí i Julia vol donar al catalanisme, es justifica en la interpretado del

nacionalisme cátala com una forca alliberadora i progressiva que ha de portar a la ¡gualtat social. De

fet, aquest nacionalisme total es presenta com una alternativa al capitalisme i al socialisme de la Huita

de classes. Hom es refereix a Yindividualisme associacionista propi de la personalitat catalana en

contraposició a la socialització estatista:

Mes essent lo Catalanisme una acció social nacionalista que ha de determinar beneficis moráis y de

benestar á fots los catalans, imposa á I 'Assamblea V dever de formular principis que corretgeixin

defectes accidentáis y afavoreixin la lliure acció social de tots los estaments. A n 'aquest fi declar

que V dret á la vida, la justicia y la eqititat, I 'armonía económica y deis sentiments entre les classes

socialsy I 'amor alprohisme han d'ésserproclamáis fonaments de vida de la societat catalana, pera

que lo nostre poblé sense destorbs evitables, moventse per I 'impuls del individualisme associacionista

propi de la personalitat catalana, fiigint sempre de lo socialització estatista, reminciant á las Iluytas

233 Ibid
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violentas deis encegats que son antihnmanes y d 'efectes regressins. y gaudint lo benestar relatiu de la

condició humana, pugiii empeñare la evolució de progressiu perfeccionament que empeny las

societats que s 'han deslliurat de tot lo que 'ls hi malmena y desnaturalisa la vida colectiva y mou ais

pobles amatents á enrobustiry a diferenciar, cada cop mes, la llur personalitat nacional. 254

Aquesta concepció social es concreta, peí que fa a l'obrerisme, en un elogi de les cooperatives de

consum i de producció de paísos com Anglaterra i Bélgica:

Obrers de Catalunya; nosaltres os ho hem de dir ab lafranquesa de la térra: si sou mal vetlladors

delsfruyts del vostre trevally los poseu á mercés del primer que viilga gandir-sen, ¿per qué os

queixeu? ¿contra quí dihgireu la protesta? Penseu fredament y no demaneu ais altres mes cuydados

que no heu sapigut servar pera lo vostre.

Si no teniufé en la acció cooperativa, si no teniufé en la eficacia de vostras propias obras, ¿en qué y

en quiposaren fé? ¿Quina garantía os donaren mutuamenty donareu a la societat de que sou optes

pera establir I 'equilibh en al conmuguda familia humana?

Cregeunos, obrers; la cooperado es ¡o redempció vostra.

Aixis, companys. parlarém ais uns y ais altres, traduint nostras páranlas enferms propósits de lleys

justas pera Ijorn en que s 'ostenti rica y plena la nacionalitat catalana. 235

La Junta Pcrmancnt de la UC de la Setena Assamblca Catalanista (Barcelona, Maig de 1904) té a

Doménec Martí i Julia com a president236. Si analitzem la composició social deis delegats comarcáis a

234 Preámbul de les Bases de I 'Assamblea de ¡a Unió Catalanista, Barcelona, maig de 1904, p. 70..
233 Geroni Estrany, Ponent de Bases de la setena Assablea de ¡a UC, Maig ¡904, p. 84.

236 La composició de la Junta Permanent és la següent:

President: D. Marti i Julia

Vice-president: Antoni de P. Capmany, de Sabadell

Tresorer: Rafael Patxot i Jubert, de Sant Feliu de Guixols

Vocals: Candi Robert i Roura, de Canet de Mar, Trinitat Monegal de Barcelona i Andreu Pons i

Santacreu de Manresa

Secretan: Santiago Gubern, de Barcelona.

(Deliberacions de la Vil Assamblea de la UC, Maig 1914).
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aquesta assamblca de la UC cns adoncm de la seva hctcrogcncitat; des d'obrcrs fins a propictaris,

passant per comerciants i homes d'ofícis.237

237 Delegáis de I 'Alt Valles

Delegáis comarcáis

Vicens Camp (obrer, GranoUers). Ramón Pareras i Noguera (Hisendat, La Garriga), Pere Basté

(comeré, Montornés), Marti Moretó i Riera (Propietari i industrial, Mollet), Vicens Sola i Pujol

(agricultor, Mollet)

Delegáis locáis

Domingo Vilanova (escriptor, Caldes), Pere Argemi i Guasch (Secretan de Jutjat. Caldes), Marcelí

Auge (Metge, Caldes), Josep Sola i Margenat (Propietari, Caldes), EduardXalabarder (Metge,

Caldes), Lhtis Alier (comerc, Cardedeii), Josep Bollera (Cardedeu), Joseph Horta (obrer, Cardedeii),

Victor Brossa i Sangerman (Escriptor, Castelltercol), Tomas Vendrell (comerc, GranoUers), Joan

Barangué i Bach (comerc, GranoUers), Josep Maña Roca (metge, Propietari, GranoUers), Joan

Llobet (Dependent, GranoUers), Joan Millet i Pagés (comerciara, I 'Ametlla), Pelegri Casades i

Gramatxes (escriptor. GranoUers), Ildefons Sunyol Suñol (advocat. La Garriga). Arhfur Piberant

(advocat. La Garriga), Jacinto Vilo (sastre, La Garriga), Manel Font i Torné (Metge, La Garriga),

Joan B. Morató (Apotecari, Llinars), Joseph Mario Teixidó (Metge, Llinars), Joaquim Lluhi i Rissech

(metge, Llinars), Joan Ventosa i Calvell (advocat, Llinars), Llorens Roure i Peypoch (Propietari,

Llissá de Valí), Vicens Plantado i Fonolleda (Propietari i agricultor, Mollet). Josep Moncerda y

Mayo! (fitster, Mollet). Frederic Ros i Sallent (Propietari, Mollet), Antoni Feliu (fabrikant. Paréis),

Juli Vida (industria. Parets). Francisco Llobet i Mateu (Samalús). Jtt/i Llobet (Samalús), Lluis

Puigdomenech (confiter, Sant Feliu de Codines), Joan Puigdomenech (ídem), Nicomedes Soler

(comerciant, Sant Feliu), Joan Den i Roure (fuster i propietari, Sant Feliu), Fidel Rocabert (Sant Pere

de Bigues), Joan de la Creu Quadrada (estudiant, Sant Pere de Vilamajor). Joseph Pellicer i Feñé

((mestre d obres, Vilanova de Vilamajor), Leandre Pellicer i Montseny (Metge. Vilanova de

Vilamajor). (Deliberacions de la UC, Vil Assablea Catalanista, Maig 1914)

Montseny

Delegáis comarcáis:

Joan Ragué (propietari, Gualba), Joan Mora i saltes (comerciant, Gualba), Joseph Moreto i Bntguera

(apotecari, Santa María de Palautordera), Joseph Pou i Font (Metge, SMde Palautordera), Tomás

Culi i Verdaguer (Propietari. Sant Hilari), Antoni Culi (propietari, Sant Hilan), Martí Castanyeda i

Valls (Sant Celoni), Josep Ximeno i Planas (Sant Celoni), Joaquim Giralt i Verdaguer (advocat, Sant

Celoni), Faust Giralt i Verdaguer (apotecari, Sant Celoni), Ricard Besa (tractant en carbó, Sant

Celoni), Miquel Draper i Batllori (apotecari, Sant Celoni) (Deliberacions de la UCAC, Vil, maig

1904)
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Per la seva banda, La Lliga Nacionalista Catalana de París, entitat adherida a la Unió Catalanista, té un

marcat aire federal i república. En una reunió amb representants Euskars, castellans, aragonesos,

valencians,francesos i d'altres nacions (Bélgica, Italia, Portugal, Polonia, Irlanda, Bohemia,>

Armenia, Romanía...) hom defensa la constitució d'una Federado Ibérica com un primer pas per la

consecució d'uns Estats Units d'Europa:

Lo Catalanisme república adopta lo método racional, la disgregado y la federado successivas pera

constituir aixis, gradualmente una federado ibérica y, successivament altibérica y ¡latina que'ns

conduis ais Estats Units d 'Europa, preconitzats per I 'immortal Vidor Hugo y, perfi a la República

Social Universal, garantía de lapau entre tos els homesy objecte final de la Civilizado. 238

l/acte s'acaba cantant la Internacional i els Segadors, i compta amb Fadhcsió de Pi i Margall i deis

Rcgionalistcs aragonesos (Enríe Bernal) i castellans (Paul-Amarza). Aquesta trabada compta amb la

presencia d'un ciutadá irlandés. MrWvtt, il.lustratpublicista de Dublin que feu vots per que'ls pobles

Irlandés y Cátala pugan unjorn donarse estretament las mansjunt ab tots los demés pobles que

lluitenper emanciparse d'extrangers tutelatges, quins arbitris llassos convertits en cadenas los

estrenyen tant y tant que arriban á ofegarlos. 239

La UC sembla viurc un període de creixement entre 1910 i 1916. Així, Thomcnatgc de l'Associació

Nacionalista Catalana a la revista Renaixement, el 25 de gener de 1913, compta amb Tadhesió d'un

gran nombre d'cntitats catalanistcs amb un predomini de les organitzacions obreres i federáis (Jovcntut

Valencianista, Ateneu Nacionalista República, Joventut Catalanista, Gcrmanor -Associació Obrera

Catalanista de Manresa-, Grup Catalanista Francesc Casanovas de Tcrrassa, / Estivada de Sant

Hilan, Jovcntut Catalanista i Centre Cátala Francesc Casanovas de Sabadcll, Associació Nacionalista

de Calella, "Catalunya" Grop Nacionalista Radical de Santiago de Cuba, Grop Catalonia de

Guantánamo, La Costa de Llevant de Canet de Mar, Federáis Naeionalistes de Sant Fcliu de Llobregat,

Centre Catalanista Gent Nova de Badalona, l'Orfeó Nova Catalonia...). A títol individual hi assistiren

o s"hi adheriren un gran nombre de pcrsonalitats del món polític i cultural cátala: Daniel Cardona, J.

Pineda i Verdaguer, Miquel Laporta, J. Grant, Francesc Talens, Ramón E. Bassegoda, Ramón

Masifem (de Vilassar de Mar), Lluís G. Castellá (de Madrid)... Hi intervingueren Viccc A. Ballester,

/ 'Alcántara, en Satat, en Jaumandreit, Lluís Marsans (sobre el catalanisme pur de Sabino Arana),

Emili Roig, Frcdcric Castells, Culi i Verdaguer, Joan Rigall, Joan Llorcns, Lluís Tintó, Rodergas

' La Veu del Valles, Fecleralisme Universal, 2 de gener de 1906.
239 "Federatisme Universal", París, La Veu del Valles. 2 dgener de 1906.
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(secretan de la UC), Artur Colomcr, Frcdcric Barccló i Folgucra i Duran. Tanca Pacte Domcncc Martí

i Julia.240

La composició el 1913 de la Junta Permanent de la Unió Catalanista confirma el gir cap a l'esquerra

de l'organització241. Renaixement informa el 27 de febrer de 1913 que ha quedat constituit el Casal

Nacionalista de Sant Martí, de Íes barhades obreres de Sant Marti, Clot i Camp de I 'Arpa, amb la

intenció de propagar els ideáis de la UC. S'evidencia, dones, una expansió no tan sois territorial sino

tambe social, amb Fobcrtura de nous casáis i centres catalanistcs a les árees obreres de Barcelona.

Des de les pagines de Renaixement es critica la decisió deis regidors de PAjuntament de no posar

símbols catalans a la corona de flors al monument de Rafael de Casanova en motiu de la cclebració de

P11 de setembre . Alhora, es contraposa 1'actitud deis regidors que es diuen nacionalistes amb Pacte

realitzat per joves obrers de Passociació Els néts deis Almogávers:

Aqueix comportament deis regidors qui 's diuen Nacionalistes és elfet que deiem que 'ns portava a

I 'ánima un sentiment de dolor; pero aquest dolor ve sobradament compensat amb ! 'immmensajoia

que 'ns produeix I 'acte realitzat per lajoventut 'Els néts deis Almogávers', de perpetuar el record del

Fossar de les Moretes on s 'enterraven els qui en 1714 morien defensant la llibertat de la Patria.

Aquells ardits joves son obrers ; vingueren del Clot a quarts de dotze del vespre, amb I 'aigua a

I 'equena. curosos de que no 's mulles la 'lápida', descuidáis de que 's mullaven ells; els portava una

fe, la fe en despertar al poblé; els conduia un amor, el que senten, pregón, per la Patria... 242

Martí i Julia, arran d'una conferencia de Josep Carner el maig de 1914, contraposa Yespiritualitat i

Pesperit alliberador del seu discurs amb el missatge esclavitzador de Cambó. En un to poétic, paral.leí

al titol de la conferencia -/ 'Exit i I 'Immortalitat-, critica la visió de Catalunya de Cambó:

240 Renaixement, 30 Generde 1913.

241 President; Dr. Marti i Julia; Vispresident: Daniel Girona; Tresorer: Josep Serra; Vocals: Josep

Rodergas, Bernabé Marti i Bofarull (de Tarragona) i Antoni Veciana (de Tárrega); Secretan:

Francisco Casas Brie. Socis collectius i individuáis (admissio): Joventut Catalanista i Casal

Nacionalista Martinenc (Barcelona), Unió Nacionalista Republicana (Tarragona), Centre

Nacionalista República (Bellcaire), Daniel Girona i Llagostera, Enric Marti i Giol iJaume

Fonolleda. (Renaixement, 1 dejuny 1916, Caseta de la UC.)

242 Miquei Guinart, 'La Placa d'Els Néts deis Almogá\>ers\ Renaixement, 18 de setembre de 1913.
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El discurs d 'En Carner enlaira I 'espiritualitat d 'un poblé i ii mostra en el cel blau i pur de les

Iliberacions futures, un llumenas radiant, que és Catalunya encesa per afanys d 'immortalitat; el

discurs d 'En Cambó aferra a la crosta de la térra la vida deis homes i els esclavitza, fent que empesos

i deshomenitzats del tot per I Exit, transitin sense saber on van, per els arenys cremats i mortifers de

I 'Estat, mostran-nos aixis la trista visió d 'una Catalunya que ha girat I 'esquena a sol ixent, i queja

per sempre mes ha renunciada la vida.243

La Gazeta de I 'Unió Catalanista informa el 10 de marc de 1915 de l'clccció de la nova Junta

Permanent de la UC; personatges del nivell com Manel Serra i Moret i A. Rovira i Virgili n'entren a

formar part244. En la mateixa línia, si analitzem els editorialistes i col.laboradors de Renaixement ens

adonem de la seva pluralitat24\ La UC vol abastar un ampie ventall ideológic al voltant d'un

catalanismo que podrícm qualificar de catalanismo república i progressista i, en certa mesura, vol

bastir un projecte alternatiu al regionalisme de la Lliga.

La Gazeta de la Unió Catalanista informa 1' 1 de maig de 1915 de la constitució de la 'Joventut

Nacionalista de Catalunya', un agntpament de joves d'escollida intel.lectualitat, adietes a la UC per a

com a seccio de la mateixa, propagar per medi de la páranla i del escrit les doctrines nacionalistes

"•° Renaixement, Marti i Julia. L Exit i I'immortalitat, Conferencia d'En Josep Carner, p. 271.

24J Presiden!: Doménec Marti i Julia

Vis-President: Antoni Colomer i Tutau

Tresorer: Jaume Fonolleda i Serra

Vocals: Antoni Suñol i Pía, Mane! Serra i Moret (Pineda). Macia Mallo! i Bosch (Tarragona), Joan

Monés i Costa (Badalona)

Secretan de Propaganda: Francesc X. Casas i Briz

Secretan de Relacions Exteriors: Francesc X. Casáis i Vidal

Secretan d'Acetó Cultural i Social: Antoni Rovira i Virgili

Secretan General: Josep Rodergas i Calmell

243 El director de "Renaixement", M. Alcántara i Gusart i de "La Nació ", Francesc X. Casas i Briz.

Els col.laboradors en son: D. Marti i Julia, M. Serra i Moret, Lluís G. Castellá, Alfons Maseras,

Joaquim Delclós i Dols, Pntdenci Bertrana, Víctor Cátala, Apel. les Mestres, Ignasi Iglesias, Frederic

Rahola, Francesc Rosell, J. Grant i Sala, A. Rovira i Virgili, Manel Suliachs, Joaquim Ruyra, Joan

Jaumandreu i Mauri, Frederic Culi i Verdager, Josep Tharrats, Antoni Suñol. Joan Alcover, etc. Es

promet la col.laboracions al "Comité de Premsa de la UC" de Caries Rahola, Alexandre Plana, Rafel

Campalans. Joaquim Folguera. Andreu Nin, Ricard Vives, D. Corominas Prat, etc. (Renaixement, 8

d'abriide 1915).
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que defensa la UC. Es tracta de Pere Oliver, M. Alcántara i Gusart, Ramón Vilaró, Frcdcric Pcll i

Cuffi, F. Culi i Verdaguer, Francesc Rosell, Pere de Tera (Badalona), Ricard Vives, Lluís G. i Castells

i Salvador Vives.

E. Xalabardcr, de la Jovcntut Nacionalista de Catalunya informa a la Gazeta de la UC (Juliol-Agost

1915) d'un cicle de conferencies iniciat el 19 de juny. Els temes teñen en comú un taranna

progressista: Generalitats sobre la teoría deis impostos: I Impostprogressiu (F. Rosell), Socialisme

(Salvador Vives), La Separado de les esglesies i de I 'Estat (A. Rovira i Virgili), El nacionalisme i la

pena de morí (Manel Alcántara), Catalunya i Valencia Nació (Miquel Duran i Tortajada), La

Socialització de la Terra (Manuel Serra i Moret) i Sanitat i Nacionalisme (Dr. E. Xalabardcr).

LaGazetade la UC (Juliol-Agost 1915) anuncia la demanda d'adhcsió a la UC del Corren de

Catalunya (de Santiago de Cuba i portamveu de TEntitat 'Catalunya. Grop Nacionalista Radical de S.

de Cuba'), La Nació (periódic), Centre República Cátala d'Hostafranchs Sang Nova i el Casal

Catalanista del distrietc X. El setembre de 1915 els organismes constituents de la UC son (segons la

Gazeta de la UQ:

Diaris: Geni Nova (Badalona). La Falc (Balaguer). Renaixement (Barcelona). Sol-lxent (Navarcles).

L Estivada (St. Hilan) i Renovado (Tarragona)

Delegáis especiáis a I 'estranger: J, Ventura i Lluhí (Bntssel.les), Alfons Velasco (Manila). Juli

Delpont (Perpinyá), Nicolau Oriol (Rosario Santa Fe)

Associacions; Lliga Nacionlaista Catalana (París. 16. Rué Beauregard), Catalunya-Grop

Nacionalista Radical (Santiago de Cuba), Cathalonia-Blok Nacionalista (Guantánamo)

Associacions a Catalunya: Almenar. Arenys de Mar, Badalona, Balaguer, Bellcaire (Lleida), Cabrils,

Calella. Correllá, Lleida. Manlleu, Matará. Molins de Rei, Navarcles. Rubí. St. Boi de Llobregat,

Tarragona (Unió Nacionalista Republicana), Tárrega, Terrassa, Torelló.

A Barcelona: Casáis Catalanistes (districte II. III; IV, V, VI, del Poblé Nou, de Sants, Samgrerenc,

Martinenc. Associació Catalanista de Gracia, Associació Catalana de Beneficiéncia. Associació

Protectora de I Ensenyanca Catalana.

En Pactivitat propagandística del catalanismo a Tcntom de la UC la qüestió social cada vegada hi es

mes present. En les conferencies i actes públics que fa la UC el 1916 predominen les referéncies al

socialisme i al cooperativisme 246. Aquests actes de propaganda es duen a terme en Casáis

246 "El Nacionalisme és Socialisme ", Martí i Julia, Casal Nacionalista Sagrercnc, 16 de gener de 1916.

''El Cooperativisme innovador", J. Grant i Sala, Casal Catalanista del districte X, 4 de marc 1916.
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Nacionalistcs situats en cls barris obrers de la ciutat de Barcelona (Casal Nacionalista Sagrcrenc, Casal

Nacionalista Martinenc...). El 1916 la UC segueix creixent, per exemple, amb l'adhesió del 'Casal

Catalanista del Poblé Sec' i de la 'Cooperativa Mutual Catalana'.247

Marti i Julia es Fidcóleg d'aqucst nacionalisme democrátic i igualitari que fins i tot veu amb bons ulls

el qualificatiu de socialista:

L 'Assamblea de Balaguer és una afirmado económica deis nostres temps, que és tot senzlllament una

transido del régim actual plutocrátic a un régim económico-socialista de I 'esdevenidor; el régim

económic contingut a les Bases de Balaguer és tant liberal, tant tocat de socialisme, que no hi ha

encara cap estat que hagi adaptat a la seva vida económica un régim tant democrátic, tant justament

igualitari, i tant moderador de la brutal creixenga del capitalisme. 24S

En definitiva, nacionalisme i socialisme son dues forces alliberadores que son dues cares de la mateixa

moneda. Per Martí i Julia ambducs idcologics han de ser la clau de volta per acabar amb / 'imperi del

dret de laforca i portar la justicia social:

La civifització universal ha avancat sempre per embranzides, seguint el cami del sol, i I 'era de la

civilització europea occidental no hafinit encara: la guerra actual n 'és una prova. Els problemes

socials plantejats a Europa s han de resoldre, i és el socialisme I 'ideología que. fonent-se amb el

nacionalisme, I 'acció humana que posará fí a I imperi del dret de laforca, renovará I 'Europa i.

saltant per damuni de la mar gran, seguint sempre el cami del sol, dura a les Ameriques la plenitut de

I 'era de la justicia, per a que allá s 'hi plantegin els nous problemes d 'evolució i perfeccionament deis

homes, que la nova civilització determinará. 24Q

Els anys 1915 i 1916 hom intenta de convertir la UC, sota el Iidcratgc de Martí i Julia, i amb el

recolzament del grup ¿/ 'Esquerra Catalanista i de personatges com Serra i Moret, en una mena de

front catalanista de progres oposat al conservadurisme de la Lliga. Els actes polítics o mitings que

promou la Unió Catalanista i deis quals Renaixement se'n fa ressó, s'organitzen en entitats com el

"De nacionalisme catalá,socialisme i cooperativisme", J. Grant i Sala, Casal Cátala del districte II.

(Renaixement. 19dcfebrerde 1916).

2-17 Renaixement, 19 defebrer de 1916.
248 D. Marti i Julia, Per Catalunya, Anieles, p . 23.
249 D. Martí i Julia, LaNació,p. 2, 7 el'agóstele 1915).
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Centre República Cátala Sang Nova', el Casal Nacionalista Martincnc o el CADCI, amb la intervenció

de personalitats com ara Serra i Moret, A. Rovira i Virgili, Bassa i Rocas, o Martí i Julia . 25°

8.2.3. LA CAMPANYA PER L 'A UTONOMIA DE 1918: A UTONOM1STESISINDICALISTES

Si a Irlanda és entre els anys 1913 i 1914 quan coincidiren lluita obrera i mobilització nacionalista

-amb 1'cnsorrada del moviment sindical irlandés davant la promesa del Home Rule-, a Catalunya es

produí una situació scmblant amb la campanya per l'autonomia de 1918-19. De fetjael 1917-amb

l'intent de fer rencixer la Solidaritat Catalana i posar les bases d'una solució revolucionaria a la crisi

de l'Estat espanyol- s'esdevingué una dualitat d'acció nacionalista i obrerista. En un principi, amb

l'intent de l'Asscmblca de Parlamentaras de 1917, la Lliga Rcgionalista sembla buscar el suport de les

forces d'esquerra i de la CNT per tal de fer possible una reorganització de l'estat. L'ambaixador

británic, Arthur H. Hardingc, crcia veurc una mena de conspirado revolucionaria liderada pels Home

Rtders catalans i auspiciada des de Franca per alguns diputats catalans del Rossclló. Scgons Hardingc

existia una campanya per substituir Pambaixador francés a Espanya per un personatge proel iu a les

tesis revolucionarles i separatistas:

Another sympthom which is rather disquieting is the report that Señor Cambó, the leader ofthe

Catalán 'Regionalists \ or Homer Rulers, has declared his willingness to co-operate with the

Republicans. 1 hardly think he will carry the Biscay Home Rulers ('Bizcaifarras'), whose tendencies.

though separatist, are strongly Catholic, with him into the Red camp, though o/late he has

endeavoured tofitse their party with his own. This catalán faction gets some supportjrom extreme

Radical republicans in the Catalán distriets froming the Frend Department ofthe Eastern Pyrenees,

one ofwhom, M. Brousse, is prefect ofPerpignan, whilst another, M. Pams. has been endeavouring to

supplant M. Geojfray as French Ambassador at this Court. It was, I imagine, to the activities ofthis

party that the King ofSpain referred when he told Sir Percy Loraine that 'he hoped we should speak

plainly at Paris'. 2S1

2S0 Serra i Moret: Míting d'afirmació Catalanista, el 6 de maig de 1916; A.Rovira i Virgili, 18 de maig;

Bassa i Rocas: Socialismc, 27 de maig; Martí i Julia: L'Actualitat del Nacionalismc a Catalunya, 28 de

Maig. (Rcnaixcmcnt, 1 de juny de 1916, "Gaseta de la Unió Catalanista").

251 L 'ambaixador Arthur II. Harclinge a Balfour, P.R.O. (FO 371/3033). 3 dejuliol de 1917, a Estudios de
Historia Social, núm. 34-35, p. 340.
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Les sospites de l'ambaixador británic son conseqüéncia deis contactes -sobretot en el període de

guerra- entre representants francesos i autoritats catalanes. Així, arrel de la visita a Barcelona del

president del govem francés, M. Poincarc, apareixen tot un seguit d'articlcs comentan!

l'agermanament entre Catalunya i Franca252. A mes, sovintegen els elogis a Emmanuel Brousse,

diputat cátala al Parlament Francés, per la seva actitud en defensa de la ¡lengua catalana 253. És

evident que Brousse i altres catalans del nord teñen contactes amb catalanistes d'Espanya; ara bé,

d'aixó concloure'n l'existéncia d'una mena de pía revolucionan amb el vist-i-plau de Franca sembla

una mostra d'ingcnuitat i de dcsconeixement de la reaíitat política.

El desembre de 1918 cls diputats regionalistes es retiren del Parlament espanyol davant la negativa

deis partits espanyols a concedir l'autonomia. Cambó, davant el fracás de la via parlamentaria per

assolir Pautogovcrn, amenaca amb una solució pseudo-revolucionária. La premsa catalanista justifica

Pactitud de Cambó:

En aqüestes hores históriques dEuropa en qué tots els paísos es transformen, en qué cauen

constitucions i es desfan Estats, en qué tot trontolla, sois uns politics d'incapacitat tan gran com els

que desgovernen Espanya podien pensar que una qüestió tan vital com la qtiestio de Catalunya podia

ser resolta amb quatre vulgaritats retoriques. 254

A continuado, P asscmblca de la Mancomunitat s'crigcix com a asscmblca constitucnt dipositária de la

sobirania nacional:

La nostra volunta! és, de tan decidida, actual Aixó és: I 'Assemblea. de fet, s 'és eregida en constituent.

i ha creat potencialment el Govem Caíala, en encarregar al Consell Permanent, amb els

parlamentahs adjunts, la redacció de I Estatuí autonómic, la seva aplicado i I 'organització deis

servéis que pertoquin a la nostra sobirania nacional. 25S

L'assemblea és la porta per al renaixement de Catalunya:

Podriem dir, per tañí, que Catalunya s 'ha constitui't en sessió permanent. No solament I 'assemblea,

sino (oís els ciuíadans. Aquesf Advent de I 'any 1918 será memorable per a la nostra ierra. Toí

esperani el Nadal etern esperem el Nadal meravellós de la Catalunya renada. 25e

' ' La ¡Ilustrado Catalana, 4 dejuny de ¡9¡6
' La ¡1.lustrado Catalana, 18 dejuny de 1916
' A La Veu de Catalunya, 13 de desembre de ¡918.
' La Veu De Catalunya, 23 de desembre de ¡918.
256 ¡bid.
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Catalunya, en qualscvol cas, te dret a l'anomcnada autonomía integral i si no es pot aconseguir per la

via parlamentaria i legal ho fará per altres mitjans:

L 'assemblea, és a dir Catalunya, prefereix seguir les vies de normalitat, pero no condiciona amb res

I 'obtenció de I 'autnomia. L 'assemblea, és a dir, Catalunya, vol I 'autonomía integral i está disposada

a obtenir-la immediatament i prefereix la concordia, pero en prescindirá si els altres lafan

impossible. 2S7

Al capdavall, les amenaces de Cambó no es compleixen i la Lliga abandona qualsevol via pseudo-

rcvolucionária que pugui fer trontoltar l'cstat cspanyol. Amb tot, la premsa catalanista segueix

justifícant la necessitat del reconeixement de la realitat nacional de Catalunya. El 1919, La Ven de

Catalunya segueix essent la via d'cxprcssió majoritária de les demandes catalanes i Irlanda segucix

present en les análisis i plantejaments que es fan. Gran Bretanya encara no ha donat una solució al

problema irlandés; a Irlanda, dones, tambe ha fracassat la via autonomista. Des de les planes de La

Ven es distingeix entre les dues situacions; així. a Irlanda:

/ 'obstacle mes gros per a la solució autonomista havia estatfins ara la protesta del comtat d 'UIster

contra lespeticions i els designis de la resta d'Irlanda. Obstacle certament gros, que no s 'ha produ'it

ni en mínima part a Catalunya, com ho ha reconegut explicitament el Govern per boca del seu

ministre en cap.

L'analogía amb Irlanda en aquest punt, dones, no es possiblc. Si Irlanda no ha obtingut r autonomía

per 1'existencia d'una oposició 'interna', a Catalunya no hi ha hagut un moviment popular d'oposició a

la solució autonómica. Si no ha estat reconegut el dret de Catalunya a autogovemar-se és, dones, única

i exelusivament per l'actitud de 1'Estat cspanyol que es nega a acceptar la voluntat majoritária del

poblé cátala:

Ara bé: des del moment que I 'Estat espanyol reconeix la voluntat mes que suficient de Catalunya en

favor de I 'Autonomía integral, si no I 'aten i sanciona, afectuosament, esdevindrá tiránic i confés de

tiranía. 259

25? Ibid
" La Veu de Catalunya, Editorial, Tiranta confessada, 30 de eener de ¡919.
239 Ibid
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Si be hom reconcix la complcxitat del cas irlandés i, a vegades, hom justifica la posició del govern

británic, molts catalanistes segueixen enmirallant-se en el model irlandés. A Catalunya li cal un esforc

heroic i redemptor que, en quasevol cas, representa un sacrifici molt menor que el que han fet els filis

d Irlanda:

Ajudem tots els catalans. per migrades que sigitin les nostres/orces, vells ijoves, homes i dones, en la

creuada redemptora, afi que, quan arribi el dia del triomf, Valbada del qua I sembla iniciarse, podem

sentir-nos orgullosos d'haver-hi contribuí! en la corresponent proporció, i no oblidant mai, en les

hores de decepció, que els sacrificis afer en aquest aspecte reivindicatiu, representen ben poc al

costat deis que porten fets, per aconseguir la llibertat nacional, els filis de Polonia i d 'Irlanda, de

Serbia i de Bélgica, de Finlandia i Bohemia, i d 'altres pobles que vessaren i vessen rius d 'or i de

sang.260

Scguint Fcxcmplc d'Irlanda, els catalanistes intenten internacionalitzar la causa catalana. En aquest

sentit, cal destacar Tactivitat reivindicativa deis casáis catalans de Llatino-América. La premsa

catalana reproducix sovint articlcs de publicacions catalanistes de Cuba, Paraguay, etc. Els catalans

dr América es refereixen sovint a la pérdua de les colónies com un element revelador del fracas del

centralisme espanyol:

La religió del centralisme tan arrelada en el pobre esperit deis que menen els destins d'Espanva será

de difícil extirpado. Els revessos soferts a Cuba i Filipines i en aquest cantó d'America, no han

tingutla suficient virtud per a obrirlos-hi els ulls a les realitats.2fil

Hom reprodueix tots aquells articles de la premsa estrangera que mostren una actitud favorable a la

qüestió catalana. Així, La Veu de Catalunya publica un artiele del New York Times que fa una análisi

del problema cátala que está d'acord amb els plantejaments catalanistes:

Les bases del problema cátala son abans que tot históriques i provenen les seves forces de les

tradicions, els interessos. la llengua i objectes d'art que son característics del poblé cátala. Aquest és

el naixement del catalanisme: és una cosa étnica, geográfica i histórica. 262

260 La Veu de Catalunya, Afíssatge ais catalans redients a les Terres Americanes, L 'Associació Protectora de
I 'Ensenyaca Catalana, 24 de marq de 1919.
~61 " L 'hora de Catalunya, J. Papaseit Montseny, S. Nicolás-Argentina, publicat a "Catalunya", Pehódic
Cátala d'Assumpció, Paraguay, 8 Febrer de 1919.
262 La Veu de Catalunya, 18 dejttny 1919.
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L'articlc, a mes, veu en el dcscnvolupament industrial un deis elements primordials que expliquen que

la qüestió catalana hagi passat a un primer plá. Es a dir, el catalanisme és conseqüéncia d'un conjunt

de factors socials, culturáis i histories que juntament amb el factor economic han afavorit Papando

d'una consciéncia do poblé:

Si el problema de Catalunya ha vingut a ser avui dia tan ¡mportant, és perqué Catalunya, en el

transcurs del segle XIXha adquirit unaforca enconómica considerable i és per aquest poderos

aixecament economic que el poblé cátala s 'ha situat entre les nacions mes industriáis. En el problema

cátala el factor economic s 'ha associat a I 'historie, en qual catnp aquest s 'ha anal desenrotllant. El

desplegament industrial de Catalunya ha de tenir-se en compte. puix és el principal punt d 'apoi de les

demandes catalanes; aquesta és laprova explicada de la veritable existencia d'un poblé cátala lógic

completament de la seva historia. ~63

L'amcnaca catalanista d'erigir-sc en asscmblca constituent i organitzar un Govcm Cátala de facto,

imita la situació que es viurá a Irlanda el 1918 després de la victoria electoral del Sinn Féin d'Eamon

de Valcra. A Catalunya, pero, cls parlamcntaris catalans tcnicn el suport d'una part de la socictat

catalana pero no representaven al gruix de les masses obreres. La Lliga parlava en nom d'una part de

la socictat catalana pero no podia aspirar a una rcvolució nacional si no era amb el suport deis sectors

anarquistes i obrers. Davant Pamenaca d'una revolució social la Lliga i Cambó preferirán abandonar la

via insurreccional i defensar 1 'estatus quo. Els sectors mes radicáis del catalanismo, cncapacalats per

F ranéese Maciá, si que es mostraran disposats aplantejar una solució insurreccional a Pestil irlandés.

A principis deis anys vint, pero, no gaudiran d'un suport majoritari a la socictat catalana, una socictat

-que a diferencia de la irladensa- viurá convulsionada per les lluites de caire social.

263 r . •Ibid
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9. CATALUNYA I ALTRES POBLES D'EUROPA

Ja des de la segona meitat del segle XIX hom rclacionava el catalanisme amb altres qüestions

nacionals a Europa. Així, Sebastiá Farncs, col.laborador de La Renaixensa, es disgintí per buscar

comparacions amb altres casos contemporanis i per defensar que les aspiracions nacionals podien

triomfar a terme mitjá com ja ho havien fet a Hongria i com en pocs anys ho faricn, segons cll, a

Bohemia i Irlanda. D'cntrc tots cls moviments nacíonalistes, Farnés seguí amb especial atcnció la

intransigent lluita del poblé irlandés i la del poblé txec, amb els quals era fácil de trobar signifícatius

paral.lelísmes amb el cas cátala:

El poblé ho ha compres; ha vist que tenia drets que 'ls hi havien robot, qu 'era esclau d 'una altra

rassa, y qu 'essent á casa seva havia d 'arronsar-se y llevarse 7 barret perfer lloc a les exigencies del

veí; enfi, s ha vist en el rang de pobles com l'Alsácia-Lorena, Escocia, Irlanda, Polonia y tants a/fres

que 's consideren ab energía suficient per governarse ab liéis acomodables á n 'ells yfetes per ells,
i • • 264

sens esserjugiiet de ningu.

Vcrdagucr i Callís. des del catalanismo conservador, fou un altrc deis precursos en Fanálisi

comparativa de moviments nacionals coetanis. Des de les pagines del setmanari La Veu de Catalunya,

que comencá a sortir 1' 1 de gener de 1891, cscrigué múltiples cróniques de moviments nacionalistes de

tot el món. A mes, mantingué contactes amb líders de molts d'aquests moviments (Campion, Urdidy,

Rouska, Maurice Barres, Mistral...).265

Sovint s'cstablcixcn comparacions amb altres rcivindicacions nacionals. Els casos d'Irlanda o de

Bohemia son sovint esmentats per a justificar una pretesa superiohtat económica i cultural de

Cataluma. Alhora. hom es queixa del menor patriotisme a Catalunya, fet que expliearia la situació

mes estancada de les rcivindicacions catalanes:

Baix tots els aspec'tes Catalunya és superior á Irlanda y á Bohemia. A la comarca catalana hi há mes

riquesa y adhuc una cultura mes extensa é intensa. Irlanda és pobre, y la térra en sa major part está

subjecte ais 'landlord\ Bohemia és mes pobre encare; les poques industries que lafan viure están en

mans de capitalistes deraca germánica. A pesar d 'aixó, Irlanda y Bohemia no solsament se han

264 "Lesfonts del Catalanisme ", Renaixement, n° 58, Barcelona, 21 desembre de 1911, p . 258.
265 V'erdaguer i Callís, La primera Victoria del Catalanisme.
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rebela!, sino que 's van imposant, y únicament els hi don el triomfel séu sentiment nacionalista y la

sevafe patriótica.

Ja el 1904 D. Martí i Julia, en el discurs de clausura de la setena Assamblea de la Unió Catalanista el

1904, compara el cas cátala amb l'irlandcs arribant a la conclusió que el nacionalisme cátala és la

manifestado particularista mes complerta, arrodonida i progressiva. Alhora, qualifica el

nacionalisme bohemi á'étnic i al noruec d 'incomplet:

Lo nacionalisme de I 'Irlanda,, concretatprincipalment a la reivindicado nacional, en lo sentit poli tic,

se troba limitat á la modalitat religiosa y ais problemes socials y agrarí, unas voltas ab predomini de

la nota religiosa, altras voltas ab predomini del carácter social qu 'esdevé de las crisis agrarias. La

organització interna d 'aquell poblé en el que també hi han predominat las influencias deis grans

propietaris quina representado tenim en las térras morescas del sur d 'Espanya. ha produhit allí crisis

socials esperveradoras. fams terribles; y d 'altra parí el sectarisme religiós d 'aquell poblé que te duas

corrents religiosas que han lluytat durant sigles ab bravesa, han concretat un sentiment nacionalista

limitat á n 'aquestas duas manifestación^ socials, pero que no ha arribat encare en cap de las sevas

aspiracions á concretar una organisaciópositiva, á adoptar una manera d'esser nova, á determinar

una organisació interna que comprengués tota la integritat del nacionalisme particularista que

trobem en el poblé cátala267

El nacionalisme cátala, en canvi. té un carácter perfecte i complct. Martí i Julia en remarca el seu

carácter integrador:

Nosa/tres podém aportarhi 7 nacionalisme nostre. perfecte y complert. en el sentit de que I 'integran

(otas ¡as condicions. mentre que los altras sois ne posseheixen algunas. La manifestado nostra del

particularisme, el nacionalisme cátala té / 'adaptado jeta ja de temps entre la rassa i el tener. Per

mes que successivament hagin vingut novas rassas á modificar, ab el temps s 'han assimilat y s 'han

convertit poch á poch en conexas ab la rassa indígena: aquesta condició actual de la nostra rassa es

la que ha determinat que 7 renaixement cátala tingui ls elements indispensables pera que 7 nostre

nacionalisme sigui completament particularista. 26S

266 Renaixement, 29 d 'abril de 1911, p. 126.
261 Discurs de clausura, D. Marti i Julia, Deliberacions, Assamblea Catalanista, Barcelona, Ma'tg de 1904, p.
134-135
26Slbid,p. 138.
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Martí i Julia veu el nacionalisme cátala eom expressió d'un particularismo complct justificat en fets

culturáis, histories i fíns i tot naturals. Es tracta d'un nacionalisme integral que té un carácter

allibcrador i que ha de portar la llibcrtat i la justicia social:

Y en aquesta Assamblea d 'ara, al determinar primerament que 7 catalanisme es un moviment

nacionalista, y després al determinar els punts generáis d 'orientado del catalanisme en el problema

social, vegeu eom es el sentíment particularista, diferenciador, lo que ve á donar la Hibertaty la

igualtat socials que corresponen y que son la derivado inmediata de que tota entitat, home ó

colectivitat, tingiii 7 Hiure espandiment de la seva vida pera la aplicado á la organisació de lo mes

intern y íntim del nostre poblé de las lleys que regeixen á tota la humanitat. Per aixó 7 nostre

nacionalisme es el mes llógich. perqué tenim sempre 7 nostre pensament en la nostra total

organisació, y per aixó, tenint una personalitat complerta, ab antecedents de vida lliure en la historia,

tenint una llengua propia, ab esquisidas manifestadons de altres temps i d 'ara, sentint un afany de

reivindicado , un desitg defer renaixer aquesta vida nostra que avuy tenim detentada, nos preocupém

de donarii la forma que 'ns convé y que per naturalesa nos es propia, y lo primer á que aspirém es á

que 's realisi 7 cumpliment absolut deisfets particularistes que no constitueixen una doctrina social y

filosófica, ideativa, sino que son fets positius que teñen una realitat vívenla á la naturalesa. ~69

Les referéncies a d'altres nacionalitats son constants. Hom sent la necessitat dequiparar la situado de

Catalunya amb altres qüestions nacionals de gran ressó internacional. Així dones, Catalunya es una

nació desposseida deis seus drets naturals de la mateixa manera que Irlanda o Polonia, ducs de les

rcivindicacions nacionals que hom crcu menys indiscutibles:

Qui som? Som una Nació que sospira per la llibertat perduda, robada, i el que 'ns negui aquests drets

naturals, que per rao histórica i de raga ens pertanyen, demostra o molía ignorancia o molía moldat.

Perqué, que 'm dirieu , senyors sabis, senyors erudits, si jo negués el carácter de Nació a Irlanda, que

amb lluita encesa, i pels seus filis sostinguda. treballa per la seva lliberiat? Qué 'm dirieu. si jo a

Polonia ¡i negués ¡a seva historia escrita amb planes de sang? No us diu res la nova lluita, que

sostenen empenyada els balkans coníra Turquía? 370

El catalanismo, entes eom una ideologia d'alliberament nacional, no és pas vist eom un fet aíllat sino

formant part d'un corrent general oposat a Yestatisme. A partir d'aquest nacionalisme s'arriba, fins i

tot, a un cert europeisme basat en la idea de les nacions lliure'". La substitució de l'Europa deis cstats

per l'Europa deis pobles lliures portara a una unitat espiritual (cultural?):

ffp. 139.
:'° Lluis G. Fábrego ¡Amar, Urna, 31 de gene r de 1913, a Renaixement, 13 de marc de 1913.
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Sostenim, els nacionalistes, que no hi haurá un esperit europeu, en tant les nacions, els pobles

naturals, visquin esclavitzats. L 'esperit europeu had'ésser laboral per tots els components d'Europa

i, per ara, qui compon I 'Europa no son pas les nacions iliures, sino els estats (supranacionals)

usurpadors. Quan els pobles naturals gaudeixin i disposin de tots els llurs atribuís i, convenientment

personalitzats, puguin crear la seva propia cultura, será llavors que, espontaniament, surgirá aqueixa

unitat espiritual que un grup d 'intel. lectuals catalans aclamen. 27! '

El catalanisme, dones, no ha de restar tancat en si mateix sino que ha d'obrir-se al món. El

nacionalisme, dones, no és vist com una rec/usió o un sentiment egoísta; al contrari, es un moviment

que ha de projectar-se internacionalment tot aportant unes idees de valúa ética i moral en el gran.món

de la historia:

Un poblé que fingui un moviment nacional no s 'ha de contentar amb que tinguiforca interior. Amb

ella solament interessaria ais propis patrióles, sense interessar ais altres, i cal que interessi també a

la geni de tot el món. Nosaltres hem de procurar ésser, no un poblé de geografía, sino un poblé

d 'idees. Es a dir, Catalunya per nosaltres, ha d 'ésser mes que un nom una potencia, i una gran

potencia; és ciar que aquí no parlo de potencia en el senfit polític, en el sentif diplomátic, sino en el

sentit espiritual... 2'2

Com molts altres catalanistes. Rovira i Virgili creu que una política internacional és un element

indispensable per a tot moviment nacional. Aixi, es refercix a les rcvoltcs de 1848 a Hongría i de 1863

a Polonia, com a cxemples lluites nacionals fracassades per la manca de suport internacional:

/ penseu que he parlat d 'Hongria i de Polonia, que son les dues nacions mes fortes entre les que

¡luítaren per la seva llibertat nacional. Si I 'Hongria i Polonia no han estat capaces per si soles amb la

llur granforca interna, de conquistar la llibertat nacional, és ben evident que 'ls altres pobles que

sostenenplets nacionalistes tampocpoden conquistar-la sino teñen un auxili extern... 27S

I aquest "auxili extern" al que Rovira i Virgili es refereix és mes una forca moral que no pas un suport

direetc:

"7/ ManuelJuliachs, Renaixement, 24 de clesembre de 1914, p. 658.
~'~ A.Rovira i Virgili, "Necessitat de que tot nacionalisme (ingui una política internacional", conferencia al
CADC1, Ud'octubre de ¡914, CADCI, re\>ista anyal 1915, p. 149-150.
273 A. Rovira i Virgili, Op. CU;, p. ¡52.
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Moltes vegades no cal que aquest ouxili extern siguí per les armes, ni cal que 's tracti de guerra: n 'ni

ha prou amb una simpatía universal perqué el govern centralista procuri la Ihtr autonomía. 2'4

Antoni Rovira i Virgili planteja que qualsevol moviment nacionalista ha de gaudir de la simpatía

exterior si vol resultar victoriós:

Jo cree que per a que triomfi un moviment nocional li calen dues condicions imprescindibles: li cal

una franforca interna i li cal a mes ttnprestigi i una simpatía exteriors (...) Laforca interna és la

propia vida, és la rao i la condició de la propia existencia, i la simpatía exterior forma I 'ambient,

I 'aire que ha de respirar: sense aquest aire s 'ofegaría...

9.1. VEVROPA DE LES MINOR1ES1DELSIMPERIS COLONIALS

A la fi del scglc XIX i fíns a la primera guerra mundial, la vida política europea es vcu saesejada per

dos fenómens oposats: les reivindicacions de les nacionalitats oprimides a Europa i per Fexpansió

colonial a Asia i África. Fins i tot, hi ha qui pensa qué aquests dos problcmcs jugaren un rol important

en la cursa d*armaments en qué es ficaren les grans potencies europees.276

Franca i Anglaterra, que en el moment d'esclatar la guerra europea es declaren defensors deis drets

deis poblcs, practiquen en canvi una política colonial a fora d'Europa. En cls anys d'cntrcgucrrcs,

alguns deis territoris colonials -com ara Egipte o la India- comencen a fer sentir la seva veu en les

organitzacions que reivindiquen cls drets deis poblcs a decidir el scu futur. La Unió de Nacionalitats a

París o organitzacions semblants en qué també hi ha presencia de representants catalans, fan seves les

demandes de llibcrtat de nacions no europees. Tanmateix, hom pereep un cert ctnoccntrismc en les

análisis que fan irlandesos o catalanistes: la critica a 'Anglaterra' o a Espanya no es fa sempre

extensiva al regim colonial. En el cas deis catalanistes, a mes, hi ha una certa benevolencia a l'hora de

referir-sc a ' Anglaterra' o a Franca, régims polítics d'arrel mes democrática en comparado a la

monarquía espanyola. En el cas d'Antoni Rovira i Virgili, per exemple, notem una certa admiració per

Pimperi británic, malgrat els casos d'Egipte, la india o Irlanda. En concret, en referir-se a aquests dos

darrers casos hi ha una certa justificado del colonialisme, atenent a una presumpta voluntat

214Ihid.
275 Ibicf, p. ¡49.
*' Pablo eleAzcárate, p 9, "Proteclions eleÁfinorités".
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<¥Anglaterra perqué aqucsts poblcs acabin obtcnint l'autonomia de la matcixa manera que Canadá,

Australia o Sud-Africa:

Cal dir que mirant detingudament les questions de I India i d 'Egipte des del puní de mira nacional, no

es poí defensor que un poblé mes poderos tingui un absolut domini sobre les seves colónies; pero haig

de reconéixer, perqué es veritat, que tots els mals que hagi pogití produir I Inglaterra sobre I 'India i

sobre Egipte, son molt mes petits que els bens que hi ha produít. que hi ha portal... Anglaterra encara

impera a I 'India; mes el día que hagi arribat I 'hora de la seva llibertaí, de la seva autonomía, li

concedirá. 277

9.1.1. EL MODEL ESCANDINAU

El 1814, despres de mes de 400 anys. es trenca la unió de Noruega amb Dinamarca; els dos paísos

havien constituit un estat unitari sota una monarquía absoluta. Els últims anys de les guerres

napoleóniques la corona noruego-danesa havia cstat aliada de Franca. El tractat de Kicl va forcar el reí

a cedir Noruega a Suécia. Immediatament després, els noruecs elegiren una assemblea constitucional

que deelarava Noruega com a cstat independent. Succia reacciona llancant una atac militar; despres de

breus hostilitats, Noruega acceptá la unió amb Suécia com a regne apart sota un mateix monarca. La

unió de Noruega amb Succia va comportar conflictos freqüents i va fomentar ranimosítat entre els dos

paísos. Al llarg del segle, les relacions amb Suécia constituiren un element important de la política

noruega. Despres de la separado amb Succia, el nou cstat sobirá va decidir de mantcnir la monarquía

escollint com a rei a un príncep danés.

La unió de Noruega amb Suécia és: dones, un record relativament proper en el temps que pot ser un

deis elements que ajudi a entendre la desconfianca del poblé norucc cap a la unificado europea.

El cas de Finlandia segucix unes pautes similars. Aqucst territori situat entre Rússia i Succia, vcura

aparéixer el segle XIX un nacionalisme finés que, en un primer terme, aliará elements finesos i suecs

en contra deis llacos amb Rússia. L'existencia d'una minoría sueca a Finlandia fa, pero, el cas finés un

xic mes complex que el noruec. En tot cas, Finlandia també arribará a la sobirania el segle XX sense

vessar una gota de sang.

Despres d'acabada la guerra, Finlandia és el primer estat que aconsegueix la seva independencia. Aixó

es saludat des de la prema catalanista amb evidents mostrcs de satisfacció. Antoni Rovira i Virgili, a

les planes de La Ven, comenta el primer resultat de la guerra:

*'' A. Rovira i Virgili, "Posició de Catalunya da\>nt el problema Europeu ", CADCI, revista anyal 1915, 31
d'octubre de 1914.
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La guerra haprodui't el primer gran resultat definitiu de lliberació i de justicia. La Finlandia és lliure.

L 'Europa compta amb un nou Estat. Ha acabat la brava lluita nacional sostinguda pels finlandesos

amb la mes bella i completa victoria.27S

Caries Cardona, a La Batalla -el scu testament polític-, tambe es fa ressó d'aquest sentiment d'cufória

al voltant de la consecució de la idnependéncia de Finlandia. Així, Vibrant cita un text patriótic de

Juhani Aho que coincideix amb el to de la seva retórica:

7 no saben que un núvol d 'esthi, blanc, lliscant peí cel blan, és nostra bandera; que en un día ciar, un

focal cobert de neu i elfirmament servint-li defons. son nostres colors que resplandeixen; que la vela

d 'una barca, brillant ben lluny per sobre les ones, és nostra bandera aixecada.

El model escandinau es tambe un referent per a un possible model federatiu iberia A principis deis

anys vint hom veu en la independencia de Noruega el primer pas cap a una confederado escandinava.

M. Domingo s'hi refereix el 1923 per asscnyalar que una possible independencia de Catalunya podia

afavorir una confederado ibérica:

Direu que avui Catalunya te un ideal: el de la seva independencia, per a salvarse, enfront d 'Espanya,

que necessita salvarse mes que Catalunya i que no té, anquilosada, abléptica i paralitica, cap ideal

Pero I 'ideal de salvarse, si només és el desig de salvarse, mes que un ideal, pot semblar un egoisme.

¿No podria ser per a Catalunya un ideal, enfront d 'aquesta Espanya oficial que s 'entesta a reteñir el

Marroc, la reconqiiesta espiritual d 'América? ¿No podria ser. repetint el cas del nord d 'Europa, on la

independencia de Noruega fou el primer pas cap a la futura confederado escandinava, que, com

somiava OliveiroMartins. la independencia de Catalunyaproduís la confederado ibérica, la tornada

de Portugal a la solidaritat amb Espanya? 2S0

9.1.2. QUATRE NACIONS EN UNA: EL MODEL BR1TÁNIC

Una análisi superficial, pero no del tot esbojarrada, podria aparcllar Pestat espanyol amb el Regne

Unit; Galicia amb Gal.les, Catalunya amb Escocia i Irlanda amb Euskadi. De fet, el cas cátala presenta

en alguns aspectes mes punts de contacte amb el nacionalisme escocés que amb F irlandés. Pero si ens

restringim al període d'entregu erres Escocia o Gal.les viuen immersos en el somni imperial Británic.

Catalunya, en canvi, ja ha vist descompondré's Pimperi espanyol.

2l Lo Veu de Catalunya, Finlandia, 8 de gener de 1918.
279 Vibrant, La Batalla.
280 J.M. Rodés, Catalanisme i Social ismo M D o m i n g o , p . 76-77.
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Hi ha qui veu una similitud, tanmateix, entre els dos mares. Així, ambdues realitats es traben a

l'extrem d'Europa i mantenen el seu fet diferencial281. Al llarg de la historia, ambdós regnes s'han vist

confrontáis amb tendéncies centrifugues rememorant Inexistencia de nacions históriques (passat

nacional o csíat prc-nacional) i basades en diferencies socials, económiques, religioses o culturáis

(també lingüístiques). L'csfondramcnt de l'imperi afavoriria el ressorgiment deis moviments nacionals

periférics. Aixó explicaría l'aparició tardana d'un moviment nacionalista escocés pero no la forca del

moviment irlandés. En el cas espanyol és evident que ha estat un element important; pero aixó no

n'exclou molts d'altres.

A l'hora d'explicar per qué Irlanda desenvolupá un moviment nacionalista que tingué com a desenllac

la independencia, i el mateix no sucecí a Escocia o Gal.tes, Michacl Hcchtcr argumenta com a motiu

principal Fescassa industritalització de Tilla. Així, Irlanda no hauria desenvolupat un enclau industrial

i urbá separat del rcrapaís rural. Aixó hauria propiciat el desenvolupament d'un sentiment de

solidaritat nacional capac d'articular un moviment polític d'ampla base social en favor de la

independencia.282

Escocia

Els projectes de Home Rule per a Irlanda en el temps de Gladstone, donaren lloc a l'aparició d'un

moviment favorable al Home Rule per a Escocia i popularizaren la idea del Home Rule All Round; és

adir, l'autonomia per a totes les nacionalitats (Escocia. Galles...). El 1886 naixia una associació

escocesa favorable a l'autonomia (Scotish Home Rule Association) que comptava amb el suport deis

sectors Liberáis i Laboristes. pero amb 1'oposició deis Conservadors. Kcir Hardie, líder del Scotish

Parliamentary Labour Party (Partit Laborista Escocés), esdevingué un deis máxims defensors de

Tautonomia per a cada nacionalitat o país de l'Impcri Británic, amb un Parlamcnt Imperial per a afers

Imperials:

His Scotish Parliamentary Labour Party was committed to 'Home Rule 'for each sepárate nationality

or cotmtry in the British Empire, with an Imperial Parliament for Imperial affairs.... 283

La idea autonomista a Escocia nasqué lligada ais sectors progressistes (Liberáis i Laboristes) pero

comptá des d'un principi amb 1'oposició deis conservadors escocesos i unionistes anglesos. Els

autonomistes escocesos -a la vegada Laboristes o Liberáis- plantcjavcn, de fet, una reestructurado de

281 Tont Gallaguer, "Autonomy inSpain: lessonsforBritain", p 119, deBernardCrick, "National identities".
282 Michael Hechter, Infernal Colonialism: the Celtic Fringe in British National Development, citat per JeJJrev
Praguer, Buihiing Democracy in Ireland, p . 33.
283 HJ. Hanham, Scotish Nationalism, p. 94.
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l'cstat mes que un projeetc nacional altcrnatiu. Les arrels del nacionalismo escoces cal trobar-lcs en

laboristes radicáis com Stuart Erskine i John Maclean. Erskine es mostrá favorable a una idea nacional

escocesa mes propera a la cultura céltica que a l'anglo-saxona; cls scus modcls eren Irlanda, Bohemia

o Hongria. El seu radicalisme el portaren a defensar Paixecament de Pásqüa de 1916 a Irlanda,

mostrar-sc favorable a la Rcvolució Russa i donar suport a les aspiracions nacionalistes del poblé

árab284. De la mateixa manera, John Maclean es mostrá favorable al Reviva! Gaélic a Irlanda, posant

l'accent en la figura de James Larkin. Maclean, de fet, era mes un seguidor de la Workers' Republic

de Larkin que no pas del nacionalisme del Sinn Féin. El scu ideal polític era la crcació d'una

República Comunista Escocesa com a primer pas per a una organització comunista internacional:

/ stand oitt as a Scottish Repiiblican candidate feeling sure that if Scotland had to elect a Parliament

to sit in Glasgow, it would votefor a working-class Parliament... The social revolution is possible

sooner in Scotland than in England... Scotish separation is parí ofthe process of England 's Imperial

desintegration... This policy ofa Workers' Republic in Scotlanddebars me/rom going to John Bitll 's

hondón Parliament... Had the laboitr men stayed in Glasgow and started a Scottish Parliament, as did

the genuine Irish in Dublin in 1918. England would have sat itp and made concessions to Scotland just

to keep her ramshackle Empire intact to bluff other countries. 28S

Tanmateixf tot i la posició favorable al Home Rule del Laborisme en general, el radicalisme de John

Maclean era un corrent minoritari a TEscócia de principis de scglc. El sentiment de elasse i la

solidaritat amb la elasse obrera británica estaven per damunt de la idea nacional.

Gal, les

El procés d'industrialització que patí el país de Gal.les el segle XIX accentuá la divisió entre el sud

(industrial i amb forta immigració anglcsa) i el nord (rural i majoritáriament gaclic-parlant). La

immigració a les valls angleses de principis de segle, juntament amb els canvis socials i polítics que

comportava la industrialització, donaren Iloc a una dicotomía política i cultural. A fináis del scglc XIX

hom havia presenciat l'aparició d'un nacionalisme galles seguint el model irlandés, amb Gwilym

Hiraethoy i la formació de Cymrtt Fydd (Young Wales Movement) el 18862S6. Aquest corrent,

básicament cultural, estigué en contacte amb el socialisme i Tobrerisme que caracteritzaven la regió

sud del país. El rcsultat fou un sentiment d'identitat gal.lesa que es manifestá sobretot en

Yinconformisme i un cert radicalisme; sense traduir-se, pero, en un moviment nacional d'ámplia base a

l'cstíl irlandés. El sindicalismo obrer tenia uns contactes mes estrets amb el moviment obrer británic i

el nacionalisme irlandés (culturalista i gaélic-gal.lés) fou incapac de liderar el debat polític.

:s4 H.J. Hanham, Scotish Nationalism, p. ¡36
285 Tom Bell, 'John Maclean: A fighterfor Freedom ', Glasgow ¡944, p. ¡23-4, citat per H.J. Hanham.
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Tanmatcix, la tasca en el món cultural i de l'educació deis nacionalistes pcrmctc la conscrvació del

gal.les a les zones menys industrialitzades. El procés de desaparició del gal.les -que a Irlanda continua

amb la creació de l'Estat Lliure d'Irlanda i després amb la República d'Irlanda- fou frcnat al país de

Galles en aquel les zones on el procés immigratori fou menor. Val a dir que avui Galles és un país

molí mes bilingüe -en la practica- que no pas la República d'Irlanda. Gwynn A. Williams estableix

certs punts de contacte entre la realitat gallcsa de principis de scglc i Catalunya, una altra regió amb

pemonalitat diferent que hauria experimentat un model de creixement industrial semblant.287

Egipte

El nacionalisme del poblé del Nil, fins fa poc mdimentari, s 'ha desplegat considerablement en el

temps darrers. De íot aixó n 'ha vingitt un moviment internacional en pro de la independencia

d 'Egipte, moviment que té avtti son principal fogar a París.

Dies enerera, la delegado Egipciana a la Conferencia de la Pan oferí un diñar ais representants de la

premsa aliada, el qttal resulta itn acte de simpatía envers les reivindicacions patriótiques de

I'Egipte.238

Rovira i Virgili esmenta a Anatole F ranee, qui ha enviat una carta de solidaritat amb Egipte.

9.1.3. FRANcA I LES TRENTA-DUES ESTRELLES

A hacia i Lorena

Des de Catalunya es segucix atentament totes les reivindicacions nacionalistes o autonomistes mes

significatives. Un cas singular és el d' Alsácia i Lorena, per bé que estigueren sota domini germánic

abans de la guerra per passar en aeabat ajurisdiceió francesa. El scu rebuig al projeetc d'autonomia de

1911 mereix el següent comentan per part de Renaixement:

L'Alsacia-Lorena ha rebutjat ab enérgic gest el migrat projecte d'autonomia que li proposava el

Govcrn prussiá y que no satisfeia els seus anhels de llivcració. Ella;ns ha demostrat novament que'ls

pobles sotmesos no deuen acceptar, com rastrer pidolaire, les engrunes de llivertat que sos opresors

desdenyosament els hi donguin, sino que duen teñir prou dignitat pera no admetre cap concessió que

no impliqui en sí el reconeixement de la justicia de llurs aspiracions.289

* D. Williams, A history ofModern Wales, p. 274
" Gwynn A. Williams, The Welsh in theirhistory".
:ss A. Rovira i Virgili, La Ven de Catalunya, Per la Independencia d'Egipte, 8 d'agost de 1919. Wissa Wassif
Bei
289 Renaixement. 4 de marc de 1911, p. 33.
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La Veu de Catalunya rccull unes dcclaracions de Millcrand, just abans de la scva elccció com a

president de la República francesa, en qué assenyala la necessitat d'un régim de descentralizado

administrativa. L'articulista de La Veu subratlla el fet que Millcrand ha estat el primer Alt Comissariat

d'Alsácia i interpreta que el "contacte amb els habitants deis territoris reconquerits Hféu veure

clarament que el régim centralista és incompatible amb les realitats de la vida de les diverses

agrupacions que constitueixen un Estat290

Antoni Rovira i Virgili es fa ressó també del debat sobre el futur de l'Alsácia i la Lorcna i conclou que

la impossibilitat de sotmetre aquests territoris a un régim centralista, ha d'obrir les portes a una

reforma radical de l'organització territorial francesa. Cal, dones, l'aplicació del principi autonomista a

tot Franca i acabar amb el régim unitarista francés:

Cada dia.són mes ampies i mes profundes les esquerdes del régim centralista imposat a la Franqafa

mes d'un segle. L 'edifici unitari de I 'organització departamental teja comptades les hores que li

resten de vida. El gran vent tempestuós de la guerra hauráfet catire moltes fidles mortes que encara

estoven enganxades a l'arbre deis Estats. 29>

Bretanva

A fináis del segle XIX i a principis del segle XX es popularitzá a Bretanya la idea nacional lligada al

passat ecltic. La Union Régionaliste Bretonne (URB), fundada el 1898, demanava una autonomía

regional i la introducció d'una educado bilingüe"". L'URB era una organització de caire conservador

-i católic- oposada a les idees socialistes i internacionalistes. El 1911, amb rapando del Partí

Nationaliste Bretón comencá a eixamplar-se la base ideológica del nacionalisme bretó amb la

incorporado d'una generado mes jove, per a la qual Bretanya era una nació i el seu objectiu la

independencia. L'csclat de la guerra i la difusió del principi de nacionalitats radicalitzaren el

nacionalisme bretó. Després de la guerra el moviment bretó s'organitza al voltant del Groupe

Régionaliste Bretón (GRB), que el 1919 passá a anomenar-se Unvaniez Yaouankiz Vreiz -UYV-

(Union de Jeneusse Brettone). BREIZATAO, el nom de la publicado dirigida per Maurice Marchal, es

convertí en el símbol del nacionalisme integral i independentista. Marchal culpabilitzá els estats del

conflicte europeu i proposá la reorganització d'Europa en una federado de nacionalitats.293

Rovira i Virgili subratlla que a Franca hi ha potentes forces d'assimilació que dificulten les possiblitats

290 La Veu de Catalunya, 5 á"octubre de 1920.
291 Antoni Rovira i Virgili, L Autonomía Regional a Franca, La Veu de Catalunya, 2 d'agostde 1919.
292 Jack E. Reece, The Bretons against France, 54-55
293JackE. Reece, Op. Cit., p . 98-99.
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de ressorgiment nacional de Bretanya, Provenga. Alsácia o el matcix Rossclló. D'cntrc tots aquests

casos assenyala que és potser Betanya la vello nació de I Estat francés que conserva major

possibilitats de resurrecció nacionalista. Rovira i Virgili subratlla la tasca de la revista bilingüe de

Rennes, BreizAtao (La Nació Bretona), órgan d'opinió de la :Unió de la Joventut Bretona'. Aquest

moviment, tot i que éspetitfogar de nacionalisme intel.lectual i que és mes una llavor que una

realitat present, mostra que en alguns bretons deis nostres dies la consciéncia nacional encara
294

existeix.

9.1.4. ELMODEL DUAL: LA MONARQUÍA AUSTRO-HONGARESA

L'imperi austro-hongarés estava constituit per dos cossos separáis, Austria i Hongria, que

cxcmplificaven un model de monarquía dual des de 1867. Si els territoris Austríacs estaven

básicament sota el domini de la burocracia germánica, Hongria estava controlada per la noblesa

Magiar. Ara bé: dintre d'aqucsts dos territoris, s'hi trobaven importants minorics nacionals que no

veien respectats els seus drets; entre elles, txecs, eslovacs, serbis o croats. El sistema imperial austro-

hongares difíeilment podia ser un model válid per a catalanistes o nacionalistes irlandcsos, excepte si

hom es fíxava en el principi d'igualtat de dos territoris sota una mateixa monarquía.

Tomas Masaryk i els txecs

Després d'Irlanda, la qüestió txeca és una de les que desperta mes simpaties entre els catalanistes. Per

una banda, es destaca que, com a Catalunya, el nacionalisme txee te les seves arrcls en un moviment

literari i cultural en el qual la reivindicació lingüística hi juga un paper fonamcntal:

El moviment txec, com el caíala. ha tingut uns origens literaris. Abans de concretarse en moviment

social y poli tic ab orientado reivindícativa y de combat.fou una aspirado sentida per poetes. Els

literats txecs /oren sempre uns apóstols. Recordis aquell batallador publicista Havlicek quefou

desterrar, y quins escrits eren tant temibles, qn 'eren empresonats els que 'ls llegien. 95

Els txecs, a fináis del segle XIX, s'havien organitzat demanant els seus drets lingüístics i culturáis.

Dcmanavcn un marc jurídic bilingüe (educació, administrado...) i, de fet, el 1897 s'albirava la

possiblitat de la introducció de mesures en aquesta direcció; tanmateix, la pressió del grup dominant

germánic impedí la realització d'aquestes reformes.296

'** A. Rovira i Virgili, "EL nacionalisme bretó ", La Veu de Catalunya, 2 de gener de 1922.
' Renaixement, Reivindicació Nacionalista, 29 d 'abril de 1911; sovint hom es refereix a "Bohemia " pero es
dona I 'adjectiu Txec.
296 Paul Vysny, Neo-Sla\>ism & the Czechs, p. 15.
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Per altra banda, com en el cas d'Irlanda, s'assenvala que la forca del moviment txec es devia en gran

part al seu carácter popular. Son les masses populars i no Y Aristocracia les que lluiten pels seus drets:

El moviment txec den la séva poixansa y vitalitat á que I 'ideal nacionalista s 'ha encarnat en el baix

poblé. La massa és qui 7 sostenía. L 'aristocracia, traidora com sempre, afanyosa de conservar els

sétts privilegis y el vell predomini deis temps absolutistes d 'avans del 48, está al costat del element
i i i 297

germanic, invasor y despotw.

Tot i que cls principis generáis que inspiraren el moviment txec foren de caire democrátic, amb la

participació de sectors socials populars, hom veu sovint el renaixement cultural txec com un moviment

csscncialmcnt de elasse mitjana. A les arrels d'aquest renaixement cultural cal esmentar el fenomen

deis Sokols, una mena de societat esportiva fundada el 1862 que aconseguí agrupar a sectors

importants de la joventut txeca i introduir així les idees nacionalistes.29a

Renaixement informa el 1915 de la creació del Narodni Rada Cescha (Consel! Nacional Txec) 2". La

Veu de Catalunya es fa ressó de la consecució de la independencia de Txecoslováquia el 1919. El

febrer d'aquest any, Pcrc M. Bordoy Torrcnts elogia la figura de Masaryk -primer president de la nova

república de Txecs i Eslovacs- tot fent-ne un petit resum biografié.

Serbia i Iugoslávia

En el moment d'csclatar la guerra europea. Serbia -juntament amb Bélgica- esdevé un deis símbols de

la lluita aliada en favor de \espetites nacions. De fet, Bélgica i Serbia -juntament amb Franca- son tres

paisos que -seguint la propaganda alidada de I'época- son victimes de l'imperialisme. Així. la Gaseta

de la Unió Catalanista redacta V1 de maigde 1915 un Missatge a Serbia. Bélgica i Franca, desitjant

una prompta i honrosa pan. el quat és lliurat ais consultats respectius per a que 'ls presentin a ses

respectives Nacions. 30'

En aquests anys hi ha nombrosos actes de solidaritat amb Serbia -que és citat com un deis modcls

nacionalistes a seguir. Així, el 6 d'agost de 1914 se celebra, al Casal Catalanista del districte VI, un

míting de simpatía amb Serbia, en que hi participen A. Rovira i Virgili, Daniel Cardona i Franccsc

297 Renaixement, Reivindicado Nacionalista, 29d 'abril de 1911, p . 126.
29SR.W. Seton-Watson,A history ofthe Czechs, 211-212.
'"Renaixement, 15 d'abrü de 1915, "De les Nacions que's vindiquen.
300 Pere M. Bordoy Torrents, Tomás A-fasaryk, La Veu de Catalunya, 3 de febrer de 1919; Hi ha també
referénciesbibliográfiquesde "La qüestió Txeca" i "La qüestió social" referides al "Pob/e Bohemi".
301 Gaseta de la UC, 1 de maig de 1915; el text escrit en cátala está acompanyat de la tradúcelo en serbi del
primer i en francés deis dos darrers.
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Roscll (prcsidcnt del Casal). En aqucst acte, Daniel Cardona posa cls cxcmplcs de Serbia i d'Irlanda

com a models a seguir davant el centralisme espanyol:

Per nosaltres, la Ihtita d 'ttn poblé que vol la üibertat de tal, ha d 'ésser no tant sois vist amb gust sino

envejada i tot, havent-la de teñir en bon compte peí día demá, allissonant-nos suara I Irlanda d 'una

faisó, ara la Serbia d 'una ben diferenta, lo qual ens demostró de quina manera podrem arribar

nosaltres a lo que 'ns períoca, defensaní-nos uns cops d 'aquesies fiieíades inacabables del

centralisme, com el darrer projecte deis Secreíaris Municipals que encara be!luga i ens revolía, o bé

ananípel camí dreturer, que és pesaí pero segur.302

Aquests actes de solidaritat arriben a concretar-se en actes cívics com és el cas d'una manifestado

pro-Serbia, davant el consulat de Serbia a Barcelona, amb el lliurament de 3500 targes303. La simpatía

envers Serbia , com en altres casos, es tradueix en la redacció d*£V Missatge o la Nació Serbia, lliurat

al Consol de Serbia a Barcelona el 5 de febrer de 1916 i redactat per un grup de catalanistes afins a

r u c . 3 W

Un cop acabada la guerra hom veu amb bon ulls la creació de Iugoslávia -unió voluntaria de diversos

poblcs eslaus deis balcans. Així, la Mancomunitat, en contestado a un telegrama de felicitado, rep el

següent telegrama del Consell Nacional Iugoslau;

El Consell Nacional lugoeslau agraeix molí les felicitacions amb les quals haveu sahidat nostra

conquesta victoriosa de la llibertat i unió nacional de tois els iugoeslaus. segons elprincipi de lliure

disposició deis pables. Vos preguem creieu en noslres millors auguris peí vostre esforc nacional en

nostra admirado peí concurs voluntari en aquesta gran guerra, en la que Catalunya heroica s 'ha

distinga entre tots elspal'sos neutrals. -Trumbic, president. 30S

No tardaran, pero, en aparcixcr les primeres critiques a Serbia en referir-sc a les divcrgcncies a Thora

de Forganització d'aquest nou estat Iugoslau. L'octubre de 1920 s'esmenta que els serbis han hagut de

transigir davant les demandes federalistes deis eslovens i croats que malgral llur origen i llenguatge

indubtablement serbis, son de contextura orgánica marcadament llafina: caíólics, ferms i alhora

empeltats en les orientacions culturáis ipolítiques de I 'Occident. m

302 Renaixement, 6d'agóstele 1914,p. 400.
303 Renaixement, 13d'agost de 19}4, p. 415

Renaixement, 29 de gener de 1916.
La Veu de Catalunya, 13 de desembre de 1919.
La Veu de Catalunya, 5 d'octubre de 1920.
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Creta i Crécia

Així comenta Rovira i Virgili Punió de Creta a Grecia :

Aixi han triomfat els cretenes. D 'un quan temps engá, els esdeveniments ens porten sovint, ben sovint,

noves victóries del principi nacionalista. Cada causa nacional ofereix carácters particidars i

disntintius. Cada poblé triomfa amb procediments diversos, segons siguí la seva manera d'ésser, la

seva Jorga, les condicions de I 'enemic, les circumstáncies de la lluita. A Creta, el triomfde I 'ideal

nacional ha exigit molía sang. Venizelos deia anys enrera que 'la sang ha de regar la térra per a que

naixquin útilsfruits'. 3O7

9.1.5. BÉLGICA I FLANDES

En un primer moment, hom es refereix a Bélgica com a una de les nacions que lluiten per la seva

llibertat i contra Pimperialisme. Bélgica i Serbia son el paradigma de lespetites nacions que han de ser

alliberades a la fi del conflicte europeu. Es a dir, en un primer moment la premsa catalanista no entra a

discutir elfet nacional belga. Tanmatcix, mes tard, trobem panagírics de la causa flamenca que

dcsmcntcixen la visió de Bélgica com una pctita nació. Ramón Fabrcgat publica un llibre els anys 30,

amb el contundent títol de Ffandes, la Catalunya delNord, en el qual fa un breu repás a l'evolució del

nacionalisme flamenc:

Les primeres manifestacions del moviment activista aparegueren a Gant. En octubre del 1914, es

fundava I 'associació nacionalista 'De Jong-Vlaanderen' (La Jove Flandes), la qual des de I 'any

següent pubiieava un diari 'De Vlaamsche Post'. El mateix any 1915, es fundava a Kortríjk una altra

associació activista amb el nom de 'Volksopbeuring' (El deixondiment del poblé) i a confinado

comencava a funcionar el 'Comité Central Activista \ amb el doctor Borms com figura principal. 30S

Per a Ramón Fabregat, les semblances amb el cas de Catalunya son evidents: moviment polític, la

qüestió de la llengua... Fabregat reprodueix el programa polític deis activistes flámenes (del 1917)

que, com podem observar, s'acosta ais plantejaments de la Unió Catalanista:

Els flámenes a Bélgica exigeixen per a Flandes una independencia completa i absoluta, un Govern

autónom i l'adopció immediata de totes les mesures que poden conduir a aquest fi (...) Nosalíres

tenim el dret i el deure d'alcar-nos davant del món sencer per a la defensa de nostra nacionalitat

307 A . Rovira i Virgili, "Com triomfa I 'ideal Nacional. L 'Unió de Creta a Grecia ", 21 de desembre de 1913.
308 Ramón Fabregat, Flandes, La Catalunya del Nord, p . 131.
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oprimida des defa un segle, pels nostres germans flámenes ignoráis i aixafats tant els d'aqiá com els

de la Flandes francesa.309

Tanmateix, quan Fabregat elogia la figura de Frans Van Cauwelaert -el líder de la 'fracció católica

flamenca' deis anys trenta- troba mes punts de contacte amb Cambó. I es que el catolicismc flamenc

venia a ser una mena de rcgionalismc monárquic de la Lliga. Així, Van Cauwelaert, com un Cambó

del Nord, es planteja també el dilema moral de Flandes o Bélgica:

5; hagués d 'arribar entre Flandes i Bélgica una oposició que es presentes clara a la meva

consciéncia, ja ho he dit al Parlament, jo no dubtaria en escollir Flandes, perqué perteneixo a

Flandes. Pero que seria Bélgica sense la unió de Flandes i Valónia? L 'afecte per Flandes i per

Bélgica conviuen perfectament dins mon cor, perqué sense Bélgjca, que és la unió de Valónia i

Flandes, Flandes, dones, no podría subsistir.310

Antoni Rovira i Virgili també analitza la situació a Bélgica. Per a ell, la Bélgica del 1919 és un estat

unitari en el qual, pero, els flámenes ni teñen reconeguts amplíssims drets lingüístics. De fet se n 'hi

falta ja ben poc perqué hi hagi un régim de perfecta igualtat lingüistica entre el francés i el

flamenc311. Tanmatcix, Rovira i Virgili assenyala que els flámenes no es mostren satisfets amb aixó i

que les reivindicacions flamenques aconseguiran traduir-se en la consecució d'un estat dual.

Rovira i Virgili, comentant la carta d'un nacionalista flamenc que es qucixa de la manca de ressó

internacional del scu cas, es plany també del desconcixcmcnt de Catalunya a Europa. Flandes i

Catalunya, dones, están en una situació semblant:

Pero no son solament els pat notes flámenes els qiti teñen el dret de plányer-se en aquest puní. Els

catalans ens trobem en el mateix cas. Adhuc molts patrióles deis pai'sos que defensem nosaltres

noblement, ignoren I 'existencia i el carácter del movimenf cátala. Nofa molt de temps que la premsa

recollia unes declaracions delpresident de la República Irlandesa. Edtnond de Valera, qui afirmava

que Irlanda és avui / 'única nació de raga blanca que no gaudeix de la llibertat. No creiem que

I 'admirable patriota irlandés tingui els catalans per pels-roges.312

Alexandrc de Bulart escriu un article a La Veu de Catalunya {De Brussel.les estant) en qué assenyala

el carácter popular del moviment flamenc. Així, encara que el francés domini en la classe mitja i alta

309 R. Fabregat, Flandes, La Catalunya del Nord, p. ¡34-35.
mIbkl.
311 A.Rovira i Virgili, El nacionalisme ais estats vencedors, La Veu de Catalunya, N dejuny de ¡919
312 A . Rovira i Virgili, El Afartirologi Flamenc, La Veu de Catalunya, 29 de novembre de 1920.
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de la societat, la massa del poblé se sent cada dia mes nacionalista i estima per damttnt de tot la seva

¡lengua, que vol rodejar del majar prestigi, procurant ena¡tir-la per tots els mitjans possibles3IS. La

forca del movimcnt flamcnc está, dones, en el poblé i en la seva defensa de la llcngua propia; fets que

fan suposar a Bulart que Flandes aconseguirá els seus propósits. Sembla entreveure's, entre línies, una

crítica al catalanisme i al scu menor arrclament popular.

9.1.6. RÚSSIA I LES NACIONALITATS

Lituánia i els Paisos Báltics

Renaixement assenyala el 1915 que tot i 1 luitar al costat de Rússia, Lituánia fa sentir al Parlament la

seva voluntat314 L'actitud deis lituans, dones, s'acosta al plantcjament deis catalanistes; hom recolza

ais alítats amb la creenca que el desenlia? de la guerra ha de portar el reconeixement de les

nacionalitats. La crítica al pan-germanisme supera ais recéis contra Rússia. La declarado de tots els

representants deis partits lituans signada a Vilna el 1915 í dirigida al govern Rus, palesa una certa

confianca en Tactitud de Rússia un cop acabada la guerra:

L 'hora de ¡a Uiberació deis pobles ha sonat. El desti vol que avui la ¡larga serie d 'errors comesos per

la Rússia envers les nacionalitats que la composen, sia finida, i que les il. iusíons d 'ahir de di tes

nacionalitats devinguin una realitat. Assistim a I 'hora de I efectivitat de la Hongo iUusió de la Nació

Lituaniana. que remonta i 'época del re i Mindore (1262). La unificado de tots els Lituans és propera.

Nostra victoria fará a trocos el brand tentó. La pau aixecará una muralla, sólida que no la romperán

mai mes les onades pan-germanistes (...) Nosaltres no dubtem que nostres germans de ¡a Prussia

Oriental, serán lliberats del jou tentó i reunits a nosaltres, car la missió histórica de la Rússia és ésser

la Hiberatriu deis pobles. 3I

La prcmsa catalana, a través de la oficina de la Unión des nationalités de París, reproducix un missatge

adrecat per J. Gabrys (lituá) al poblé francés. S'hi diu que un comité de significad ves personalitats

franceses s'cstá constituint per a recaptar cabals per a la devastada Lituánia. A mes, s'informa de la

tasca deis emigrants lituans ais Estats Units: que a comencaments de la guerra es reuniren en un gran

Congrés Nacional a Xicago, on a mes de sol. licitar al govern de la repúblcia nordamericana que

advoques per a la emancipado de Lituánia en ¡a conferencia que restableixi la pau europea, fimdaren

313 La Veu de Catalunya, 20 de desembre de 1912
314 Renaixement, 15 d'abril de ¡915, De les Nacions que 's vindiquen

1 Renaixement, 1915, p. 245, "De les Nacions que's vindiquen", signat P.i V.; s'informa que hi ha mes de
400.000 "Utuaninans " mobílitzats dins ! 'armada russa.
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una Caixa i el Consell Nacional Lituaniá amb I 'objecte de socorrer les victimes de guerra i per a

oblenir I 'autonomía de Lihiania.3'6

En el cas de Lituánia tenim constancia deis contactes directes entre nacionalistes catalans i lituans.

Aixi, Ivonne Pouvreau -del Gnip Internacional Pro Lituánia- fe diverses visites a Barcelona i té

contactes amb membres de la Unió Catalanista. El 17 d'abril de 1916 es rebuda per la UC i Maig -

col.laborador de Renaixement- comenta que Ivonne Pouvreau és a la nostra ciutat en defensa deis

drets de la nació lituaniana. A mes, l'activista francesa planteja la integrado de la dona catalana a la

nostra causa nacional, com de quelcom de preets i necessari per la victoria. Les idees de Pouvreau

son un cstímul per ais catalanistcs que vcucn en aquest pctit país báltic un modcl per a la reconstnteció

nacional de Catalunya:

Parlávem de Lituánia, deis esdevenidors que després de la guerra s 'obriran per ais pobles avui

oprimits, del sentiment nacional del poblé lituaniá. de les seves formidables organitzacions en el

Nordamérica, de les esperances de reconstnteció nacional de les ara devastades ierres lituanianes...

Parlávem de Lituánia... pero pensávem en Catalunya. En Catalunya que és una vitalitat naixenta. que

fioreix de cara al món trasbalcat pels cruents pressagis d 'una gloriosa transfigurado; pero que no ha

conseguit encara que el séu ideal germines en I 'ánima de la dona catalana i hi provoques un tan

gentil assenyament en tota cosa, com així ho posseeix aqueixa admirable dona de Franca que ha

vingut a la nostra ciutat en heroica creuada per la lliberació de les tenes llunyanes. 3}7

El 1919 es crea un Comité Barccloní pro Lituánia que rep informacions d'aqucll pais que está

actualment en lltiita amb els bolxevics. A les planes de La Veu s'informa de F existencia d'un Govern

Provisional Lituá encarregat de la defensa del país davant Yagressió russa:

Els bolxevics. pero, han assolit ocupar les ciutats lituanes de Siauliat i Panavezis. sense haverfms ara

entrat a Kaunas (Kowno) ni a Kaisedoris, on han estat batuts pels lituans. 318

Una situació scmblant es viu en aquests moments a Lctónia -tot i que els esdeveniments d'aqucst país

báltic tinguin menys repercussíó a la premsa catalanista. Així, els govems provisionals de Letónia i

Lituánia innauguren el febrer de 1919 les seves relacions diplomátiqucs per tal de fer front

conjuntament a l'amenaca bolxevic.319

316Renaixement, "Per a la Lituánia devastada", 20 dejimy de 1915.
317Maig, Renaixement, 20d'abrilde 1916.
318 La Veu de Catalunya, 4 de febrer de 1919.
319 La Veu de Catalunya, 4 de febrer de 1919.
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La Veu de Catalunya informa que: el govern lituá de Kannas ha nomenat una comissió que denfensi

els interessos de la Lituánia en el Congrés de la Pau. Aquesta Comissió la formen delegáis polítics i

experts. En formen parí el ministre definances, Itchas, i el conseller de I 'Estat Klimas, els quals son

arribáis a Berna de camí cap a París 32°. El Govern Provisional Lituá, a mes, presenta un document

prccisant els territoris reivindicáis pels lituans per a constituir el futur cstat independcnt lituá:

El Govern provisori Lituá declara que la Litiiania no té ni ha de teñir mai pretensió ais territoris deis

antics governaments o províncies de Minsk, Vitebsk o Mahilew. Els habitants d 'aqueixes regions

poden administrarse com els convingui, segons el dret deis pobles a disposar lliurement d 'ells

mateixos. ni

Ucraina

Rovira i Virgili es felicita per la creació d?un nou estat amb el titular Un altre non Estat. La Ucral'na

Lliure3n. A principis del 1919. pero, arriben informacions de la confrontado entre bolxevics i

ucramesos -conflicte que es repeteix a Lituánia i Letónia.

Polonia

I. Ribera i Rovira es congratula peí triomfdel nacionalisme queja s 'ha manifestat a Polonia. Es

refercix al fet que el tsarNicolau II ofereix el 1914 r autonomía ais polonesos. Aquest fet estimula la

retórica patriótica de Ribera i Rovira que -com la majoria de catalanistcs de l'cpoca- s'cmmirallcn en

les lluites nacionals d'altres pobles:

Catalunya, Catalunya: al Mediíerrani sense tú hi mancaría una Henea occidental de cara a sol-ixent

que pot ésser el lloc de repós deis combatents. Posa preu a la leva hospitalitat. fins ovni generosa.

Aquest preu podría ésser la llibertat deis catalans. Viu alerta; que no s 'adormí el patríotisme deis téits

filis, i qui sab... El tzar, cinquanta anys després de la darrera revolta polonesa, consagra I 'autonomia

de la vello Polonia. Enguanyfa dues centuries que Catalunya va caure retuda: 1714... ¡914... Qui

sab, qui sab!.., 323

Armenia

Renaixement publica el missatgc del Comité Central del Partit Armenia (S.D. Hentehakista) adrccat a

l'opinió pública:

320 La Veu de Catalunya, 6 de ruare de 1919
321 La Veu de Catalunya, El territori de Lituánia, 11 de Febrer de 1919.
322

323
La Veu de Catalunya, Rovira i Virgili, 14 de gener de 1918.
1. Ribera i Rovira, 30 d'agost de 1914. .
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Dintre aquesta gegantina lluita de nacions, son nombrosos els petits estats organitzats que, després de

déu mesos de guerra, encara no han compres el crim comes, contra la civilització, la justicia i iapau

del món. La nació armeniana, al contrari, des del primer moment tingué la gosadia defer causa

comuna amb els aliáis. Fon un espectacle épic i digne de tos els elogis, veure una nació mes de sis

segles martiritzada, oblidar ses rancúnies contra I 'Europa i preparar a sacrificarse, amb les armes a

les mans, per a la causa de la civilització. *24

Scgons Renaixement, mes de 130.000 soldats i voluntaris armenis lluiten soten les ensenyes russes,

contra les armades alemanyes i turques. Aixó fa presagiar un descnllac positiu per a la causa

d'Armenia un cop acabada la guerra:

1 A simpatía práctica i espontánia de I 'Armenia a favor deis aliáis, será, no hi ha dubte, apreciada i

recompensada per ells a I 'endemá de la victoria certa, donant una solució a la qüestió armeniana,

solució que déu haver ésser necessariament conforme ais vots, a les aspiracions de la propia nació

armeniana.325

9.1.7. ESPANYA: CATALUNYA I EUSKAL HERMA

Agna Canallas escriu un artiele a Renaixement amb el significatiu titular Els Bases i Catalunya enfroni

d 'Espanya. Es refereix a Sabí Aranagoiri, que comparant-lo amb Maragall, hauría despertat la

consciencia nacional del poblé base:

/ després de produir-se I 'héroe, ha cantal el poeta I 'ideal del Poblé, el sentiment del Poblé. Ha cantal

amb la ¡lengua combatuda, amb la ¡lengua que li ha 'donat la térra aspre' com dina Maragaíl. *

Canalís reproducix una estrofa, traduída. sobre Aranagoiri:

E¡ sol de ¡a ¡iibertat

ha sortit deí bosc;

la seva Hum arreu

rápidament s 'espargeix.

Diguem, dones, els biskaitarres:

Visca, visca la Llei Vello.

Visca Euzkadi per sempre.

324 Renaixement, Per a I 'Armenia-Nació, 27 dejimy de 1915, p. 318.
32 Renaixement, Per a ¡'ArmeniaNació.p. 319, 27de juny de ¡915.
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Visca Aranagoiri,

Déu i la Llei Vella. 327

Canallas planteja que Euskal Herria és un aliat natural de Catalunya:

Cree que tu, lo mateix quejo, llegidor amable, sentirás afecte per aquesta térra basca germana nostra

per son treball del que tan esplenda ha devingut son comeré i sa industria, germana nostra

d 'esclavatge i germana nostra per son bellflorir de la idea nacionalista,32S

Els contactes entre catalarüstes i biskaitarres s'intensificaren en aquest període. La Nació i la Caseta

de la Unió Catalanista informen de la visita d'una comissió de nacionalistes bases (Ildefons i Pan de

Urizar, Marti i Josep de Aunekoetxea -aquest darrer redactor del diari Euzkadi), que foren rebuts peí

president de la Unió Catalanista, el director de Renaixement i altres . 1M Nació, en comentar

aquesta trabada, subratlla les dificultáis de la qüestió de ¡"idioma a Euskadi i explica que s;han

constituit petits agrupaments, composts de deu individus, que mitjancant la quota setmanal de cinc

céntims, cooperen al sosteniment d 'escoles on s 'hi ensenya I 'éuskar; a la impresió defidlets de

propaganda, etc. 33°

Val a dir que una de les diferencies fonamentals del nacionalisme base respecte el cátala és -segons

Antonio Elorza- el fet que comptará amb una base obrera organitzada de la que mancara el

catalanismo d'csqucrres. Així:

Els corrents federáis que arrelen a Catalunya en les classes populars del segle XIXno desemboquen

en un sindicalisme catalanista, el nacionalisme base acaba cristalitzant en un moviment sindical.331

Tanmatcix, segons el mateix Elorza, el nacionalisme base tenia en un principi un carácter mes étnic i

menys democrátic, i Toposició al procés d'industrialització i transformado social podia ser

interpretada com una resposta alhora contra Pamenacador moviment obrer socialista espanyol

-desqualificat per raons etniques- i contra la gran burgesia industrial basca -alienada respecte la seva

base popular per la seva projecció espanyola. A diferencia de Catalunya, dones, el nacionalisme

quedará restringit a una classe mitjana-baixa i a un sector obrer autócton, fet que fará queja ben aviat

apareixi un moviment sindical base nacionalista.

326 Agua Canalias, Renaixement, 20 de juny de 1915, p. 304.
321 Ibitl
328Ibid
329 "La Nació, 11 de marc de ¡916
330Ibid
331 Antonio Elorza, Ideología Nacionalista y Antigugo Régimen. UAB. Industrialización y Nacionalismo.
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Des del punt de vista cultural i socio-económic trobarem, tal vegada, mes semblances ideológiques del

nacionalisme irlandés amb el base que amb el cátala. Així, el nacionalisme base naixerá en defensa

d'una cultura (per exemple, la llengua basca) en procés de desaparició -situació análoga a la irlandesa.

A mes, en el nacionalisme base confluiría una tradició que -com la irlandesa- mitifícava i idealitzava

una mena d'edat d'or a la societat pre-industrial. Així, els sectors populars del nacionalisme base

interpretarien el llegat de Sabino Arana en termes d'un rebuig al procés d'industrialització i una

ruptura amb l'estat espanyol332. Sabino Arana, de fet, s'havia referit a la relació Espanya-Euskadi en

termes colonials i aquesta interpretació trobaria ben aviat un model en l'acció insurreccional del

nacionalisme irlandés.

De fet, el nacionalisme base, com el cátala, presentará dissensions internes entre un sector foratista

-que vol un compromís amb l'estat central i mantenir Vestatus quo- i un altre sector (els aberrians)

que plantcja la necessitat de la ruptura amb l'estat i la transformado de les rclacions socials a partir

d'uns criteris humanistes. Aquest darrer sector blasmava I'ocupado espanyola com la causant de la

injusticia social i la introducció d'un capitalisme insolidari. Elias Gallástcgui, president de hJoventut

Basca, es solidaritzava amb els'obrcrs comunistes i denunciava l'egoisme de la burgesia basca.

Gallástcgui no plantcjava. pero, una revolució social seguint la docrina marxista sino un ideal

d 'harmonía social de classes a partir d'uns plantejaments cristiano-humanistes 333. Gudari -motiu amb

el qual signava els scus articles- contraposa Thcroismc de la Iluita deis Sinn Feiners amb la defensa

d'intcressos económics per part de Cambó:

Aquel pregonero catalán, de barbilla acariciada, defensor de la riqueza, ~al que contrapone el

heroísmo de la lucha armada de los 'sinn feiners'. 334

Aquest sector aberriá -com els nacionalistes radicáis catalans- veuran en Irlanda un model

insurreccional en acció i plantcjaran la necessiat de salvar la nacionalitat a partir d'una acció

intransigent. Com a Irlanda, la simbologia nacionalista es servirá del misticisme religiós de la mort i

de la ressurrecció {Aberri Eguna)335. Si a comencaments de segle el referent irlandés venia de la má

deis Fenianistes, a partir de 1916 -amb l'aixecament de Pasqua- el nacionalisme república del Sinn

Féin i els Voluntaris Irlandcsos ocuparan el seu lloc. La revolta de 1916 rcflcctirá 1'existencia de dos

sectors en el nacionalisme base. Així, la publicació nacionalista Euzkadi reproduí una declarado

332 Antonio Elorza, Ideologías del Nacionalismo Vasco, p. 127-128).
Ludger Mees, Nacionalismo Vasco, p. 334.

33-1 Gudari (Elias Gallástegui), A la luz de Irlanda. Por la libertad vasca, p. 153. CitatperA. Elorza, Ideologis
del Nacionalismo, p. 386-387.
335 Antonio Elorza, Ideología Nacionalista y Antiguo Régimen, UAB, Industrialización y Nació., p? 407.
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manuscrita de John Redmond reprobant la insurrecció336, així com comentaris editorials

condemanant-la:

La sangrienta botoratada que unos grupos de 'Sinn-feiners', de fenianos y sindicalistas han

promovido en la hermosa y desventurada capital irlandesa (...) Es un crimen desatar la revolución

condenada de antemano al fracaso; otro crimen combatir el autonomismo inglés y, en fin, otro crimen

adicional luchar contra una Inglaterra que defiende la nación belga.33?

Per la seva part, Enzko Deya, órgan de Euzkeltzale-Bazhtna -associació de propaganda i difusió de

l'euskera creada per iniciativa de la Joventut Basca- es distancia á'Eitzkadi i evoca la figura del

patriota irlandés Roger Casement338. Mes endavant, la publicació Aberri -órgan del sector aberriá

oposat a la Comunió Nacionalista (Partit Nacionalista)- critica el pacifisme de la Comunió, tot

considerant ncccssárics les rcbcl.lions nacionalistes com la irlandesa:

Lo que no se comprende es que todavía haya gente para creer que lo que mucho vale no debe costar

nada, y que se puede hacer tortilla sin romper huevos. Y aquí, la cuestión es la eterna de Hamlet: ser

o no ser. 339

Elias Gallástcgui cstiguc en contacte amb Franccsc Maciá i fou un deis impulsors de la Lliure Alianca

que havia d'aplegar Euskadi, Catalunya i Galicia 34°. El 8 de juliol de 1923 La Publicitat publica un

manifest cridant a formar una alianca comuna de nacionalistes catalans, bases i gallees, per tal

d'imposar el dret d'autodeterminació. L'onze de setembre de 1923 es produí una primera reunió a

Barcelona que aplcgá a representants d'Acció Catalana, Estat Cátala, la Unió Catalanista Republicana,

Irmandades dafala, Iramandade Nacionalista galega, la Comunió Nacionalista, el PNB (sector

336 Antonio Elorza, Ideologías del Nacionalismo Vasco, p . 355-356.
33' Kizkita y Eleizalde, Ante la Revolución Irlandesa, Euzkadi, 17-5-1916, citat per Antonio Elorza, Ideologías
del Nacionalismo Vasco, p . 335-336.
338 Ceferino de Jemein, Jemein Dar Keperin 'Casement, Abértzale Zindua', Eusko Deya, n°13, 16-8-1916, citat
per Antonio Elorza, Ibid.
339 Ludger Mees, Op. dt., p . 326.

340 Elias Gallástegui va promoure Torganització d 'un moviment femnista abértzale, aprofitant la

presencia del Ambrose V. Mart in (membre de l ' IA exiliat que havia estat a Bois -Colombes amb

Maciá) . Arrel d 'un acte polític a les seus de la Joventut Basca de Bilbao i després de la intervenció de

Ambrose Martin, va crear-se l 'Associació de la Dona Patriota (Emakume-Abertzale Batza) a partir del

model irlandés. [Antonio Elorza, Ideologías del Nacionalismo, p. 388]. Mes endavant, el maig de 1925,

Gallástegui és detingut després departicipar en un acte polític a Ordízia; la detenció té probablement

molt a veurc amb cls plans insurreccionáis liderats per Francesc Maciá. [Antonio Elorza, Ibid., p. 407-

408.]
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aberriá) i el sindicat base ELA341. Aquesta alianza entre nacionalistes bascos i catalans venia en part

propiciada per l'afinitat entre Acció Catalana i els Aberrians (ara PNB) -que representaven sengles

moviments juvcnils cscindits de la Lliga i la Comimió rcspcctivamcnt. Així, Pcstiu de 1923, el

president d'Acció Catalana, Lluís Nicolau d'OKver, explica a Bilbao la doctrina del seu partit al nou

PNB 342. El 1924 Maciá treballa amb la hipótesi de formar una Lliga de Nacions oprimides -entre les

quals es trobarien Catalunya, Euskadi i Irlanda- així com amb la possibilitat d'eixamplar l'alianca amb

la incorporació de la CNT. Finalment, el 1925 tingué lloc l'assemblea fundacional d'aquesta coalició

que passá a anomenar-se Comité d 'Acció de la Llinre Alianca. Sota la presidencia de Maciá, hi

participaren Francisco de Gaztañaga (aberriá), Gratt (Catalans d'América). Lleonart i París (CNT i

CRT). La finalitat del pacte era preparar uan insurrecció que aplcgués cls ideáis obreristes i

nacionalistes.343

9. 2. CATALUNYA I LA GUERRA GRAN:

El 9 de juliol de 1914 Renaixement comenta l'atcmptat a Franccsc Forran a Sarajevo. Aquesta acció,

s'hi diu, és la conseqüéncia de Timperialisme austro-hongares i f Austria militarista i despótica.

Encara mes, es qualifíca de Patriota i venjador de la Bosnia a Fautor de l'atcmptat:

Heu 's-aquí el fruit sagnant de les esetavitzacions nacionals! Heu 's-aqui la vida oprimida esclatant en

la violencia que mata. La vida tant era sagrada en els princeps imperials com en el venjador de la

Bosnia: I 'acció d 'aquest dones no ha d 'ésser tingada com un exemp/e, pero si com una llicó. Tot el

que s 'aguanta per la violencia legitima el que per la violencia s 'alerri; per aixó no son a la Serbia els

culpables moráis de la tragedia de Sarajevo, sino a I Austria militarista i despótica, damunt la qual

la sang deis princeps i del venjador hi ha de caure com un estigma de les seves foilies imperialistes.*44

Bcn aviat hi ha vcus que plantcgcn que Catalunya no pot estar al marge del conflicto. Ja a l'cstiu de

1914 hi ha qui veu en la participado deis nord-catalans dins de Texércit francés un motiu que ha

d'cnorgullir ais catalans i comprometeos en la lluita contra Timpcrialismc germánic:

Catalunya no és un espectador tan sois. A I 'altre banda del Pirineu, Catalunya va a la guerra. La

Joventut del Rosselló, la Cerdanya, lajoventut del Llenguadoc, ha marxat en ¡largues corrítes, cami

341 LuclgerMees. Op. dt. p. 329.
342 LuclgerMees, Op. Cit., p. 328.
343 Antonio Elorza, Ideologías del Nacionalismo Vasco, p. 401-409.
344Renaixement, "TristaLligó", 9julio!de 1914, P. 341.
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de I 'Alsácia o la Bélgico, a Ihiitar contra I 'imperialismo militar germánic, vessant la seva sang

generosa, anonimamenf, sense que del sen sacrifici la nostra Patria en siguí glorificada ni

compadida.345

Tot i que aquests catalans Huitín com a patriotas francesos aixó no vol dir que dcixin de ser catalans:

/ aquesta joventut és vida d 'aquesta Patria nostra: és Catalunya. Encara que I 'ideal nacional cátala

noflamegi visiblement en la seva pensa, i anc que unfals patriotisme abrandi els seus entusiasmes,

aquesta joventut parla en cátala, du I 'emprempta inesborrable de la nostra raga, i per a ella sempre

será estimada la visió de la ierra nadiua quanpassi com un llampec davant deis seus lilis en els

moments trágics de la lluita.346

En un primer moment, hi ha catalanistes que deixen entreveure una certa ncutralitat. En definitiva, es

tracta d'una guerra entre cstats que están per sobre deis interessos individuáis i col.lcctius deis poblcs

d'Europa. El conflicte bel.lie desencadenat pels estats no podrá acabar amb les idees alliberadores que.

al final, acabaran imposant-se. El dcsenllac, dones, será una humanitat lliure en que les fronteres serán

delimitades per agrupacions étniques, la federació de les quals afavorirá la pau i el desenvolupament

de Findividu:

El mapa d'Europa ha de sofrir una transformado radical en la que, el nacionalisme i els estats fitturs

tindrán les seves fronteres delimitades segons és de dret, per agrupacions étniques, que a la vegada

s 'agruparan entre elles formant federacions, fonameniades en la conveniencia mutua, per a millor

perfecció del individu.

I els estats que avtii amb I 'espetec deis seus canons aixorden la veu de les idees ¡liberadores haurán

passat a la Historia i la humanitat, ja lliure, els maleira com entrebanes que/oren per a

l'expandiment de la seva civilització, de la seva justicia. 347

La Guerra europea que esclata el 1914 és aviat interpretada per molts catalanistes com un conflicte que

enfronta les ansies d'alliberament de \cspetites nacions amb Timpcralismc deis estats. Hi ha el

convenciment que el desenllac del conflicte fará que el principi de la llibcrtat de les nacions siguí

acceptat pcls estats aliats:

La guerra d 'ara, que en elfons és guerra de petites nacions contra esclavitzadors Estats, volem

creure que acabara triomfant. justicierament, I 'esperit rublert d 'ansies lliberadores deis petits pobles.

343 Renaixement, 20d'agost de 1914, p. 419.
346Renaixement, 20d'agost 1914.
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Per aixó nosaltres, que som nacionalistes, no podem veure altra rao ni cap mes justicia que la que

s 'hanfet seva els Estats aliats. I és que, en aquest cas concret, la tendencia deslliuradora de

nacionalitats está encarnada per uns Estats qual política, d 'alguns d 'ells, no ha siguí, fins abans de la

guerra, gens lliberadora, pero estem convencuts que per a després de la guerra ho será, car, amb

I 'aixafada total de I 'impehalisme, s 'entronizará ais cims deis pobles europeus un nou concepte de

llibertat política per la majoria de les nacions naturalsfins ovni opreses.S4S

Caries Rahola, a Renaixement, fe el febrer de 1916 una defensa del bándol aliat. La guerra es el prcu

que cal pagar, en definitiva, per la llibertat:

La pau avui, aqueixa pau a ultranca a la qual aspiren les aretes, seria Bélgica esclava, Serbia

suprimida, Franca disminuida. Sería el dret trepitjat i la justicia escarnida. I aixó no pot pas ésser. El

sacrífici immens d'aqüestes nacions i de les llitrs al. Hades, no pot ésser estéril. Seria una cosa tan

monstruosa com la mateixa guerra. La guerra, dones, que és la mort, la miseria, la destrucció. la

desolado, la barbarie, la cnteltat, ha de continuar encara fins que sigui arribada ¡a benaurada hora

que els pobles que van ésser agredirá amb premeditado alevosa, puguin dictar la pau i imposar

aquelles condicions que siguin necessaries per a feria eficac.

No ens deixem, dones, guanyar el cor per una idea de pau interessada. i tinguem sereniíat per a jutjar

els aveniments, pensant, mes que en nosaltres, en el demá, en els nostres venidors ais quals hem de

deixar com a heretatge, en el que nosaltres depengui, una pau veritable i duradora fonamentada en la

llibertat deis pobles i en el Itur dret sagrat a regirse per si mateixos, sense la amenaca de

I 'imperialisme absorvent.349

En aqucst període d'cntregucrres hom parla sovint d'una possiblc federació de nacionalitats que ha de

substituir la divisió europea en monarquics imperials. Hom lloa la lluita de Polonia, Irlanda, Bohemia,

Bélgica i Serbia, com a exemple de la defensa de la llibertat en contra de rimperialisme:

/ és avui mes de dolare aixó. Avui que 'ns trobem enfront d 'un gran confítete promogut peí

nacionalisme, d'un conflicte que mes que conflicte de reis i de corones és un conflicte d'ánima

nacionalista; avui que grans escriptors ja parlen de la futura formado del mapa d'Europa per

nacionalitats confederades: avui que 7 resorgir de Polonia s 'oviraja en I 'horitzó; avui que I 'Irlanda

está a punt d 'aconseguir la seva autonomía, i que amb aquella fermesa anti-transaccionista ha

declarat que res te que veure la conflagrado actual, per a que 's tanquin les Cambres sense haver

aprovat, I' "Home Rule "; avui, ho repetim, és mes a lesfmestres de I 'Europa a esguardar I 'exemple

347 Renaixement, "La Valúa de la Nació en el confítete europea", 6 d'agost de 1914, p . 390.
348 La Nació, 17 de julio! de 1915, p. 2.
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que tots els pobles -desde I 'Irlanda en el Parlament i Bélgica I 'heroica, en els camps de batalla, i la

Bohemia, que ha vist com la sang de dos defensors de la seva autonomía, s 'era vessada, i la Servia

combatent contra I 'impehalisme- donen a I 'humanitat, car tindrá de retirarse 'n avergonyida. "3S0

Aqüestes patries filiares que els nacionalistes albiren no solament hauran de garantir la Ilibertat

col.lcctiva deis pobles, sino que hauran de garantir la igualtat deis homes i la justicia social. El

concepte de Patria, dones, té une element social:

Serán Patries veres, les que exercirán accions de Ilibertat, les que sois llur sobirania aixopluguin la

totatalitat deis seus components, reconeixent-los el valor de sa conciencia ifent efectiu I 'indiscutible

dret a la vida que tenim tots els homes; impossibilitant accions tirániques, regulant les fimeions

humanes amb liéis de tanta equitat i justicia, que 7 dolor deis homes sía apaivegat per elles. Aqüestes

serán les veres Patries, eixes son les Patries fiitures; aixis hem de treballar tots per a que sia

Catalunya; aixís será Catalunya, si volem que encarni la realitat de Patria, de tots els catalans.35¡

La premsa catalanista es fa ressó de la dcclaració de la Conferencia Socialista de Londres (febrer de

1915) en favor del dret deis pobles d'aconseguir llur Ilibertat. Els acords escrits d'aqucsta dcclaració

esmenten entre altrcs els casos d'Alsácia, Lorcna. Polonia i Finlandia, i expressen el dcsig que la

victoria deis estats aliats representi la victoria de la Ilibertat deis pobles; de la unitat, de la

independencia i de I autonomía de les nacions. dintre la Federado pacifica deis Estats Units

d'Europa i de tot el món352. Renaixement es lamenta que Catalunya no hi sigui esmentada i asscnyala

la necessitat d'intcrnacionalitzar Catalunya, per tal d 'incorporar la nostra democracia alad 'aquells

pobles que ádhuc havent gaudit de sempre la plena sobirania nacional, han votat les solucions

nacionalistes com a úniques per a mantenir fermament la pau entre Is pobles353. La causa de la

manca d'una projecció internacional de Catalunya es troba en Tactuació deis conservadors de

Catalunya difrecats indignamenf de catalanistes. inequívoca referencia a la Lliga Regionalista:

Pro ens dol en tota I 'ánima que nostra aimada Catalunya no estiga encara entre 'Is pobles la lluita

deis quals per la Ilibertat nacional teja carácter internacional. Els conservadors d'aqui que com els

de la térra tota, son enemics de ¡a Ilibertat, son els causants de la situado d 'aillament en que 's troba

Catalunya respecte la lluita ¡liberadora. La mateixa acció negativa deis conservadors francesos que

avui combaten els acords de Londres, I 'han realitzada sempre els conservadors de Catalunya, i el que

349 Caries Rahola, Renaixement, La Guerra i la Pau, 19 de febrer de 1916.
350 Renaixement, 3 de setembre de 1914, p . 442.
351 Renaixement, 4 de febrer de 1915, "Les Patries Futures", p . 74.
352 Renaixement, p . 110. 25 de febrer de 1915
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éspitjor, disfregats indignament de Catalanistes. Pro tot téfi en aqttesl món, i l'ensorrament ilttr i el

de tot els tirans que arreu de la térra vegeten, no 'sfará esperar. Sois llavors en el món sera possible

I 'imperi de la Hibertat i de la justicia! 354

En el contcxt de la guerra aparcixcn noves publicacions amb un to rcivindicatiu i mi I i tan t en favor de

la causa catalana que s'equipara a la lluita de les nacions oprimides. Patria Jove es una d'aqucstes

revistes que neix amb la voluntat d'ajudar a desvetllar la conseicncia nacional en un moment de grans

canvis a Europa. En un deis seus primers números, hom es eonscient de la manca de ressó que encara

teñen les se ves crides a la revolta nacional:

Els problemes nacionalistes han engranda la seva magnitud per tots els ambits de la térra a passos

gegantins; la convulsió mes gran que ha sofert I 'Europa, ha estat promoguda al ofegar-se els clams

llíberatrius de les nacions opreses. I nosaltres, filis d 'una térra negada a la efectivitat del viure, a la

fruido de vida pels pobles redimits, volem també aixecar-lo el nostre clam. Mes I 'eco sonor de les

nostres paraules. no les repeteix encara solemnialment la nostra Catalunya: I 'hem d 'aidar per a

subsiraurela d'eixa enutjosa somnolencia que li manté els ghllons secularment.35S

Una altra publicació que es bcl.ligcrant en el conflicto curopcu es La Nació. La defensa del aliats i de

les petites nacions és una constan! així com la reivindicado del reconeixement de Catalunya com a

rcalitat nacional en el contcxt curopcu. Tanmatcix, en un artiele publicat el 1916 amb el títol Les

colónies angleses hom fa una defensa del colonialisme angles.356

9.2.1. ELS VOLUNTAR1S CATALANS

Frcdcric Pujulá i Valles es una mena de voluntan-cronista de la guerra. Revista Nova informa, a fináis

d'agost de 1914. que el nostre estimat company se troba en \"exércit francés d'avancada, apropde la

frontera belga, amb les armes a la má, al servei de la cultura35'. Pujulá i Valles escriu un seguit

d'articlcs de guerra pseudo-litararis a l'csmcntada revista entre l'agost i Toctubre de 1914, amb

encapcalaments com ara Trinxeraires i Canons35S. La posició inicial d'imparcialitat de la revista

evoluciona, a mesura que passa el temps, cap a un ciar suport cap el bándol aliat.

A Diari d'un Soldat, Ignasi Ribera i Rovira fa una análisi del conflicte europeu que va mes enllá de la

confrontado política entre cstats. El desenlia^ de la guerra, dones, no ha de portar solamcnt

J Mercurius, Renaixement, 25 defebrer de ¡915, p. 112, "La Conferencia Socialista de Londres.
315 E. Giíi Ferran, Patria Jova, Juny de 1916, n°3.
356La Nació. 11 demarede 1916. '
357 "Revista Nova, 27 d'agost de 1914, p.8
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Tallibcramcnt de les nacions sino tambe la revolució social. El soldat al que ell es rcfcrcix pcrscgucix

uns ideáis de llibertat col.lectiva que están per sobre de les fronteres estatals:

La tiranía de les nacionalitats va cap al sen terme. La Guerra Gran resoldrá molts d 'aquests

problemes nacionalistes. Lo mes terrible de la conflagrado europea, no sera certament aquesta

mortandat en els camps de batalla, sino la revolució que, acabada la campanya, esclatará dintre cada

un d 'aquests Estats heterogénics, per la lliberació de les paires esclavitzades. Potser aquest confítete

esdevindrá abans i tot definida la gran guerra, particularment a Austria, a Alemanya, i a Russia. La

revolta per la lliberació de les patries agrillonades se juntará a la revolució social provocada peí

tresbals económic provocat per la guerra en la situado del proletariat industrial, mercantil i

agricul359

Arnau de Vilanova publica un seguit d'articlcs en favor del bándol aliat, tot reclamant que la socictat

civil catalana s'impliqui mes en aquesta lluita. Es tracta, segons ell, d'una lluita contra Timperialisme i

per la llibertat:

Recordem-nos deis homes que lluiten per la llibertat del món, entre ls quals hi ha mes de dos milers

de voluntaris cataíans (...) Moltes son les nacions que teñen conciutodans a les rengleres deis al.liats;

quasi totes teñen aira d 'ells; per qué nosaltres no hi tenim qui d 'el/s se curi? Per qué Barcelona no

demostró que és cap i casal deis cataíans? Per qué nostres entitats populars, que per petites

contrarietats destinen socorsos, no en volenper aquest gran cataclisme. 36°

Vibrant, Daniel Cardona, també es refereix amb to épic a la guerra gran i demana de Franca un record

pcls cataíans que moriren per ¡a teva causa. Com per a altrcs aliadófíls catalanistcs, Franca es sinónim

de llibertat:

/ nosaltres. cataíans, que ni a Genova poguérem anar a dur -encara que hagués estat portes en/ora-

el nostre plet nacionalista, pero que anárem al Mame, -Oh! tu ho saps ben béí - qué te demanarem

ara?

No et demanarem res. Sois et demanem un record pels cataíans que morirenper la teva causa! Perqué

tu, dolca i estimada Franca, has estat sempre el nostre amor. T 'odiem; pero el nostre odi és mes bé un

despit, una gelosia del teu gest brutal. Mes una mirada teva abrandaria altra volta elfoc de la nostra

afecció. Enera que vulguéssim, nopodríem deixar d'estimar-te, perqué tu ets la llibertat (...)

358 Ibid, 29 d'octubre de 1914
3591. Ribera iRovia, "Diari d'un Soldat", Barcelona, 29d'agost de ¡914.
360 La Nació, 4 de desembre de 1915, Arnau de Viianova, "Per abatre I 'Imperíalisme. Els Voluntaris Cataíans a
Franca.
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Franca: els catalans et de mane m un record pe Is nostres. No és co material el qué ens interessq.

Volem el teu gest; volem que siguí dit que Barcelona, cap i casal de la Nació Catalana, hafet un

monument ais herois catalans de la Gran Guerra i que VEstat francés Vha coronal amb el prestigi i

amb I 'agrafment de la Nació triomfadora.

Sois et demanem aixó, nació de democracia, mare de la llibertat; tu, I 'eterna i la dol$a Franca.36'

El metge Soler i Pía, diputat Corts i president d'Unió Catalanista, fou un deis organitzadors del

rcclutament deis Voluntaris Catalans. El 20 de febrer de 1916 fou constituit a Barcelona el Comité de

Germanor amb els Voluntaris Catalans, del qual també formaven part Maseras, Alcántara i Gusart.

Des de l'estiu de 1916, a mes. es publica la revista La Trinxera Catalana. Un deis voluntaris mes

coneguts fou Pere Ferrés i Costa (1885-1915), nascut al Pía del Llobregat, poeta i periodista, vivia a

París en produir-se la mobilització general. S'allistá a la legió i morí al front, dcixant un diari de

guerra. Eli, juntament amb d'altres voluntaris, intenta infructuosament de crear una Legió Catalana

que les autoritats franceses no autoritzaren mai.362

J. Rodcrgas i Calmcll es fa ressó d'un acte eclebrat pcl Centre Cátala de París en favor de la causa deis

aliats. S'elogia Tactitud deis catalans i es contraposa aquesta pretesa solidaritat amb els pobles lliures

amb ['actitud general a Espanya. En el fons, el suport a Franca i a la causa aliada ha de servir per

donar a conéixer la causa catalana a Europa i molt particularment a Franca:

El nostre nacionalisme mai no havia sigut interpretat com a I 'hora d 'ara. El nostre problema cátala

tal com nosaltres f 'entenem, mai no havia sigut tan sentit. Les nostres diferencies amb el restant de la

península ibérica Jamai hi havia sigut capit d'una tal meravellosa claredat. Per primera vegada,

després de tants anys, la totalitat del poblé francés ha conegut si tenia fesomia ben propia la nostra

Catalunya, i si n 'hi havia de diferencia entre ella i Espanya en considerar I 'actual conflicte.

1 a la Franca se 'n ha sentit agraída i avui! 'ésser caíala, és per ells sinónim d 'amic, car saben

positivament que a Catalunya iníeressen ¡es qüestions que afecten a la llibertat deis pobles. 3 3

La concessió per Franca de la legió dHonor a Ángel Guimerá 1'abril de 1916 és considerada, dones,

com un reconeixement de la nació catalana:

La Franca acaba de reconéixer la Catalunya-Nació concedint la Legió á''Honor al nostre Ángel

Guimerá. Es En Guimerá la figura representativa de la Catalunya renaixenta; jamai ha escrit un mot

que nofós en Llengua Catalana; cap poeta de la nostra patria ha cantal com el! ho hafet I 'epopeia de

361 Vibrant, La Batalla, p . 26-28.
362 Renaixement, 3 d'abril de 1916.
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la nostra historia; ningú com ell ha combatir ais enemics de Catalunya i ha actual amb major

agressivitat peí catalanisme. 11 'Ángel Guimerá acaba d'ésser honoratper la Franca. i64

Aquest petit reconeixement pot presagiar un suport de Fraila a la causa catalana un cop acabada la

guerra:

Davant d'aqueixa reconeixenca magnifica, podem teñir qualque esperanca a Catalunya un cop finida

la guerra? Es impossible prejutjar, sois volemfer afirmado una volta mes de la nostra admirado i

simpatía a la Franga.365

Una de les figures emblemátiqucs de la participado catalana a la guerra és el mariscal JofTrc. Cátala

del Rossclló, Joffrc esdevé un símbol per ais catalanistcs. La premsa catalana elogia la seva figura i en

destaca la seva catalanitat:

Tañí a Perpinya com a Rivesaltes En Joffre s 'ha expressat amb orgull en cátala, i ha dit que durant la

guerra sentía una gran saíisfacció quan parlava amb els voluntaris catalans en la nostra llengua. 3

Les dcefaracions de Joffrc durant la seva rebuda a Perpinya, tot clogiant els soldáis catalans, son

comentades amb entusiasme pcls catalanistes:

Durant la guerra jo me n 'anava cap allí on hi havia els soldáis catalans. Vaig anar a les vores de

I 'Yser per saludar al glorias 53 regiment de línia. el qual es va batre magnificament. El soldat cátala

és admirable; tots teñen una gran energía en la lluita i una forta resistencia. Es veritablement una

raca apart, dotada de gran qualitats. 367

Catalunya i Italia (Víctor Balasuer)

(Giunsc i!, 59) Nello stesso anno, rimessi in onore in Barcellona i Giochiflorali, il Ba/aguer vi lesse

una nuova poesía dedícala al! 'Italia e intitolata 'Desperla ferro!' (Suegliati, ferro!): il celebre grido

di guerra degli 'almogáveres' catalani. Essa comincia con un invocazione all 'Italia coso: 'Italia,

bella Italia, patria degli artisti; le ttie preziose glorie aleggiano per lo spazio come un voló difarfalle

su un 'aiola di fiori'. E continua confrequenti antitesifra el glorie passate e le miserie presentí,

363 J. Rodergas i Calmell, De París estánt, 6 d 'abril de 1916, Renaixement.
36A Renaixement, 20d'abrilde 1916, Catalunya i Franga, Mlle.Ivonne Pouvreau, del 'Grup Internacional Pro-
Lituania'.
365Ibid.
366 la Veu de Catalunya, 19 defebrer de 1919.
367 La Veu de Catalunya, 19 defebrer de ¡919.
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imcitando ilpopólo nostro alia guerra contro I 'Austria. Quanto in questa arte ci apporisce ora

accademico e convenzionale, era perfettamente intonato coi gusti e colle dondizione dell 'ambiente,

ció non ocorre dirlo; ed é quindi naturale che le poesie di questo genere ottenessero applausi i

incodizzionati dalle moltitudini. 368

Catalunya i Polonia

En aquesta guerra, que tant es parla de la malaurada Polonia, dividida en tres parts, esclavitzada

alhora per I 'Alemanya, I 'Austria i la Russia, casi no s 'és oída la veu de Catalunya. Vergonyosament

hem de confessar, catalans. que si elplet nacional de Catalunya no és conegut davant el mon, no és

pas, com s 'ha pretés mantés vegades, per rao de sa migrada extensió territorial, sino per la nostra

deixadesa i acobardiment, que no atrevint-nos a manifestar-nos davant I 'estat espanyol com caldria,

no tenim tampoc prou voluntat per a desenrotllar el nostre problema vindicador ais ulls del món

civilitzat.369

Catalunya i Euskalerria

Avuy. a Espanya no hi ha sino dugues/orces; la nostra i la deis paísos bases (ovació i visques a

Euzkadi que duren llarga estona).

El meu viatge a Donostia m 'ha acabat de convencer de que teñen una vigorosissima personalitat.

Entre ells i nosaltres només hi havia abans una lleugera simpatía nostra i una antipatía d'ells envers

nosaltres. 3l°

Catalunya i Sud-Á frica

La Nació publica un missatgc que s'cnvia al rei d'Anglatcrra per a que no siguí aplicada aquel! heróic

nacionalista la condemna de sis anys de presó que li ha sigut imposada per haver-se sublevat,

darrerament contra el govern de la República de Sudd"África:

ELS CA TAL4NS DEKUNEML 'INDULT DEL GENER.AL BOER CHR1STIAN DE WET

Heu s-aqui. Senyor, com és que nosaltres. patrióles catalans, venimfins a I 'estrada del Vostre soli

imperial per a demanar-vos el perdó del rebel d 'Orange Christian de Wet. Siguen fidel a la política

humana del vostre govern de I 'África del Sud. No vulgueu que en la lluita que sosteniu amb els

Vostres AI. liats per a la conservado del tresor comü d 'honor i de justicia, I 'ornbra de Christian de

Wet. morí en les soletáis d 'una presó, plegui les ales del cor de vostres soldáis en les trinxeres. Quan

els enemics aixequen per damunt deis séus exércits I 'idea fosca d \ina divinitat hostil i sanguinaria.

368 "Italia. 22 Lugfio ¡916" (Anyl, Balmes, 71)
369 Patria Jove, hlaig 1916, Any 1, n°2 ; Patria Jove, Re\'ista de la Joventut Escolar Nacionalista, Barcelona.
' El Valles Nou, 29 d'abril de 1917, Francesc Cambó, Acte a Centelles.

173



vttlgueufer certes encara aviii les páranles del vell Plato quan deia que la pietat és la justicia en les

nostres relacions amb Deu.37!

9.3. DE WILSONIL EUROPA DE LES NACIONALITA TS

At the invitation ofthe Union des Nationalities a conference ofthe representativos ofnationalities

affüiated to the Union was held in the 'Ecole des Hautes Eludes Sociales' in París on June 27-27 (...)

Amongst the nationalities represented were Alsace-Lorraine, Armenia, Belgium, Bohemia, Bulgaria,

Catalonia, Denmark, Finland, Ireland, Jews, Lebanon, Lituania, The Letts, Roumania, Serbia, etc.i12

La 'Unió de Nacionalitats' aplcgava, dones, un vcntall divers de delegats d'Europa i fora d'ella. Totes

aqüestes nacionalitats esperaven que un futur congrés de pau. un cop acabada la guerra, resolgués al

scu favor. A la conferencia de juny de 1915 s'aprova un document en que hom fixa cls criteris que cal

teñir en compte a l'hora de refer el mapa d'Europa: les fronteres, es diu, han de basar-se en la voluntat

deis habitants i no en elements histories o de conquesta; a mes, hom demana la protecció i el

reconeixement de les miniónos o territoris que restin per raons económiques en estructures estatals

d?una altra nacionalitat:

/. The fixing ofthe imits ofterritory ofeach nation must above all be based upon the will and

sentiments ofthe inhabitants; there must be no invoking ofeither historical memories offormer

domination or the so-called natural frontiers, much less ofblood shed in a territon,', for these are buth

three forms ofthe barbarous desire ofconques!.

2. Where pressing economic reasons demand the attachment to a State ofan área inhabiled by a

population ofanother nationaUty, internationaí guarantees shall be given that population to secure it

either autonomy ofthe recognition ofits language, religión and customs. 373

Es tracta, en definitiva, del reconeixement del dret a rautodeterminació, alhora que també es deixa la

porta oberta a solucions intermitges basados en l'autonomia política o cultural. Aquesta 'Declarado de

Drets de les Nacionalitats' és publicada per NationaUty -setmanari nacionalista irlandés de caire

radical- que dedica en aquest període d'cntrcguerres moltcs pagines a altrcs qüestions nacionals,

establint també comparacions amb el cas irlandés. Aquesta publicado es referí a Polonia, India,

37}
" Lo Nació, 7 d'agost de ¡915, p. 5.
'" NationaUty, 'Small Nationalities in Conference, Ireland's Voice Heard',19 Julio! 1915.
' NationaUty, 'Small Nationalities in Conference, ¡reland's Voice Heard', 19 Juliol 1915.
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Albania, Finlandia, Ucraína, Bulgaria, Bélgica, Serbia, Sud-África, Georgia, Pérsia, Suécia, Txcquia,

Eslováquia, etc.

Tot i la presencia catalana en aquests organismes de nacionalitats ipobles oprimits. i la pretensió que

la causa catalana sigui presentada a la conferencia de pau que ha de seguir a la fi de la guerra, hi ha

molts catalanistes que son consicients de la ingenuitat d'aquest plantcjamcnt. Així, Domenec Martí i

Julia -parlant en nom de la UC- és conscient el 1915 de la irrealitat deis plantejaments encamináis a

forcar la presencia catalana a la taula de negociacions d'una pau futura. Martí i Julia asscnyala que

Catalunya no pot assolir la categoría á'estat si abans no ha arribat a constituir-se com a nació:

Penseu que totes les aspiracions d 'ésser Estat son ridicoles mentre no 's vulgui assolir la Nació,

mentre no 's vulgui assolir el perfeccionament col. lectiu que 'ns permeti poder actuar a I 'humanitat i

poder afermar la nostra condicióper a ser Estat. Ara mateix amb aquesta guerra que hi ha a Europa,

molts s 'han dolgut de la cap representado que té Catalunya al món perqué 's pensaven que en els

moments de la pau es podría obtenir per a la nostra Patria la categoría d 'Estat. Jo us dec dir que

sentó molí que no sigui aixi, pero també dec dir que no ho he pensat mai que aixó pugués esdevenir en

el moment de la pau. perqué nosaltres som una Patria pero no som una Nació encara. ¿Com podem

presentar-nos a reclamar drets si encara al cap i casal de Catalunya, a Barcelona, sintesi de la nostra

Nació, passant pels carrers no se troba, no se ¡a ven, la manifestado viva de la Nació? Com podem

desitjar intervenir en aquesta conferencia de la pau si nosaltres no hemfet res per determinar la

nostra situado a Europa? Hem de confessar que si nosaltres no som encara Nació, per a que se 'ns

pugui regonéixer Estat, és perqué no 'n som dignes, que si 'nfossim dignes, no seria ara I 'hora de

planye 'ns, sino que tot naturalment ens trobariem en plena activitat internacional. 3'4

A la conferencia de pau de París de 1919, a mes d'una corrccció de fronteres i l'aparició de nous cstats

sobirans, es signaren acords per a la protecció de minories nacionals. Així, dos nous estats -Polonia i

Txecoslováquia- i tres cstats ja existents que obtenien un engrandiment territorial considerable

-Romanía, Grecia i el Regne de Serbs, Croats i Eslovens- signaren amb les principáis potencies

aliades (Estats Units, Impcri Británic, Franca, Italia i Japó), tractats especiáis rclatius a la protecció de

les minories que es trobaven dins els seus territoris. També es signaren tractats per a la protecció de

minories a Austria, Hongria, Bulgaria i Turquía. Entre 1921 i 1923 naixeren altres cinc nous estats:

Albania, Estonia, Letónia, Liruánia i Finlandia.

31A "La Nació", fí°l, "Les orientacions de l'UC", conferencia donada a la sala d'Actes del CADC1el 13elejuny
de 1915, SdejuÜolde 1915.
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El mapa polític d'Europa visque un trasbals que tambe afecta a Irlanda (tot i que le naixent Estat

irlandés romania en principi dins la corona británica), pero no comporta cap canvi de fronteres ni cap

compromís territorial a l'Estat Espanyol. El nacionalismo cátala (o el base) no aconseguiren el scu

reconeixement internacional en aquest període. De fet, encara no l'han aconseguit a les portes del

scglc XXI. La pregunta es obvia: per qué?

L'oficina central de la 'Unió de les Nacionalitats' es trobava a Lausana i M.J. Gabrys n'era el seu

secretari general. Aquesta Office Central de I 'Union des Nationalités publica una Carla d'Europa on,

a mes de les fronteres estatals, hi ha dibuixadcs les nacions:

La carta és dedicada a Mr. Wilson, defensor conseqüent deis drets deis pobles i creador d 'una Europa

nova damunt la base de les nacionalitats satisfetes3

En aquest context. des de Catalunya, hom defensa que el nacionalisme cátala forma part d'un corrent

universal i que s'oposa al centralismo espanyol:

El nostre ideal nacionalista s 'identifica amb els corrents uní versáis del pensament europeu i del

pensament americá, que constitueixen la sintesi de ¡a civilització contemporánia i informen el non

món moral que ha infantaí la guerra. Aquesta coincidencia ésfermanca i penyora del triomf d 'aquest

triomfproper i ineludible que les colles centralistes de Madrid volen debades impedir amb

procedí ments anacrónics. producte d'una ideología vuitcentista, i amb concepcions po/i tiques d'una

migradesa balcánica. 376

El convencimcnt que la causa de Catalunya s'ha de beneficiar del principi de les nacionalitats, porta a

afirmar que l'cstat espanyol no será admes a la nova Lliga de Nacions si abans no es producix una

transformado de Testal centralista:

/ cal que ho sápiga: mentre no resolgui el problema de la Lliga de les nacions espanyoles. I 'Estat

central no podrá decorosament demanar, i, si ho demana, no ho aconseguirá, que I 'admetin en la

Lliga Universal de les Nacions.

Ho han dit els directors de la política internacional i els mestres de la nova ideología: en la seva lliga

no hi serán admesos els estáis que no tinguin resolts en justicia els problemes de la seva constilució

interna.

3/5 La leu de Catalunya, 30 de Generde 1919, Carta Etnográfica d'Europa.
376 "La Consciéncia Universal", "La Veu de Catalunya", Dijous, 30degener de 1919.
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/ ¡a veu del nostre poblé, el clam de Catalunya, és proit just i unánime pequé puguin ofegar-lo sense

que el món se n 'enteri. 37?

L'optimisme d'alguns catalanistes es basa, per exemple, en els principis defensats peí president

Wilson a favor del principi de les nacionalitats. Així, la nova Lliga de Nacions que proposa Wilson no

es pas una Lliga d'cstats:

Cal fixar-se que el President Wilson no proposa la creació d 'una Lliga d Estats, sino d 'una Lliga de

Nacions, I ben clarament s 'ha dit per eíl, i pels al tres codirectors de la política mundial, que per

nacions s 'entenen tos els pobles amb voluntat d 'Autonomía, grans i petits, mentre constitueixin una

personalitatcollectiva.37S

Així dones, la doctrina de Prat de la Riba i deis nacionalistes catalans ha de ser entesa a 1'Europa culta,

perqué -en definitiva- parlen el matcix llenguatge:

Perqué el llenguatge del President Wilson i el de I 'Europa culta coincideix amb el de Catalunya, amb

el deis nos tres mes tres en Nacionalisme, amb eld'en Prat de la Riba en el seu llibre cabdal 1M

Nacionalitat Catalana'. El qui parli de nacions i d 'estats i de federad ons i de pobles i d 'autonomía,

en cátala, será entes arreu d Europa perqué usa una terminología mundial. El qui en parli amb

I' 'argot' decadent de les oligarquies centralistes. baldament sigui amb I 'accent candores del Senyor

Sala, no será entes mes enllá deis Pirineus.3'9

L'Estat espanyol, dones, solamcnt podrá formar part de la Lliga de Nacions si acccdcix a la seva

trasnformació en un consorci de nacionalistats autónomes:

Per aixó preguntem nosaltres com gosaria I 'Estat espanyoí demanar la seva admissió a la Lliga de les

Nacions si ell continúes organitzaten esclavatge de Nacions. No com a Estat centralista, sino com a

amorós consorci de nacionalitat autónomes. és com Espanya podria dignament formar part de la

Lliga de Nacions.3S0

3" "La Veu de Catalunya ", 5 defebrer de 1919, La Liiga de Nacions.
378 "La Veu de Cataluña". 12 defebrer de 1919.
379lbid.
380 ¡bid.
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Des de les pagines de La Ven de Catalunya hom proposa una solució federal, autonomista, per a l'estat

cspanyol. El programa de la Lliga Regionalista defensa una alternativa d'organització territorial per a

tot l'estat; opció que podria comptar amb el suport d'altrcs comunitats i territoris de l'estat.

Antoni Rovira i Virgili contraposa Lloyd Gcorge, Iliberal veritable, que ha estaí sempre un partidah

del principi de les nacionalitats, amb la deis lliberals, lliberals-conservadors, demócrates i ádhuc

ovangats espanyols. Rovira i Virgili fa referencia a unes paraules de Lloyd George en defensa del

principi de les nacionalitats, coincidint amb la posada en Uibcrtat de presos indcpcndcntistcs

irlandesos:

/ aixó hofa totjust en el moment que els delegáis de la República irlandesa proclamada a Dubl'm,

truquen a les portes de la Conferencia de Pan.3SI

Tan aviat com el marc de 1919 comencen a arribar noticies de Suíssa que dcsmcntcixcn roptimisme

deis catalanistes en rclació a una solució internacional de la qüestió catalana. El congrés Internacional

de Lliga de Nacions que te lloc a Berna fa tocar de peus a térra ais cataíanistes:

El Conseller nacional Weber senyalá la insuficiencia de que adoleix el projecte elaborat a París, per

entendre que no inclueix pera res a les pe ti tes nacions. ni tampoc garantí iza, com creu el partíi

república nordamericá, el que tots els conflictes que puguin sorgir en I 'esdevenidor, siguin resolts

mitjancant I 'arbitratge amistas, 382

L'octubre de 1920 hom ja és conscicnt que les demandes catalanes no serán ateses en cap deis

organismes internacionals existents. Davant d'aquesta situació, Alfons Maseras es fa ressó de la

fimdació a Ginebra del Bureau Internacionalpour la Défense du Droit des Peuples, que substitueix al

'Comité de represa de les relacions internacionals'. Aquesta organització, a mes de publicar una

revista mensual, Le Droit des Peuples, es proposa convocar anyalmcnt un congres internacional que

sigui un veritable Congrés deis Pobles.383

Alguns catalanistes creuen que la consecució d'un govem propi per a Catalunya, tal com ha passat a

Polonia i a Txecoslováquia, afavoriria la pau i la cohesió social. L'aplicació del principi de tes

nacionalitats a Catalunya, dones, comportaría una solidaritat nacional per sobre deis interessos de

classe:

381 A . Rovira i Virgili, M. Lloyd George i les Petites nacions. La Veu de Catalunya, 8 de Marg de 19 ¡9
382 La Veu de Catalunya,' 10 de marq de 1919.
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El delitd 'estructurar la Catalunya nova aplegaría tots els ciutadans i tots els estaments en una tasca

comú, en un ideal col. lectiu. Com tots veuríem clarament que una solidantat nacional ens relliga, fóra

mes difícil que ningi'i se sentís aquí provincia de 'Moscou'. Tots els catalans veuríem que, per damunt

de les aparents diseórdies de classe, hi ha un interés comú que ens aplega (...) I els mateixos elements

que ara actúen com aforces de disgregado i dispersió aduanen aleshores com aforces de

reintegrado i cohesió, Catalunya hauria endegat els seus confletes socials com els han endegat els

pobles nous de I'Europa central: amb un esclat d'idealitat patriótica. 384

383 La Veu de Catalunya, octubre de 1920.
384 L 'Exemple d'Europa, La Veu de Catalunya, 8 d'octubre de 1920.

179



10. IRLANDA I EL MODEL INSURRECCIONAL

Si fins Fcsclat de la guerra europea, Irlanda havia estat el model constitucional i parlamentan de la

Iluita per Pautonomia -amb els diferents projectes dé Home Rule-, els repetits fracassos d'aquesta via

portaren el nacionalismo irlandés cap a posicions mes radicáis queja no s'acontenta ven amb

F autonomía. Eís sectors republicans i independentistes al voltant del moviment Irlanda-Irlandesa i el

Sinn Féin d'Arthur Griffith, anaren prenent el protagonisme a un Partit Nacionalista que no

aconseguiria mantcnir la seva hegemonia en el si del nacionalismo irlandés. Tot i la important

participació irlandesa a la guerra europea al costat de la Gran Bretanya, amb Fesperanca d'aconseguir

a canvi F autonomía, el dcscontcnt ana creixent a les bases nacional i stes. L'armamcnt i la mobilització

deis unionistes de FUlster en contra del Home Rule seria, de fet, el detonant per a la mobilització

nacionalista republicana en clau revolucionaria. Tot i el fracás de la Rcvolta de 1916, la repressió que

seguí a continuado i la mitificado posterior deis seus líder com a herois irlandesos, afavori que els

partidaris de la via insurreccional cap a la independencia esdevingucssin majoritaris pcls volts de

1918. Un nou Sinn Féin, encapcalat per Eamon de Valera, liderá una estrategia insurreccional que -un

cop el govern anglcs es negá a acceptar la sobirania del poblé irlandés- combinava el parlamentarismo

amb la Iluita armada. S'encetava així un període de mes de cinc anys caracteritzat per la violencia i

Fcnfrontamcnt civil.

Des de Catalunya hom seguí atentament els fets a Irlanda. A Catalunya s'havia donat per fet la

consecució del Home Rule, i hom havia presentat Irlanda com un model parlamentari i constitucional

per a la consecució do Fautogovcrn. Alguns sectors fins i tot elogiaven l'actitud dialogant del govcm

británic i la contraposaven a la intransigencia del govern espanyol. En aquest context, dones, molts

catalanistcs no vcicrcn amb gairc bons ulls la revolta de 1916 a Irlanda, que consideraven un cntrcbanc

per a l'obtcnció de Fautonomia. A mes, el catalanismo havia anat prenent partit pcl bándol aliadófil a

la guerra i aixó encara feia mes inoportú raixecament revolucionan irlandés. Tanmateix, a mesura que

passa el temps, Irlanda ana esdevenint un model insurreccional i revoluconari d'allibcrament nacional.

El fracás de la solució autonomista a Irlanda, amb la mobilització deis unionistes a l'Ulster i la posició

ambigua del govern de Londres, reformaren aquells sectors catalanistes que pregonaven la inviabilitat

d'una solució pactada en el marc de la monarquía espanvola. Les demandes autonomistes catalanes i

Fcstratcgia de Cambó, que arriba a amenacar el govern espanyol amb una possiblc sortida

revolucionaria a Pestil irlandés, no semblaven donar tampoc cap resultat positiu.

Irlanda, dones, esdevingué el model insurreccional que inspira els sectors mes radicáis del

catalanismo. D'cntc ells, Franccsc Maciá es convertí en la figura mes popular d'aquest catalanismo
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a la irlandesa que pretcnia aconseguir 1 'alliberament de Catalunya. El procés de Revolado Nacional a

Irlanda fou seguit atentament per la premsa catalanista i no passá desaparcebut pels sectors

indcpcndcntistcs catalans. Irlanda, com abans amb el Home Rule, era de nou el model a seguir.

10.1. ELS VOLUNTARIS IRIANDESOS

Arrel de la vaga obrera de 1913 es crea un primer eos de voluntaris com a forca d'autodefensa deis

obrers. James Connolly, inspirador d'aquest exérdt chitada, anuncia aixi la formació de YIrish Citizen

Army (ICA) el 13 de novembre de 1913:

Escolten-me be, vaig a parlar de sedició. La próxima vegada que haguem de manifestar-nos, vtill que

vinguin amb els seiis caporals, sergents i gentper a formar. Per qué no hauriem de desfilar i entrenar

els nostres homes de la mateixa manera que están fent a I 'Ulster? 3SS

Així dones, en la formació d'un voluntariat popular, el moviment obrer avancá en el temps al

moviment nacionalista. Val a dir, pero, que YIrish Citizen Army era -de fet- un eos compromés amb la

idea nacional irlandesa; es tractava, dones, de Tcxprcssió socialitzant i obrera del nacionalismo

irlandés. James Connolly, figura capdal del nacionalisme popular i d'esquerres, volia relligar la

qüestió obrera amb la qüestió nacional; si James Larkin era el sindicalista i l'homc d'acció, Connolly

era Tideóleg de la Workers' Republic i la figura principal d'un corrent revolucionari irlandés que -tot

i minoritari-jugaría un paper important en la revolta de Pásqua de 1916. VExércit Chitada de

Connolly, dones, estava molt mes a prop de les crides revolucionáries de Larkin que de la doctrina

tradicional de TIRB.

Amb Torganització, poc despres, d"un eos de voluntaris nacionalistes -els Irish Volunteers

(Voluntaris Irlandesos)-, la milicia sindical de Connolly passá a un segon terme i, de fet, ana a partir

d'aleshores a remole de l'organitzacio nacionalista. Ja a l'octubre de 1913 TIRB havia comencat a

plantcjar la necessitat d'organitzar una milicia a l'estil deis voluntaris de TUlster. Els hercus deis

fenians, pero, no volien ser reconeguts com a inspiradors del moviment i cercaren una figura

respectable per a liderar els Voluntaris. V1 de novembre de 1913 aparegué un artiele amb el títol The

North Began (El Nord comencá) a les pagines de An Claidheamh Soluis -organ oficial de la Lliga

Gaélica que es publicava en irlandés i anglés386. Aquest artiele, signat per Eoin MacNeill, Professor

d'história al University College Dublin, justificara la formació d'una forca militar de voluntaris

nacionalista a Testil de l'UVF (Ulster Volunteer Forcé). MacNcill, que en realitat era mes proper a

385 Prisalio Metscher, Republicanism and Sociaüsm, p. 406.
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John Redmond que ais fenians, no tenia coneixemcnt del control exercit per l'IRB sobre cls Vohintoris

i representava el lideratge adequat per a la nova organització.

Davant rennegriment de les perspectives de consecució del Home Rule, aquest nou eos militar es

concebí com un clement de forc.a per tal de no permetre mes concessions i contrarestar cls Voluntaris

de l'Ulstcr. Els Irish National Volunteers s'establiren oficialmcnt el 25 de novembre de 1913 i, malgrat

estar controlats per l'IRB, la imatge pública era la d'un moviment ampli, fet que possibilitá que molts

partidaris de Redmond s'hi cnrolessin. Aixó pcrmeté a l'IRB d'associar-sc amb una secció important

de l'opinió pública irlandesa. Així, nacionalistes radicáis de l'estil de Patrick Pearse gaudiren d'un

marc práctic on esdevenir cfcctius en la seva tasca de difusió de l'ideal de la República Irlandesa. Amb

la fundado deis Voluntaris Irlandesos, dones, es capgirava el tradicional aillament de l'IRB. En el

Comité Provisional deis Voluntaris Irtandcsos hi trobem personatges com Thomas MacDonagh,

Joseph Plunkett, Patrick Pearse. Eamonn Ceannt i Sean MacDermott, que després cncap9alarien

raixecament de Pasqua de 1916.

Cap a fináis de 1913 nomes hi havia uns 10.000 voluntaris i res no fcia pensar que aquest eos pogucs

esdevenir un exercit revolucionan. Tanmateix, la creixent mobilització unionista a TUlster desvctllá

l'cspcrit revolucionan deis nacionalistes. Així, a l'cstiu de 1914 cls Voluntaris ja comptaven amb uns

150.000 membres, la majoria deis quals no estaven al corrent del control exercit per l'IRB. Davant

1* empenta deis Voluntaris, que posaven en pcrill la situació dominant del Partit Nacionalista,

Redmond decidí d'incorporar-s'hi i impulsar la formació d'un Comité Provisional sota la seva

direcció. Des de les planes de Renaixement es dcscriu el proecs seguit pcl vohintariaí nacionalista:

Pero aon I'excitado és gran, ésa la mateixa Irlanda. Al nort hi han 70.000 voluntaris a" Ulster pera

lluitar contra el 'Home Rule', pero en el reste d'Irlanda n hi han 150.000 per a defensar-lo.

L 'organització d 'aquests voluntaris irlandesos era independent del Partit Nacionalista, i deguda en

gran part a la 'Lliga Céltica' i a! 'Sinn Féin' -els separatistes- pero per indicacions de Mr. Redmond

s 'és disolt el pirmitiu comité organitzadori els voluntaris van devinguts com un anexe del Partit

Nacionalista. L 'entusiasme deis irlandesos peIs voluntaris és extraordinari i, havent-hi hagitt

setmanes en que son allistats adhuc 15.000... 387

Amb Pesclat de la guerra i la decisió de Redmond de donar pie suport a la participació deis irlandesos

en el si de I'exercit británic, els radicáis lligats a l'IRB es dcslligarcn del voluntaria! ara controlat pcl

386 F.X. Martin, The Irish Volunteers, 1913-1915, p. 24-25
3Sl "Batro", "La Huitaper ¡'HomeRule", Renaixement, 2 de julio! de 1914.
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Partit Nacionalista, i formaren la seva propia organització que mantinguc el nom $ Irish Volunteers

(Óglaigh na hÉireann). En una reunió a YAbbey Theatre el 25 d'octubre de 1914, els Irish Vohmteers

es compromctcrcn a resistir qualscvol intcnt d'imposar el reelutament obligatori (conscription) a

Irlanda , i afirmaren el seu desig de substituir l'administració de Dublin Costle (seu de la delegació del

govern británic) per un govern irlandés sobirá. El programa d'aqucsts Voluntaris Irlandesos, dones,

s'acostava al del Sinn Féin i al tradicional de l'IRB -tot i que en aquclls moments encara no es

plantegés la possiblitat d'una revolta armada. La majoria de la població irlandesa, pero, feia costat a la

política de Redmond, que volia fer deis voluntaris un exércit irlandés que lluitcs a Flandcs al costat de

les tropes britániques. Del total de 188.000 voluntaris en el moment de produir-se l'escissió entre els

partidairs de Redmond i els de MacNeill, tan sois 13.000 declararen la seva adhesió al sector controlat

per riRB. Els secessionistes foren batejats popularment com els Sinn Feiners Volunteers, malgrat que

el seu nom oficial era el de Irish Vohmteers, mentre que el eos principal sota el domini del Partit

Nacionalista era conegut com els Irish National Volunteers.

El 26 de juliol de 1914 s'esdevingué un incident important en qué estigueren implicáis els Voluntaris

Irlandesos. Un vaixcll carregat amb un important aprovisionament d'armcs arriba al port de Howth,

prop de Dublin. Un grup de voluntaris s'encarregá de recollir i transportar el material a la ciutat. En

arribar a Dublin es produíren enfrontaments violcnts entre forecs policials i voluntaris, a conscqücncia

deis quals moriren tres persones i moltes en resultaren ferides. El fet és significatiu per la sensació que

dcixá entre els nacionalistes; estaven essent durament reprimits mentre els Voluntaris de l'Ulster

actuaven amb tota impunitat. Al mateix temps, aquest incident s'enllacava amb una tradició de fets

sagnants que formava part del mitc nacionalista. Val a dir que aquests incidents es produícn dos dics

després d'haver fracassat el darrer intent d'arribar a un acord entre unionistes i nacionalistes en la

qüestió del Home Rule (Conferencia a Buchingham Palace, 21-24 de juliol).

Aquest era un període de molta tensió política que s'apaivagá momentániament amb la crisi política

europea. La guerra csclatá en un moment en que no scmblava probable que s'arribes a un acord entre

nacionalistes i unionistes, i fins i tot semblava possible el desencadenament d'un conflicte civil:

Qué passará? Els Unionistes juren i perjuren, que 's va a la guerra civil; els irlandesos no s 'ho

creuen, pero es preparen. L 'opinió general és que potser hi haurá tumultes, disturbis, pero no

s 'arribará a la guerra civil. En tot cas, els irlandesos poden restar tranquils: llur causa -com la de

tots els pobles que lluiten per llur llibertat- está assegurada; es pot trigar mes o menys, pero a I 'últim

sempren, fatalment, s 'ha de vencer.38S

3S8 Ibid.
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Davant la situació de crisi que ara es vivia es plantejá la nccessitat d'un consens polític. S'acordá de

donar al Home Rule el rang de llci, pero la scva aplicació es dcixava en suspens fins a l'acabamcnt de

la guerra, alhora que es posposava la discussió en relació a l'exclusió d Irlanda del Nord. D'aquesta

manera s'ajornava tota la problemática cntom del Home Rule.

Redmond, a mes, es comprometía a col.laborar en l'esforc de guerra. La seva autoritat a Irlanda era

alcshorcs encara molt gran. De fet, el nacionalisme que cll representava acceptava la visió d'Irlanda

formant part d'un projecte comú amb la resta de la Gran Bretanya. Tot reforcant la idea que Irlanda era

un membre rcspectable i lleial d'aqucst conjunt, Redmond demaná la retirada de les tropes britániques

a Irlanda, per deixar a mans deis Voluntaris Irlandesos -actuant d'acord amb els Voluntaris de

TUlstcr- la defensa de Tilla. Redmond pensava que un gest de bona voluntat -que demostrava la

fidelitat deis nacionalistes irlandesos vers la Corona- era Testratégia mes adequada per a l'obtenció

definitiva del Home Rule, alhora que podría servir per acostar unionistes i nacionalistes. D'aquesta

manera Redmond desmentía una suposada manca de lleialtat deis nacionalistes vers l'imperi,

argument que havia cstat utitilitzat sovint per a separar l'Ulstcr protestant de la resta d'Irlanda. Amb

aquesta convicció. John Redmond féu una important declaració d'intencions a la Cambra deis Loras

l'agostdc 1914:

Today there are in Ireland Ato large bodies of Volunteers, one ofwhich has sprung into existence in

the North andanother in the South. 1 say to the Government that they may tomorrow withdraw

everyone oftheir troopsfrom Ireland. Ireland will be defended by her armed sonsfrom invasión, and

for that parpóse Catholics in the South will be only too glad tojoin arms with the armed Protestant

Ulstermen. Is it too mitch to hope that out ofthis situation a resitlt may spring which wül be good, not

merelyfor the Empire butfor thefuture welfare and integrity ofthe Irish Nation? Whilst Irishmen are

infavour ofpeace and would desire to save the democracy ofthis countryfrom all the horrors ofwar,

whilst we will make any possible sacrifice for that purpose, still, ifthe necessity is forcea upon this

country, we offer this to the Government ofthe day: They may tafee their troops away, and ifit is

allowed to us, in comradeship with our brothers in the North, we will ourselves defend the shores of

Ireland 389

(Avtii a Irlanda hi ha dos grans cossos de voluntaris, un nascut al Nord i I 'altre al Sud. Dic al

govern que potser demáfaran replegar totes les tropes d Irlanda. Irlanda es defensora de la invasió

mitjancant els seus filis armats , i a talfi els católics armáis del Sud estaran prott contents d'unirse

ais protestants armats de I 'Ulster. Es excessiu esperar que d 'aquesta siuació en pugtti sortir un bon

resultat, no solament per a I 'Imperi sino també per alfutur benestar i integritat de la Nació

Irlandesa? Mentre els irlandesos estiguin a favor de la pau i desitgin preservar la democracia deis
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Aquest plantejament de Redmond no comptá, pero, amb una resposta favorable per part del govern

británic. Així, fou refusada la proposta de Redmond de fer deis Voluntaris Irlandesos una forca

defensiva en temps de guerra. L'oficina de Guerra Británica amb Lord Kitchener al capdavant encara

crcia que armar cls seguidors de Redmond era armar enemics. Malgrat aíxó, l'actitud de Redmond

demanant cooperació en fesforc de guerra rebé un ampli suport per part del poblé, i tan sois una

miñona s'oposá a la intervenció deis irlandesos a la guerra al costat d'Anglaterra. Per la seva banda, el

sector de voluntaris propers a l'IRB, el Sinn Féin o d'altres organitzacions nacionalistes radicáis,

seguiren el tradicional lema nacionalista segons el qual els problemes per a Anglaterra representaven

una oportunitat per a Irlanda.

Quant a Tabast de la participació irlandesa a la guerra no hi ha pas unanimitat a Phora de fer-ne una

valorado. A la tardor de 1915 hi havia 132.454 irlandesos a Fexércit británic, deis quals 79.943 eren

católics i 52.943 protestants 390. FSL Lyons i Robert Kee, per exemple, qualifíqucn d'important la

participació irlandesa. En canvi, J.J. Lee veu en la xifra deis voluntaris enrolats en l'exércit británic

una fcblcsa en la identificado amb l'esforc de guerra. Així, el 26,9% del grup d'edat clau serví a

Texércit durant la guerra a Escocia, el 24,2% a Anglaterra i Gal.les, i tan sois el 10% a Irlanda391. En

tot cas, el suport inicial del poblé irlandés ana minvant a mesura que la guerra progressá.

Un deis fets que contribuí a fer rctrocedir el suport deis irlandesos a la guerra fou la inexistencia d'una

divisió de voluntaris exclusivament irlandesos, a l'estil de la divisió de voluntaris de TUlster. Malgrat

que la 16a divisió aplcgava bona part del voluntariat nacionalista irlandés, no cstava exclusivament

formada per católics i la direcció continuava estant en mans britániques. Redmond. tanmateix, intenta

de presentar la participació deis irlandesos a la guerra com un esforc en defensa de la llibertat

d'Irlanda:

// is these soldiers ofonrs. which their astonishing courage and their beatifitl faith with their natural

military geniits, carrying with them their greenflags and their Irish war-pipes, advancing to the

charge, their fearless officers at their head, andfollwed by their beloved chaplains as great-hearted as

horrors de la guerra, mentrefem qualsevol sacrifici per a talpropósit, encara, si la necessitat forca el

nostre país, oferirem tot aixó al govern del dia: Potser s importaran les seves tropes, i si se 'ns

permet, en companyonia amb els nostres germans del Nord, nosaltres mateixos defensarem les costes

d'Irlanda). Stephen Gwynn, John Redmond 's last years, p. 134.

390Robert Kee, Op. CU., pp. 229-230
391 JJ.Lee, Op. Cit., p. 23
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themseives -bringing with them a quality all their own to the sordid modern batterfield- it is these

soldiers ofonrs to whose keeping the cause oflreland has passed. It was never in holier, worthier

keeping than with these boys offering np their supreme sacrifice o/Ufe with a smile in their lips

because it was given for lreiand.

Com podcm vcurc, la idea del sacrifici per la patria no era exclusiva deis nacionalistes radicáis, sino

que era un principi forca estés a l'Europa saesejada per la guerra. Si Redmond justifícava la pérdua de

vides humanes en el camp de batalla curopeu sota les ordres de Fcxcrcit británic, Patrick Pearse i els

membres de TIRB comencaven a plantejar la necessitat d'una demostrado de forca en térra irlandesa

per a Valliberament del scu país del domini británic. En rcalitat, la guerra -en lloc de servir per acostar

Irlanda i Anglaterra tal i com Redmond havia pensat- seria un element que afavoriria la confrontado

entre les ducs nacions, i la situado de Redmond i del Partit Nacionalista s'aniria afcblint a mesura que

la guerra avancava.

Les perspectives d'una Irlanda dividida -cada cop mes reals-juntament amb la creixent preocupado

per una possiblc imposició a Irlanda del reclutament obligatori, foren factors claus en el progressiu

afebliment de la posició de TIPP. Tot i aixó. fins a Faixecament de Pasqua de 1916, Redmond

continua comptant amb el suport majoritari. Tanmateix, la crua rcalitat de la guerra ajudá a fer oblidar

el miratge del Home Rule. També cal teñir en compte Pedat avancada de John Redmond -que moriría

el 1917- com un element mes per entendre la gradual perdua de contacte del Partit Nacionalista amb la

realitat política i social del país. La classe política que controlava TIPP era hereva del temps de

Pamell, i al llarg de la guerra s'csdcvingué el definitiu rcllcu generacional en la direcció del moviment

nacionalista irlandés. Aquest relleu no vingué de la má de les bases del Partit Nacionalista, sino que

fou encapcalat per dirigents del conglomerat polític i social anomenat Sinn Féin.

10.2. L 'AIXECAMENT DE PASOVA DE 1916: DELFRACÁSAL MITE

El novembre del 1913 Patrick Pearse es referí en aquests termes a la situado que es vivia a TUlster:

392 (Son aquests soldáis nostres, amb el sen impressionant coratge i la seva bonica fe, amb el seu

enginy natural, que porten les seves banderes verdes i les seves gaites irlandeses,avancant a la

cárrega, amb els seus valents oficiáis al davant, seguits per els seus estimáis capellans castrenses de

tan bon cor com ells mateixos -afegint una qualitat seva al modern i sordid camp de batalla- son

aquests soldáis nostres a qui ha tocat mantenir la causa d Irlanda. No hi hagué mai una resistencia

tan sagrada i valuosa com la d"aquests nois oferint el seu suprem sacrifici de la vida amb un somhure

ais llavis perqué la donaven per Irlanda). S. Gwynn, Op. Cit., p. 201
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/ am glad, then, íhat the tmth has 'begun'. I am glad thaí the Orangemen have armed, for it is a

goodly thing to see arms in Irish hands. I should like to see the A OH armed. I should Hice to see the

Transpon Workers armed. I should like to see any and every body of Irish citizens armed. ¡Ve mitst

accustum ourselves to the thought ofarms, to the sight ofarms, to the use ofarms. We may make

mistakes in the beginning and shoot the wrong people; but bloodshed is a cleaning and sanctijying

thing, and the nation which regards it as the final horror has lost its manhood. There are many things

more terrible than bloodshed; and slavery is one ofthem.393

Aquesta declarado es cxcmple de l'cspcrit que animava al ccrclc de l'IRB. El matcix Pcarsc

comandaría tres anys mes tard una revolta armada contra el domini británic a Irlanda. Aquesta

glorificado de la violencia com a via per a Fallibcramcnt de la nació no era pas exclusiva del

nacionalisme irlandés. A tot Europa trobem exemples d'encoratjament i apología de l'esperit bél.Iic en

defensa de la patria, sobretot arrcl de l'esclat de la guerra. Aquesta cita de Pcarsc es significativa

perqué correspon a abans del comenc^ament del conflicte europeu i ve a ser, en certa mesura, una

resposta a l'armamcnt deis unionistes de FUlster.

Patrick Pearsc encápenla raixecament de Pasqua de 1916 i esdevindria amb el temps una de les

figures mítiques del modem nacionalisme irlandés. Militant de TIRB, Pearse fou un destacat impulsor

de la llcngua gaclica i mostrá gran Ínteres en la qüestió educativa. EI1 matcix funda una escola a

Dublin (St. Enda) amb la finalitat de promoure Tensenyament del gaélic. La seva tasca educativa fou

d'un cert abast i ha estat analitzada a fons per Ó Buachalla394. Com altres nacionalistes irlandesos,

Pearse arriba al radicalisme polític a través del nacionalisme cultural que seguí al Reviva! gaélic del

scglc XIX. Pcarsc veía en l'assoliment d'una república irlandesa independen! Púnica manera de

preservar la identitat nacional irlandesa de la influencia cultural anglo-saxona. La restaurado del

gaélic com a llcngua nacional fou una de les reivindicacions esscncials per a justificar el moviment

independentista. Al matcix temps. Pearse presenta una visió mítica en que la lluita d'Irlanda per la

llibertat era interpretada en termes quasi-retigiosos, tot plantejant la idea que la nació havia de ser

(Estic contení, dones, que la veritat hagi 'comencaí". Estic contení que els orangistes s 'hagin

armat, ja que és bo veure armes en mam irlandeses. M 'agradaría veure armada I 'A OH. M 'agradaría

veure armáis els treballadors del transport. M'agradaria veure tots i cadascun deis ciutadans

iralndesos armáis. Ens hem d 'avesar a pensar en les armes, a veure-les, a ttsar-les. Poíser ens

equivocarem al principi i errarem els trets; pero el vessament de sang és purificador, i la nació que

ho veu com I 'horror final ha perdut la seva virilitat. Hi ha moltes coses mes terribles que ¡a sang, i

I 'esclavatge n 'és una). P.H. Pearse, The Corning Revolution, Coliected works ofPadraic H. Pearse, p. 99.

39A Séaumus Ó Buachalla, Op. Cit
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redimida per la via del sacrifici personal. El caire místie del nacionalisme de Pearse queda ben reflectit

en aquesta descripció de Séamus Ó hAodha:

He had a wonderfiil lovefor ireland, for herpuré, noble people, for herfair. glorious land. But it is

not the ecstasy oflove he shows, ñor the laughter oflove, but the sorrow and the loneliness that are at

the heart ofall real love. The ¡ove he gave to Ireland is the love the moder gives to her son whom she

sees grow up destinedfor trottble and woe.

O laughing mouth it is torments me

That you must weep;

O beautiful face, it is my sorrow

Your beautiful mustfade'

And as he grew in experience o/Ufe and understood the malice ofthe deeds ofmen, and the quick

decay ofthe oíd Irish qualities, the sorrow deepened on him, the sweetness and the lonliness

increased. The stories of Pearse are like the music oflreland: they are most sweet when they are more

sad. 395

Deis líders de l'aixecament de Pasqua de 1916 Patrick Pearse en fou el personatge mes enblemátic.

Thomas MacDonagh i Joscph Man,' Plunkctt foren dos deis altrcs signataris de la Proclamació de 1916

que presenten un taranná semblant al de Pearse. Tots tres, Pearse. MacDonagh i Plunkctt, eren Gaelic

Leaguers, católics, poetes i revolucionaris idealistes. Compartien la imatgc duna nació mística que

calia redimir per la forca. El carácter d'aquestes figures emblemátiques del nacionalisme irlandés ha

estat qücstionat per un corrent historiográfic revisionista. D'cntrc clls, W.I. Thompson en fa una

395 (Tenia un amor meravellós per Irlanda, per la seva gent pura i noble, per la seva justa i gloriosa

térra. Pero no és I 'éxtasi de I 'amor alió que mostra, ni el somriure de I 'amor, sino que és la pena i la

solitud el que hi ha dins tot amor real. L 'amor que ell dona a Irlanda és I omor que una mará dona al

seufill que veu créixer destinat ais problemes i al dolor.

'Oh boca somrient, son els teus turments

Que has de plorar

Oh cara bonica, es la meva pena

La teva bellesa es pansirá'

I a mida que creixia en experiencia de la vida i entenia la malicia de les accions deis homes, i la

rápida pérdua de les velles virtuds irlandeses, la pena esficava dins ell, i la dolcor i la solitud

augmentaven. Les histories de Pearse son com la música d Irlanda; com mes tristes son, mes dolces

son). Séamus Ó hAodha, P.H. Pearse, Storytetler, p. 80.
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análisi psicológica i es rcfcrcix ais poetes-patriotes, que en no aconseguir la sublcmació a nivcll

personal del seu rol de poeta o guia cultural, s'haurien refugiat en el paper de rebel per tal d'encapcalar

una Iluita heroica. Ells hauricn projectat la seva imatgc mítica de la historia a la vida real mitjancant el

seu sacrifici personal.396

Tanmateix, cls signataris de la proclamado de 1916 no presenten un carácter homogeni. Al costat de

Pearse trobem un personatge com James Connolly, que representava la vessant social de Paixecament.

Connolly compartía l'ideal nacionalista de Pearse, pero el seu concepte de nació era mes hereu de

l'análisi marxista que del misticisme religiós. Al capdavall, pero, ambdós personatges compartien un

apassionat idealisme i un ccrt aire profétic en l'análisi de l'cvolució histórica. Connolly, de fet, havia

vist truncades les seves aspiracions revolucionáries en el desenlia? de la vaga general i lockont de

1913. Si el moviment obrcrs'havia mostrat incapac de dcsvctllar la conscicncia nacional, Connolly

esperava que una insurrecció de carácter nacionalista donaría lloc a un procés revolucionan que

acabaría amb l'organització d'una República deis Treballadors (Workers' Republic).

La resta de signataris de la proclamació de 1916 no teñen el carisma de Pearse o Connolly. Tanmateix,

és significatiu el seu origen sociológic. Així, Eamonn Ceannt o Sean MacDermott eren representatius

del sector república del Sinn Féin mes acostat a les posicions idcológiqucs progressistes. MacDermott

havia estat un deis defensors de Tapropament del Sinn Féin a la qüestió obrera i Eamonn Ceannt havia

defensat la ITGWU i el moviment sindical liderat per Larkin. Tots dos scmblavcn estar mes a prop de

les posicions ideológiques de Connolly que no pas de les de Grifftith. Aixó no vol pas dir que la

revolta de 1916 tingues un caire socialista, pero si es ben ccrt que molts deis Sinn Feiners acostats a la

via insurreccional provenien deis sectors mes progressistes del nacionalisme irlandés.

Tom Clarkc -un altre deis líders de raixecament de 1916- representa el nexc d'unió del nou IRB amb

la tradició fenianista del scgle XIX, segons la qual el lligam amb la Gran Bretanya només podía ser

trencat mitjancant un aixecament armat que establís una República Irlandesa independent. Així, cls

protagonistes de YEaster Rising es veieren ells mateixos com els hereus del republicanisme

revolucionari de Wolfc Tone i del corrent insurreccional fenianista del segle XIX. En conjunt, cls

líders que encapcalaren la insurrecció de 1916 es caracterizaren peí seu caire intel.lectual i el seu

acostament al moviment Irlanda-Irlandesa. La República Irlandesa que ells proclamaren l'abril de

1916 responia a l'ideal forjat al llarg del /tev/w/gaélic.

En l'interval de temps entre el funeral de O'Donovan Rossa -figura histórica deis fenians- l'agost de

1914 i el dilluns de Pasqua de 1916, cls Irish Volunteers controlats per l'IRB havicn cstat

396 W.l. Thompson, Op. CU, pp. 102-103.
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experimentant un inerement notable en el seu nombre, mentre que els voluntaris manats per Redmond

estaven esdevenint inoperants a Irlanda donada la seva participado a la guerra europea. Al mateix

temps, la perspectiva de consecució del Home Rule semblava enfosquir-sc amb el pas del tcmps. Pero

potser el fet mes important que determina una creixent actitud contraria a la guerra fou Poposició a

que l'amcnacadora Llei de reclutament obligan fos aplicada a Irlanda. La Concription Act, que fou

aprovada el gener de 1916 i compta amb la total oposició de Redmond i l'IPP, exeloia en principi a

Irlanda. Tanmateix, la porta quedava oberta per a la seva possible aplicado a Irlanda en un futur.

El 1914 l'IRB organitzá un comité militar secret {Military Cominee) -desconegut peí mateix Suprem

Council de l'IRB- amb la missió d'organitzar una insurrecció armada. Tanmateix, no fou fins al maig

de 1915 que aquest comité militar va comencar en realitat a plantejar l'aixecament que es portaría a

terme l'any següent. James Connolly -que havia pensat en la possibilitat d'organitzar una rcvolta per

la seva banda tot fent ús de l'esquifit ICA- s'afegí ais nacionalistes liderats per Pearse en assebentar-se

deis plans de PIRB. En conscqüéncia, els Irish Vohinteers i VIrish Citizen Army (ICA) coordinaren

els seus esforcos per a raixecament de Pasqua de 1916.

L'extrem sccretisme amb qué PIRB organitzá aquest projecte comporta que la rcbcl.lió de 1916 fos

obra d'una minoría dintre del ja minoritari nacionalisme radical irlandés. Tot i aixó, els compiradors

esperaven de poder mibilitzar al conjunt deis Voluntaris que estaven sota la influencia de PIRB. Val a

dir que en aquests moments el Sinn Féin i els Irish Volunteers estaven essent identificáis com a

formant part d'un mateix moviment, i els membres d'ambdues organitzacions eren popularment

anomenats Sinn Feiners. La interpretado de YEaster Rising vindria forca condicionada per aquest fet;

així, hom es referiría ais revoltats com a Sinn Feiners, i la política repressiva que seguí a Paixecament

es dirigiría contra tot el moviment nacionalista radical aglutinat al voltant del Sinn Féin. Encara que en

el període anterior a YEaster Rising, els Sinn Feiners eren poc representatius i fins i tot impopulars, la

societat irlandesa en el seu conjunt era molt susceptible de veure's afectada en la seva sensibilitat

nacional. Pearse i els altres líders de PIRB es serviren d'aquest sentiment emocional de Y ánima

irlandesa per convertir el mite d'una República Irlandesa independent en un fet real, historie. Aixó no

era pas una novetat a Irlanda, ja que mitc i realitat s'havien influí t mútuamcnt en el decurs de la

historia.

La revolta de 1916 es convertí en un sacrifici de sang, pero no s'havia pas organitzat amb aquesta

intcnció en un principi. En realitat, PIRB aspirava a una victoria militar com a conscqücncia d'una

guerra insurreccional a gran escala. S'esperava que Pacció deis insurrectes seria Pespurna que faria

cnccndrc el foc de la revolta a tota Irlanda. Tanmateix, a mesura que s'apropava el dia previst per a la

insurrecció ana creixent la consciéncia que Paixecament fracassaria des d'un punt de vista militar. Els

conspiradors, pero, interpretaren Pacció que anaven a emprendre com un cop d'cfcctc de
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conseqüéncies imprevisibles. En qualsevol cas, la presentació de 1'aixecament com un sacrifici de

sang serviría per a justificar el gest deis revoltats, que seria legitimat uns anys mes tard peí moviment

independentista irlandés encapcalat peí Sinn Féin i Eamon de Valera.

L'aixecamcnt haviacstat previst per al diumenge dePasquadc 1916 i amb la intcnció d'abastar tot

Irlanda. L'estiu de 1914, Roger Casement397 havia anat ais Estats Units per tal de recollir fons per

armar els Voluntaris Irlandesos. Casement s'assabentá del projecte insurreccional de 1TRB a través de

John Dcvoy i Clann na Gael. Devoy -que estava en contacte amb l'ambaixador alemany a Nova York

en esclatar la guerra- informa Casement del projecte de l'IRB d'intentar aconseguir el suport alemany

per a la insurrecció. D'aquí va sorgir la idea que Casement anés a Berlín per tal de fer possible la

cooperació alemanya en la lluita per la independencia d'Irlanda. Casement es traslladá a Berlín el

novembre de 1914, on romangué fins a comencaments de 1916, poc abans de YEaster Rising, El

resultat de la seva estada a Alemanya fou, pero, molt pobre. En un principi, Casement i les autoritats

alemanyes intentaren d'organitzar una brigada irlandesa a partir deis presoners de guerra irlandesos

fets per Alemanya. Tanmateix. aquests intents resultaren infructuosos; els alemanvs, per la seva banda,

es negaren a cooperar militarment amb Casement. En darrer terme, les autoritats alemanyes aeceptaren

de carregar un vaixell amb municions {YAud), a mes de subministrar un submarí a Casement per tal

que es pogués dcsplacar a Irlanda la vigilia de Faixccament. Pero el dia abans de la data prevista per a

la revolta, el vaixell Aud fou interceptat per les autoritats britániques quan es trobava estacionat a prop

de Galway (a la costa oest d'Irlanda), i Casement fou fet presoncr. D'aqucsta manera, Paixccamcnt

que s'havia concebut origináriament abastant tot Irlanda, queda prácticament limitat a Dublín.

El projecte insurreccional encara patina un altre sotrac important. La vigilia del diumenge de Pasqua,

Eoin MacNeill s'assabentá deis preparatius de Faixecament i dona ordres de desconvocar la

mobilització de voluntaris prevista per a Fendemá. Tot i l'oposició de MacNeill, el Comité Provisional

de 1TRB decidí de tirar endavant la seva temptativa insurreccional, que fou ajomada fins al dilluns 24

d'abril. El cap oficial deis Voluntaris Irlandesos considerava que Fuñica justificado per a un

aixecament era Fexisténcia d'unes possibilitats reals de victoria militar. MacNeill rebutjava la idea de

Patrick Pcarsc segons la qual un sacrifici de sang podía redimir a Irlanda, de la mateixa manera que

Jesucrist -amb els seu sacrifici personal- havia redimit la humanitat.

Poc després de migidia, el dilluns 24 d'abril, Facte de sacrifici comencá amb el desplegament a

Dublín d'uns 1.200 voluntaris. Pearse i Connolly ocuparen Foficina central de Corrcus -General Post

Office- fent-ne el seu quarter general. Al costal del poeta i el líder sindical estigueren Tom Clarke,

Sean MacDermott i un altrc poeta, Joscph Plunkctt -cap estratégic de la insurrecció. A una fábrica,

397 Sir Roger Casement (1864-1932).
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Jacob 's Biscuit, un altrc poeta -Thomas MacDonagh- prenguc posicions amb el suport de John

MacBride. Constance Markievicz i els seguidors de Na Fianna Eireann apostaren a 5/. Stephen 's

Grcen. Finalment, Eamon de Valera comanda un grup de voluntaris a Boland's Mili, i Eamonn Ceannt

i Cathal Brugha ocuparen una seu sindical, la South Dublin Union.

A1'exterior de la General Post Office i davant Pastorament d'un reduit públie, Patrick Pearse llcgí una

solemne declaracio proclamant la República Irlandesa:

1RISHMENANDIRISHWOMEN: In the ñame ofGodandofthe dead generations from which she

receives her oíd tradition ofnationhood, Ireland, through us, summons her children to herflag and

strikes for herfreedom (...)

We declare the right ofíhe people of Ireland to the ownership of Ireland, and to the itnfettered control

oflrish destinies, to be sovereign and indefeasible. The long usurpation ofthat right by aforeign

people and government has not extinguished the right, ñor can it ever be extinguished except by the

destniction ofthe Irish people. In every generation the Irish people have asserted their right to

national freedom and sovereignty; six times dttring the past three hundredyears they have asserted it

in orms. Standing on that fiindamental right and again asserting it in arms in the face ofthe world, we

hereby proclaim the Irish Republic as a sovereign state, and we pledge our Uves and the Uves ofour

comrades-in-arms to the cause ofits freedom, ot its welfare, and ofits exaltation among de nations

(...)

Signed on behalfofhet provisional government, Thomas J. Clarke, Sean MacDiarmada, Thomas

MacDonagh, P.H. Pearse, Eamonn Ceannt, James Connolly, Josep Phmkett. 39S

398 (IRLANDESOSI IRLANDESES: En nom de Déu i de les generacions de morts de les qitals rep la

seva bella tradició de nació. Irlanda, a través nostre, convoca els seus filis a la seva bandera i a la

lluita per la seva llibertat.

Declarem el dret del poblé d Irlanda a la possessio d 'Irlanda, i al control sense troves deis destins

irlandesos, a ser sobirans i inalienables. La llarga usurpado d 'aquest dret per un un poblé i un

govern estrangers no n 'han extingit el seu dret, ni maipot extingir-se excepte per la destnteció del

poblé dlrlanda. Cada generado, el poblé irlandés ha afirmat el se dret a la llibertat nacional i a la

sobirania; sis vegades durant els passats tres-cents anys ho hafet amb les armes. Mantenint aquest

dret fonamental i de nou afirmant-lo amb les armes davant del món, proclamem la República

Irlandesa com a Estat sobira, i empenyorem les nos tres vides deis nostres companys d'armes a la

causa de la seva llibertat, del seu benestar i de la seva exaltado entre les nacions). Mitchell & Ó

Snodaigh, Irish Política/ Documents, 1916-1949, p. 17-18,
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Aquest ha esdevingut un text simbólic en la mitología nacionalista irlandesa. En un principi, pero,

l'aixccamcnt fou rcbut amb csccpticisme i indiferencia -si no amb rebuig- per la majoria de la socictat

irlandesa. Els incicidents entre les forces d'ordre i els insurgents es perllongaren tota la setmana. En

acabat, Patrick Pcarsc decidí de rendir-se i no allargar mes el vessament de sang. Els poetes havien

portat a la práctica el seu somniat gest de rebel.lia. Eamon de Valcra, en rendir-sc, evidencia la seva

frustració en comentar que si tan sois ¡a gent hagués sortit al carrer amb ganivets iforquilles, el que

fou una insurrecció podia haver esdevingut una revolució399

Les baixes en el bandol rcbcl foren de 64 morts despres de tota una setmana de combat. Tanmateix, les

baixes entre la població civil arribaren ais 220 morts i un nombre de ferits que ultrapassá els 600. El

total de baixes entre les forces de la corona foren de 134 morts i 381 ferits. La majoria de les baixes

policials no s'esdevingueren a Dublín sino en un enfrontament prop d'Ashboume (Comtat de Meaht),

quan un grup de 40 homes del RIC -forca policial británica- patiren una emboscada per part d'un grup

de rebels encapcalats per Thomas Ashe. Aquesta fou una de les poques accions reeixides de la

rebcl.lió, i un deis pocs casos en que la rcvolta tingue una continuado mes cnllá de Dublín. A mes, la

manera com es produí aquest incident avancá la mena de conflicte armat que es desenvoluparia mes

tard amb la guerra per la independencia.

La interpretado tradicional de Pactitud de Popinió pública ha cstat asscnyalar la seva hostilitat envers

Paixecament en un principi, que evolucionaría -després de Pexecució deis líders rebels- cap a una

romantització deis insurgents. En tot cas, es molt difícil de reconstruir el sentiment de Popinió pública,

tenint en compte la mancanca d'informació objectiva de qué hom disposá en aquells moments. Davant

d'aixó, els rumors ompliren el buit deixat pels fets certs. Una de les idees mes esteses a Dublin fou la

inteprctació que Paixecament formava part d'un pía d'invasió d'Alcmanya. Al matcix temps,

Paixecament era presentat com un complot socialista i revolucionari.

Les primeres informacions aparegudes a la premsa també insistien en la versió d'un aixecament

promogut pcls alemanys i en el caire socialitzant de la rebcl.lió. El Roscommon Herald, editat per

Jasper Tully, apronta Pocasió per denunciar Larkin i assenyalá que la proclamado de la República

Irlandesa prctenia cstablir una República socialista; comparava Paixecament amb la Comuna

parisenca i amb la revolta portuguesa -on els capellans havien estat massacrats pels Sinn Feiners

portuguesos. A mitjans de maig, Tully toma a invocar Panalogia de la Comuna, alhora que denunciava

la Setmana Roja a Dublín, tot comparant-la amb la Setmana Trágica de Barcelona de 1909 . El

399 IV.I. Thompson, Op. Cit., p . 74.
400 JJ. Lee, Op. Cit.,p. 33-34.
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ressó deis fets de 1913, amb la mobilització obrera sota les consignes de James Connolly i James

Larkin, encara era present en els sectors conservadors de la societat irlandesa, que veien en qualsevol

moviment insurreccional la má de Tobrerisme revolucionan.

L'arribada d'informació mes verac sobre raixecament coincidí amb les execucions deis rcbcls i l'inici

de la campanya repressiva del govern britanic, amb Pempresonament de mes de dos mil Sinn Feiners.

Les autoritats havien interpretat la revolta com una rebel.lió Sinn Feiner, peí fet que hom associava els

Voluntaris amb tot el nacionalisme situat al voltant del Sinn Féin. Aquesta política repressiva posa en

una situació difícil a John Redmond i al Partit Nacionalista. L'aixecament, a mes, representava un

entrebanc a la seva política de guanyar el Home Rule a través de la conciliació i el pacte. Així, la

insurrecció semblava corroborar els prejudicis unionistes en relació ais nacionalistes irlandesos.

Redmond denuncia raixecament com un complot alemany el 27 d'abril, contemporitzá sobre les

primeres execucions i critica obertament les execucions a partir del 6 de maig. La repressió, amb

Tassassinat a sang freda d'aquells que s'havien aixecat en nom de la llibertat d'Irlanda, desperta la

tradició de martirologi tan arrelada en el subconscient irlandés. Stephen Gwynn, un nacionalista

contemporani, assenyalá que el posicionament de Redmond es distancia del sentiment general del

poblé irlandés en acceptar les tres primeres execucions com a justes.

Així dones, hom pot assenyalar que mes que un canvi de postura davant deis fets, el que es produí fou

la interpretado d'aqucsts matcixos fets a partir d"una informado mes acostada a la realitat, en el

context de la política repressiva británica envers els sectors independentistes . El poblé s'adonaria

que aquclls irlandesos que estaven cssent assassinats no eren agents alemanys i que la pretcnsió

principal de la revolta no era una revolució social. A mes, no passaria per alt el fet que les sentencies

de mort eren sancionados per un govern britanic del qual Bonar Law i Edward Carson en formaven

part.

L'espcrit que anima els rcbels de 1916 resta ben rcflcctit en les paraulcs adrecades al poblc irlandés

per Patrick Pearse poc abans de la seva execució:

Ijust received Holy Communion. I am happy, exceptfor the great grie offparüngfrom yon. This is the

death 1 shoitld have askedfor ifGod had given me the choice ofall deaths -to die o soldier 's deathfor

401 S. Gwynn, John Redmond's ¡ast years, p. 228.
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Irelaná andfreedom. We have done right. People will say hard things ofus now, but later on will

praise us. Do notgheveforall this, but thinkofitas asacrifice which Godaskedofme andof you402

Les paraules de Pearse foren gairebé profétiques. Els líders de la revolta de 1916 esdevingueren, al

capdavall, els símbols de la lluita per l'alliberament d'Irlanda. El nacionalismc militant creixeria amb

forca els dos anys a venir. La consciéncia d'una idcntitat nacional irlandesa ana prenent gruix, csscnt-

ne el carácter gaélic i católic els elements fonamentals que bastien aquesta consciéncia diferencial.

El 1915, la Lliga Gaélica abandona el seu carácter apolític i es posicioná clarament al costat del

moviment independcntista liderat peí Sinn Féin i els lrish Volunteers. De fet, aixó era una

conseqüéncia natural, donat que la Lliga Gaélica -identificada amb els objectius ideologics emanats

del moviment Irlanda-Irlandesa- era, objectivament, la vcssant cultural del moviment polític

independentista. Tanmateix, Douglas Hyde abandona el lideratge de la Lliga arran de la seva

politització. Hydc, d'origcn protestant pero nacionalista, no cstava a favor d'una actitud compromesa

de la Lliga Gaélica en el camp polític. Val a dir que un sector de la historiografía irlandesa ha blasmat

la Lliga Gaclica per la seva identificació amb el nacionalismc república, fet que l'hauria convertit en

un element de diyisió mes que no pas d'integració cultural. En tot cas. el compromís polític de la Lliga

era expressió d'un canvi general en la consciéncia col.lectiva de la societat irlandesa.

En aquesta gradual radicalització política, VEaster Rising fou un element fonamcntal. Hom no pot

entendre Fevolució posterior del nacionalisme irlandés, sense teñir en compte l'impacte d'aquesta

rcbcl.lió encapcalada per un grup d'intcl.lcctuals amb un gran component idealista. Si be és cert que en

el moment de produir-se la revolta el poblé gira Pesquena ais insurrectes, esdevenimenes posteriors

convertiren els rebels de 1916 en els iniciadors de la lluita per la independencia. La importancia de

l'aixecament de 1916 com un fet que desperta la consciéncia nacional deis irlandesos queda ben

reflectida en aqüestes paraules de Tom Barry, una de les figures de l'IRB en la guerra contra

Anglatcrra:

/ went to the warfor no other reason that I wanted to see what war was like, to get a gnu, to see new

countries, and tofeel a grown man. Above all, I went because I knew no lrish history and had no

402 (Acabo de rebre la Sagrada Comunió. Sóc felic. llevat peí gran dolor de deixar-vos. Aquesta és la

morí que hauria demanat si Déu m 'hagués deixat triar: una morí per Irlanda i per la llibertat. Hem

fet el que calia. La geni dirá ara coses dures de nosaltres, pero mes endavant ens lloara. No uns

apenen per tot aixó, sino penseu-hi com un sacrifici que Déu ens ha demanat a mi i a vosaltres)

Francis P. Jones, History ofSinn Féin, p. 414.
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national coimsciousness. I had never heard ofWolfe Tone ofRobert Emmet., thoitgh i did know all

about the kings ofEngland and when they had come to the British throne. I had never heard ofthe

victory ofthe Sassanach at Benburb, but I could tell the dates of Waterloo and Trafalgar. I did not

know ofthe spread ofChristianity thronghout Europe by Jrish missionaries and schoiars, but did I not

know ofthe blessings ofcivilization which Clive and the East India Company had brought to dark and

heathen India? Thus throngh the blood sacrifices ofthe men of 1916, hadone Irishyouth ofeighteen

been awakened to Irish nationality. Le it also be recorded that those sacrifices were equally necessary

to awaken the minas ofninety per cent of Irish people.403

Les paraulcs de Barry justifiquen la visió de YEaster Rising com un model per a tots cls moviments

d'allibcrament contra 1'imperialisme occidental de principis de seglc. Irlanda, per a alguns

historiadors, fou un deis primers entrebanes per a rimperi británic que s'cnfrontá per primer cop amb

una moderna revolució colonial. L'exemple també fou válid per a aquelles nacions europees que

aspiraven al rcconcixcmcnt de la seva identitat nacional. A Catalunya, Franccsc Maciá seguí

atentament els esdeveniments a Irlanda, i deu anys després que Patrick Pearsc hagués proclamat la

República Irlandesa, cncapcalá un acte de forca de caractcrístiqucs scmblants.

10.3. El, RESSÓ DE LA REVOLTA A CATALUNYA

En el moment de produir-sc raixecament de 1916 la majoria deis sectors catalanistcs havicn pres partit

pcl bándol aliat. En especial, els sectors republicans hercus de la tradició federal pogueren vcurc en cls

aliats uns ferms defensors de les idees de llibcrtat que clls abracaven. A mes, Tcxprcssa voluntat de

govem anglcs de concedir Tautonomia a Irlanda, feia que molts catalanistcs veicssin a Anglaterra com

un model de comportament democrátic. Cal no oblidar que un deis arguments utilitzats pcls aliats era

403 (Vaig anar a la guerra simplement per veure com era la guerra, per aconsegnir una arma, per

veitre nous pai'sos, i per sentir-me mes gran. Per sobre de tot, hi vaig anar perqué no sabia res de la

historia d 'Irlandesa i no tenia consciéncia nacional. No havia sentit a parlar mai de Wolfe Tone o de

Robert Emmet, tot i que coneixia tots els reis d'Anglaterra i quan havien arribat al tron británic. No

havia sabut mai res de la victoria dsobre els Sassanach a Benburb, pero podia dir les dates de

Waterloo i de Trafalgar. No coneixia la difusió de la Cristiandat arreu d Europa feta per missioners i

savis irlandesos, ¿pero no coneixia les benediccions de la civilització que Clive i la Companyia de

I 'india Oriental havia portat a I India fosca i pagana? Per tant, a través deis sacrifwis de sang deis

homes de 1916, unajoventut irlandesa de divuit anys s 'havia despertat a la nacionalitat irlandesa.

Deixem que consti també que aquells sacrificis eren igualment necessaris per a despertar les ments

del noranta per cent del poblé irlandés). Tom Barry, Guerrilla Days in Ireland p- 2.
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la pretcsa defensa de \cs petites nacionalitats, davant l'agressió alemanya a Bélgica o Serbia. En

aquest context, l'esclat de YEaster Rising Fabril de 1916 agafá per sorpresa a molts catalanistes.

Irlanda -sobretot entre 1910 i 1914- havia estat vista com un model de lluita parlamentaria per

Passoliment de Pautogovern. El 1914 es donava per fet que Irlanda aconseguiria Yestatus de territori

autónom amb amplis podcrs en els afcrs intems. Anglaterra, per la seva banda, era elogiada per la seva

actitud adoptada envers les demandes irlandeses.

La revolta de 1916, dones, fou interpretada per molts catalanistes com un acte de forca cixorc d'una

minoría d'irlandesos en connivencia amb les autoritats alemanyes. L'aixeeament, a mes de no

respondre a una voluntat majoritária del poblé irlandés, representava un cntrebanc per a la política de

John Redmond a favor del Home Rule. El Poblé Caíala mostrá la seva oposició frontal a l'aixeeament

"nacionalista":

Els nacionalistes republicans -i ens atreviríem a dir tots els nacionalistes de Catalunya- no aprovem

aquest intent d 'alcament hagut a Irlanda darrerament provocat per uns quants elements inadaptats

d Irlanda i a son deis alemanys.404

En la seva crítica, El Poblé Cátala intenta desacreditar els revoltats fent una analogia de la insurrecció

irlandesa amb els aixecaments carlins a Catalunya. La revolta de Dublín, dones, obeia ais interessos

d'una minoría oposada a la voluntat majoritária deis nacionalistes irlandesos. En el fons, hom pereep

un cert recel davant un nacionalisme irlandés caracteritzat peí seu carácter profundament católic:

No podem aprovar-lo {I 'aixecamentj per la seva significado, pareguda a la deis carlins a Catalunya

que en un moment en que VEspanya es trobés convulsionada se 'n aprofitessin llencant-se a

I 'aventura.. Qui els seguiría del nostre poblé? Els séus i encara. Lo mateix dones, ha ocorregut a

Irlanda (...)

Si el cas d 'Irlanda és igual al de Catalunya, els nacionalistes republicans catalans, desaprovem la

revolta haguda a Irlanda com la desprovaríem i la combatiriem amb totes les nostres forces a

Catalunya si els carlins intentessin un alcament paregut al d Irlanda amb mires a reproduir una

confiisió que I 'orgue deis carlins vol defensor {El Correo Catalán), pero que les paraules del quefe

deis nacionalistes irlandesos en el Parlament anglés va destruir afirmant que ni ell ni cap deis séus

amics ni cap deis nacionalistes irlandesos aprovava ni intervenía en aquesta revolta, sino que la

combatien perqué la consideraren convenient únicament pels interessos d'Alemanya i nopels

d Irlanda 405

El Poblé Cátala, "Sobre Irlanda", 9 de maig de 1916.
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De fet, El Poblé Cátala volia contestar aixi a les critiques que s'havicn fet des de les planes á'El

Correo Catalán contra l'actitud de la premsa catalanista davant la repressió de l'aixccament

nacionalista irlandés. El Correo Catalán havia al.ludit a la revolta irlandesa -excepcionalment

utilitzant la 1 lengua catalana- amb la intcnció de desacreditar cls nacionalistes catalans. Així,

s'argumenta va que la seva prctesa defensa de les nacionalitats amagava la seva vcritablc

intencionalitat; la defensa -al preu que fos- deis interessos d'Anglaterra i deis aliats:

Aquests diesfa pena llegir la premsa que encara per vergonya deis ideáis nacionalistes, se diu

Catalanista. Casi cap d 'aqüestes publicacions diu aquesta boca és meva en tocant a lo de Irlanda, i la

que gosa paríame poc o molt hofa en nns termes tant antinacionalistes, que ni apresos en el 'Manual

del Perfecto centralizador'.

El que bat el record d 'aquest ilenguatge indigne, es el desacreditat 'Poblé Cátala', capac de vendré

com el seu comfrare El Progreso', la propia Catalunya pera servir els interessos aliats (...)

Els que aixi parlen son els mateixos que anys enrera comparaven la situado de Catalunya ab la de

Irlanda i trobaven bona i santa tota proles tai tota rebelió en contra del tira (...)

Son els editcats en les doctrines parnellistes de Valenti Almirall. en favor de la llibertat d 'Irlanda y de

totes les nacionalitats opreses (...)

Per qué acusar, dones, a Alemanya del actual alcament de Irlanda? ¿No es el sentiment nacionalista

I 'esperit de llibertat i de justicia que mou el cor deis irlandesos?

¡Catalanistes! No us deixeu embabiecar mes per questos falsos nacionalistes venuts al or deis aliats,

que es I 'or anglés, per trevallar contre les petites nacionalitats. 406

En les seves rcfcrcncics a la insurrecció irlandesa El Correo Catalán intenta utilitzar una dialéctica

nacionalista; clls eren cls vcritablcs defensors de Catalunya en contraposició ais nacionalistes i

republicans. A mes, es criticava el silenci deis sectors liberáis i republicans davant l'afusellament deis

líders de l'aixccament de Pasqua; silenci que es contraposava a la seva actitud bcl.ligerant en contra de

la repressió que seguí a la Setmana Trágica. En conseqüéncia, es qualifícava els sectors d'esquerra i

nacionalistes de falsos revolucionaos i sc'ls volia equiparar a Lcrroux:

Tota la premsa ferrerista, revolucionaria, republicana y Iliberal d 'Espanya publica el telegrama

oficial de Londres dient que 'Isfirmants de lesfidles revolucionáries irlandeses en Pearse,

MacDonald, Clarke, Joseph Plunkett, Mardali Michal, James MacBride y altresm molts patrióles han

El Correo Catalán, "Irlanda i Catalunya " (Ai. en G.S.), 8 de maig de 1916.
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siguí afiisellats a Dublin, y ho publiquen ab satisfacció, perqué satisfacció deven sentir quan la

terrible noticia no 'ls inspira ni una sola páranla de protesta.

¿Per qué no criden are contra Anglaterra, falsos revolucionaris, com cridaven contra Espanya? ¿Per

qué no acuden en manifestado devant les ambaixades y consiilats d 'Anglaterra a proferir insults, com

feyen ab los representants d'Espanya? (...)

Hont es la vostra consequenciay el vostre revolucionarisme?

¡Farsants, mes que farsantsí

A tots vos ha arribatja el cas del gran revolucionan Lerroux, quan aprobó el fussellament del

fagainerde 'Numancia'peí delicie ... d'haver-se subtevatü! 407

Antoni Rovira i Virgili, un deis mes grans coneixedors de Tevolució política irlandesa, ferá una análisi

de la insurrccció irlandesa que s'acostara a la deis scctors rcpublicans. Aixó és del tot lógic si tcnim en

compte que s'havia manifestat un ferm defensor del Home Ride i propugnava -en general- la solució

federal per a tots cls problemes de les nacionalitats. A mes, Rovira i Virgili havia mostrat les seves

simpaties peí govem liberal anglés i la seva actitud envers la qüestió irlandesa. Finalment, davant el

conflicto bel.lie que saesejava Europa, Rovira i Virgili era un convencut aliadófíl, amb la convicció

que estava en joc la sort de les petites nacionalitats. En consequencia, en esclatar la rebel.lió irlandesa

de 1916, manifestá la seva total oposició a raixecament, que considera un inútil vessament de sang

que, a mes, representava un obstacle per la consecució de Tautonomia:

Una revolta sense esperanca dsuccés, pot justificarse quan la creueldat de la opressió encénd'ira

un poblé. Pero, avui, el cas de la Irlanda no és aquest. Ha entrat la Irlanda peí camí de la seva

llibertat nacional, i per aquest cami fa vía.

En aqüestes condicions. la insurrecció només podía produir dos efectes: un inútil vessament de sang i

un enfortiment deis obstacles que s 'oposen al triom legal de I 'autonomía irlandesa. Des del puní de

mira irlandés, el moviment ha estat un deplorabilíssim error. 408

Per sobre de tot, es tractava d'una revolta insolidária amb altres causes nacionalistes donat que el

triomf de la rebel.lió només hauria estat possiblc a expenses de Yesclavatge d'altrcs poblcs. El

nacionalisme de Rovira i Virgili, dones, s'oposa al Nosaltres Sois deis Sinn Feiners:

Suposem, no obstant, que el succés de la revolta hagués estat possible. Nosaltres, nacionalistes

fervents, no I 'hauriem aprovada pas, ni hauríem desitjat el seu triomf

401

408
El Correo Catalán, "Montjuic-Dublin", (M. en G.S.), lOdemaigde 1916.
Renaixement, "La Revolta irlandesa ", 18 de maig de 1916.
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/ és que avui no es tracto solament del problema de la Irlanda. Se trocla de molts altres problemes

nacionolistes, i algiins d 'ellsforca mes angiiniosos que I 'irlandés. El succés veritable de la

insurrecció irlandesa només era possible en el cas de triomfar I 'Alemanya i sos al. liats en la guerra

present. Iaquest triomf representaría I'esclavatge de Bélgica, de Serbia, d'Armenia, de l'Alsacia-

Lorena i de les nacionalitats compreses dins I Imperi austro Hongarés. Nosaltres som nacionalistes,

pero no per Irlanda solament. Ni tampoc per Catalunya solament.409

L'única crítica de Rovira i Virgili envers l'actitud de les autoritats britániques, cstiguc en rclació ais

afiisellaments deis líders de la revolta. Tot i que no en negá la seva legitimitat, manifestá la seva

oposició en base a raons moráis i polítiques:

Els miiitars anglesos, senyors de la situado grades a I 'estat de guerra declarat a la illa, s 'han excedit

en I 'empresonar i sobretot en elfusellar. No neguem la legitimitat deisfiisellaments -llevat d'un, que,

segons sembla, foufet sense previa formado de causa- des del punt de mira de la llei marcial. Pero el

Govern anglés tenia el deure moral -i ádhuc el deure politic- de commutar les penes ais condemnats a

mort. 4l0

Rovira i Virgili fcia aquesta crítica absoluta de la revolta deis poetes de 1916 des de les planes de

Renaixement. Tanmateix, el seu punt de vista no era compartit per tots els catalanistes; alguns

nacionalistes radicáis veiren en raixecament irlandés n model a seguir. En aquest sentit, Daniel

Cardona féu una aferrisada defensa del sacrifici de sang en referencia ais mártirs irlandesos de 1916 i

ais posteriors fets revolucionaris cncapcalats per Eamon de Valcra. L/csscncialismc i misticisme de la

seva concepció nacionalista s'acostava ais posicionaments de Patrick Pearse o James Connolly:

La resplandor deis mártirs es perpetua a través deis anys i de les generacions. Sense el sacrifici, cap

ideal no aconsegueix el triomf Cal el dolor per a la gestado suprema. Un ideal no ungit amb sang, és

un ideal que morirá corsecat (...)

Després de moltes centúries d 'anys, avui Gandhi les repeteix en el seu apostolat de deslliuranca de

I 'India: 'El sacrifici i la mort esdevenen un instrument poderos per a la salut deis altres... 4"

Tot i ser una posició minoritaria, la glorifícació deis poetes irlandesos de 1916 no partí solament des

de plantejaments ideológics com els de Daniel Cardona. També a les planes de Renaixement, Manuel

Serra i Morct féu una glorifícació de la Revolta deis Poetes i critica obertament l'actitud del govem

409

4I0Ibid
411

Ib id.
Ibid
Daniel Cardona, Op.Cit., p. 217.
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británic. La Revolta -a la que Scrra i Moret li donava un caire espiritual i épic- s'cxplicava per

l'esclavatge i l'opressió a qué havia estat sotmesa Irlanda:

La impotencia, lafam, la desesperado, han sigut els permanents incentius de la qiiestió irlandesa; son

els motius que I 'han debilitada i sostinguda a I 'ensems. La potencia de I Imperi ha causal la

despoblado i la miseria d'Irlanda, i la despoblado i la miseria han avivat el sentíment d'adhesió a la

térra i han intensificat el dolor de la llarga consumptiva...4U

Serra i Moret, a mes de justificar la revolta com un acte natural de desesperació davant la fam i la

miseria, preveu -gairebé profeticament- que les tesis Sinn Feiners s'acabaran imposant -en bona

mesura, grácies al sacrifici deis poetes:

Des de qualsevol pttnt d'obir s'ha d'admetre Vesperit de revolta com un fet natural, com una reacció

contra elfatalisme (...) Els irlandesos es defensen contra la mort; res té d'estrany que la seva actitut

siugi de desesperació. Que visquin, i a I 'ombra del Home Rule es marcirá la flor del piany estéril. Els

Sinn Feiners perderán llitr pruit de negatiu isolament la verda 'Ehn \ no continuará essent fecondada

per la llevor del martiri. de fam i de tragedia. 4l3

A diferencia de Rovira i Virgili. la sublevado irlandesa no entrava pas en contradicció amb la defensa

de les altrcs nacionalitats, sino que era una manifestació mes del dcsig de llibcrtat existent arreu. La

Revolta deis Poetes havia de servir, en darrer terme, perqué Anglaterra s'adonés de la injusticia

comesa sobre Irlanda:

Anglaterra ha de sentir arrepentiment i ha d 'honrar la memoria delsfusellats. I quan Irlanda dicti

lliurement les seves liéis i lliurement es governi, Anglaterra ha de trucar a les portes del novell

parlament irlandés i dipositar allí, en bracos deis representants de la nació, una corona per ais

darrers martirs de la Irlanda irredempta i declarar que Hur sang no la porten alfront, sino al cor, tots

els anglesos. Que el llitr amor a Irlanda és elfntit d 'aquesta sang. I que els revoltats no eren traidors

ni equivocáis. Uns visionaris, si; pero de bona llei i de recle sentit. I que la seva mort ha portal Hum

allá on calía, Hum a Anglaterra. I que liurs actes i llurs noms serán classificats parionament amb els

actes i noms deis que lluiten a tots elsfronts, per la llibertat de Bélgica, de Serbia, de Polonia,

d Armenia i de la mateixa Europa.4'4

Serra i Moret fa una exaltado deis poetes que han donat la seva vida per un ideal:

4l~ M. Serra i Moret, Irlanda, Renaixement, ¡5 dejunyde 1916.
4l3Ibid
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Quins homes han mortí Homes carissims a la humanitat. Joves, formosos, ingenus i braus; homes que,

com deia un telegrama de Dublin, anaven a la batallo omb un revólver en una má i un vohtm d'En

Sófocles a I 'altra. Plens d 'abnegado i d Ideal, consagraven llur vida prometedora al sacrifici

incondicional per lo Patria... 4IS

Serra i Morct, a mes, fa un resurtí biografíe deis poetes que havien liderat l'aixecament de Pasqua. Es

refereix a Patrick Pcarsc com a / 'angelical president de la nonada República Irlandesa i lloa la seva

tasca educacional amb aquests termes:

Era conegut peí seu treball pedagógic, pero ero, mes que altra cosa, un deis vells opóstols de Crist.

Menava una escola a I 'es ti I d'En Rabindranath Tagore. Ensenyava a les cha tures historio i literatura

irlandesa en gran quantitat. i els hi feia representar drames épics que ell escrivia. Porlava molí deis

sants i s 'il. luminava omb llur exemple. Va escriure un poema dramátic titulat 'losagon' (Jesús infant)

que va teñir gran éxit. Solia dir que lo present generado era la único que no hovia empunyat les

armes en defensa de la llibertat d'Irlanda. 416

De Thomas MacDonagh, jove i un gran poeta com en Pcarsc, fins i tot en traducix una de les seves

poesies (El Capitá Poeta), la qual podría servir per o la tombo que serva els restes moríais del gran

martre d'Irlanda:

Foren ses cancons una nota humil

de lo caneó eterna;

i la vo ofegar la onada del món

sense esforc ni peno.

Sosfets varen ser un crit isolot

dit omb volentio

en la nit silent, en la que ni el plor

ni el riurefloria.

Empero ses cancons dominen I 'esperit

i les remors callen;

i s 'ou el séu crit omplint I 'infinit

quan apunta I'alba. 4'7

414 M. Serra i Áforet, "Irlanda ", Renaixement, 15 dejunv de 1916.
4l5Ibid.
4l6lbid
4ÍI Thomas MacDonagh, El Capitá Poeta, (Desprésde l'Auba), M. Serra i Afore!, Op. Cit.
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Es rcfcreix elogiosament al Professor John MacNeill com al mes notable de tots i escapat de la

morí i condemnat a servitud perpetua. Elogia la seva tasca académica i la seva missió al front deis

Voluntaris irlandesos:

En MacNeill era un gran publicista, arqueólec, historiador i polígraf. Eli ha refet la primitiva historia

d 'Irlanda, enriquintles lletres amb les seves brillants investigacions sobre els celtes, llurs institucions,

govern i formes socials. El professor MacNeill ésftll de Belfast, i com que en aquella part de la illa no

es parla gaelic va anar a viure a I 'oest per a aprendre 7 / el dominava i hi escrivia gairebé sempre. Eli

va ésser I 'organitzador i el capdill de la gran arma de voluntaris que va reclutar-se per afer cara a

Vaixecament deis Ulsterians comanats per Sir Edward Carson.4IS

Finalmcnt, es rcfereix a James Connolly i a Constance Markievicz. De Connolly asscnyala que a mes

ávésser el gran organitzador obrerista, era també un home de lletres i un escriptor brillant, essent

autor d'un llibre molt conegut i consultat que té per nom 'El Treball en la Historia d"Irlanda'. Scrra i

Moret resumeix així la personalitat de Connolly:

En Connolly era I 'únic deis firmants a la declarado d independencia que no erajove, i era en canvi

el mes literalment revolucionan, el mes actiu i guerrejador.419

Scrra i Moret, en referir-sc a Constance Markievicz, comenta:

Constance (Countess) Markievicz havia nascut en el si d 'una familia d 'ascendencia anglo-irlandesa.

Aviat, pero, rebutjá el seu origen i manifestó el sen interés per qüestions socials, com ara la causa

sufragista. S 'uní al Sinn Féin, i participa activament en I 'organització feminista creada per Maud

Gonne ('Inghinidhe na hEireann'). Tanmateix, destaca sobretot en I 'organització de Na Fianna' i en

la seva participaciüo com a soldat en el ICA (Irish Citizen ArmyJ. Durant la vaga de 1913 Markievicz

dona suport ais sindicalistes i tingué un paper molt actiu en I 'organització de la distribució de

queviitres i I 'assisténcia ais treballadors. Participa activament en la sublevado de Pasqua de 1916

com un deis caps principáis de I 'ICA. 420

Finalment, fa una lloanca de la participado activa de les dones en c! moviment insurreccional i destaca

que la república proclamada pels revolucionaris declara la igualtat de drets no sóls per ais irlandesos,

4l*Ibid
4l9lbid.
420 ¡bid.
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sino tant per ais homes com per a les clones de raga irlandesa. En darrer termc, Scrra i Moret

resumeix el fet revolucionan de 1916 amb una cita de W.B.Ycats a Cathleen na Houlihan:

Es talment el que deia William Butler Yeats, I 'autor d 'aquella poesía tan inspirada i tan popular

'Cathleen na Houlihan': el mes noble, el millor de lajove generado d 'Irlanda ha quedatfora de

combat. I tot per una causa ftitil: per la manca d 'idealitat per parí d 'Anglaterra al tractor la qüestió

irlandesa.42Í

Així dones, podem resumir que en relació a l'aixccamcnt de 1916 hi haguc un posicionament

majoritáriament en contra per part del catalanisme. Sobretot, sectors republicans i nacionalistes

moderats veicren en la rcvolta un pcrill per a la consecució del Home Rule. A mes, s'intcrprctava que

l'aixecament era una conspiració dirigida per Alemanya, i que representava una amenaca per a la

victoria deis aliats en la conflagrado europea. Tanmatcix. com hem vist, no tothom interpreta cls fets

de 1916 de la mateixa manera. En la línea expressada per Serra i Moret, un sector de nacionalistes

radicáis -organitzats posteriorment al voltant de Franccsc Maciá- veicren en la Pasqua Irlandesa de

1916 un exemple a seguir. L'evolució posterior d'Irlanda -amb Tenfortiment del Sinn Féin i deis

partidaris de la independencia- reforma ais nacionalistes radicáis catalans en la necessitat d'organitzar

un moviment insurreccional a l'estil irlandés.

W.4.. LA "PETITA "IRLANDA CONTRA ANGLATERRA: DEIA GUERRA PER LA

INDEPENDENCIA A IA GUERRA CIVIL

10.4.. I. EAMON DE VALERA I EL NOU SINN FÉIN

VEaster Rising marca un punt d'inflexió en Tevolució del moviment nacional irlandés. Des de 1916

s'evidcnciá un procés de gradual afebliment del Partit Nacionalista liderat per Redmond, al mateix

temps que anaven guanyant terreny les tesis favorables a la independencia i a la formació d'una

República Irlandesa. El 1917 s'esdevingué el definitiu col.lapse del vell partit nacionalista i de la

polítea del Home Rule. En primer lloc, John Redmond -que havia estat el líder indiscutible deis

nacionalistes i la figura emblemática de la lluita peí Home Rule- morí aquest mateix any. John Dillon

recollí el lideratge d'un partit que no seria ja mai el mateix i que a mesura que passá el temps deixá de

representar les aspiracions majoritárics del poblc irlandés. Una generado jove al voltant deis

Voluntaris Irlandesos -que ara es comencaren a conéixer com Exércit República Irlandés (IRA)- i del

42¡ Ibid.
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Sinn Féin, substituí al vcll Partit Nacionalista en el lideratge del movimcnt nacionalista irlandés, que a

partir d'ara s'organitzá per a la lluita per la independencia.

El 1917 el govern británic féu un darrer intent per salvar la política del Home Rule, celebrant a Dublín

l'anomenada Irish Convention. En aquesta conferencia, qucdurádcjulioldc 1917 finsal'abril de

1918, s'hi aplegaren nacionalistes i unionistes amb la intenció d'arribar a una solució de compromís.

Signifícativament, el Sinn Féin refusá de participar en aqüestes negociacíons, donat que el moviment

independentista ja es vcia amb cor de presentar-se com una forca alternativa al Partit Parlamentan i a

la política del Home Rule.

El Sinn Féin experimenta canvis importants al Harg de 1917. A les eleccions parcials de Langford el

maig d'aqucst any un candidat Sinn Feiner s'imposava per primera vegada al Partit Parlamentan, amb

el lema Put MacGniness in and get his comrades oitt422. En aquesta campanya es posa Taccent en la

situació deis Sinn Feiners empresonats arran de 1 'Eoster Rising. D'cntrc clls, Eamon de Valera havia

esdevingut la figura clau que encapcalá un seguit de vagues i protestes a la presó. El juny de 1917

-com una mostra de bona voluntat del govern británic en el context de Ylrish Convention- la majoria

deis Sinn Feiners foren deixats en llibertat. Pocs dies després. el 23 de juny de 1917, de Valera

aconseguia una csclatant victoria a East Clare assolint Tacta de diputat amb una majoria de 2 a 1

respecte al candidat del Partit Nacionalista. Des d'aquest moment, de Valera esdevenia no tan sois el

líder deis supervivents de raixecament de Pasqua de 1916, sino el cap indiscutible del nou Sinn Féin i

el punt d'unió entre Cathal Brugha (representat mes radical deis independentistes i de TIRA) i Arthur

Griffith. De Valera insistia en els seus discursos en el dret a rautodeterminació i en la necessitat

d'aconseguir Testabliment d'una República Irlandesa independent. Tanmateix, de Valera no es

pronunciava sobre la forma de govern d'aquesta futura Irlanda sobirana, ja que veia la necessitat

d'aplegar tots cls esforcos en la lluita per la independencia. A la Convenció Nacional (Ard Fheis) de

fináis de 1917, de Valera expressá amb aqüestes paraules Pesperit del nou Sinn Féin reconstituít com a

partit independentista:

It is an Irish Republic that we have a chance ofgetting international recognition. Some ofus would

wish, having got that recognition, to have a Republican form ofgovernment. Some might havefaidt to

find with that andprefer otherforms ofgovernment. But we are all imited on this -that we want

complete and absolute independence. Get that and we will agree to deffer afterwards. 42S

4" Desmond Ryan, Unique Dictator, p. 65

423 (Tenim I 'oportunitat d'obtenir e! reconeixement d'una República Irlandesa. Algitns de nosaltres

destijaríem, un cop arribat aquest reconeixement, una forma de govern republicana. D 'altres
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El nou Sinn Féin que sortia després d'aquesta Convenció Nacional de 1917 era, dones, un moviment

mes ampli que l'antic Sinn Féin liderat per Arthur Griffith. El Sinn Féin es convertia en una mena de

front unitari del moviment nacionalista irlandés, en el qual forces diferenciades s'aplegaven sota

rideal comú de la independencia. Per aconseguir la unitat d'aquesta frágil coalicio calia evitar definir-

se en assumptes polcmics, cosa que comportava inevitablement l'acceptació de / 'estatus quo social i

económic. En tot cas, l'antiga idea de la Monarquía dual ja es deixava de banda, i Griffith perdia la

direcció del moviment independentista. Griffit, en qualsevol cas, estigué plcnament d'acord amb

l'elecció de De Valera tot assenyalant que en Eamon de Valera tenim un soldat i un home d'Estat424.

De Valcra fou unánimement clegit president del Sinn Féin i deis Voluntaris Irlandcsos al mateix

temps; d'aquesta manera el moviment polttic i el paramilitar passaven a teñir una direcció comuna i

uns mateixos objcctius polítics. De Valera, pero, no veia en la independencia política el darrer objectiu

de la seva lluita, car la fita última era elevar la moral i 1 'esperit del poblé irlandés. El nacionalisme de

De Valera, amb una barreja d'espiritualisme i messianisme religiós, es presentava com una alternativa

al materialisme de la societat capitalista:

Our nation could then become again, as it was in the past, a great intellectual and missionary centre

from which woitld goforth satisfaying truths of Divine Revelation, as well as the fruits ofthe ripest

secular knowledge. 42S

Així dones, tot i representar una solució de compromís entre les diferents faccions del moviment

independentista, De Valera es caracteritzava per uns plantejamcnts idcológics propers a una mena de

nacional-catolicisme. De Valera refiisá d"integrar-se a l'IRB (que estava essent reorganitzat per

Michael Collins), argumentat que en aquell moment les associacions secretes ja no eren necessáries.

Malgrat que Collins i l'IRB donaren pie suport a De Valera com a líder indiscutible deis

independentistes, hom pot veure ja els primers signes de dissensió entre els homes de l'IRB -que

comenc.avcn a vcurc en Collins el scu cap- i els Sinn Feiners. De fet, l'IRB -hereu del fenianisme i el

radicalisme del segle XIX- tenia una tradició ideológica mes laica i menys sectaria des del punt de

preferirán altres formes de govern. Ara no és el moment per a la discussió de lo millor forma de

govern. En canvi, estem tots units en aixó: volem la independencia completa i absoluta). Ibid, p. 80.

424Ibid,p. 76

(La nostra nació podrió esdevenir de nou, com fou en el passat, un gran centre intellectual i

missioner del qual avancarien les veritats de la Revelado Divino, aixi com els fruits mes madurs del

coneixement secular). Maurice Moynihan, Speeches and Statements by Eamonn de Valera, p. 606.
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vista rcligiós. Tot i liderar una organització militar i secreta, el perfil ideológic de Collins es

caracteritzava per un major pragmatisme i una visió de país mes basada en la ciutadania que en la

rcligió.

El nou programa polític del Sinn Féin aprovat en la Convenció de 1917 dcfcnsava l'cstabliment d'una

República Irlandesa independent i sobirana, i negava el dret del govern británic a legislar a Irlanda.

Seguint resquema de Griffith, es proposava la retirada deis parlamentaris irlandesos de Westminster

per tal de constituir una Assemblea Constituent irlandesa que havia d'iniciar el procés cap a la

independencia. Els Sinn Feiners posaren moltes esperances en el reconeixement internacional

d'Irlanda com a nació independent, a partir de les possibilitats que s'obriren amb la Conferencia de

Pau que havia de seguir a la guerra. En contrast amb 1916, el Sinn Féin havia adoptat la neutralitat

com a línia oficial del partit, amb la idea que la pressió deis irlandesos-americans podría forcar una

solució favorable per a Irlanda un cop acabada la guerra.

Els catorze punts de Woodrow Wilson defensant el dret a l'autodeterminació de les petites

nacionalitats tingueren un fort ressó en r estrategia de Eamon de Valcra. La proposta de crear una

Lliga de Nacions per tal d'assegurar la justicia i la llibcrtat de totes les nacionalitats fou recollida en el

Tractat de Versalles. De Valcra s'adrccá al Dáil Eireann (Assemblea constituent d'un parlament

irlandés de caire pseudo-revolucionari creada a principis de 1919) sobre ía qüestió de la Lliga de

Nacions, aprovant-sc una resolució en la qual s'cxpressava el desig d'Irlanda d'cntrar a la Lliga de

Nacions a partir de la base d'igualtat de drets i l'acceptació de tots els deures i responsabilitats que

l'adhesió a la Lliga pogués implicar 426. Mes endavant, el 27 d'octubre de 1920, Eamon De Valera

adrecá una carta pública al president Wilson en qué defensava el dret a rautodeterminacio d'Irlanda a

partir de raons históriques:

The people oflreland imdoubtedly constitiite a nation -one ofthe oldest and most clearly defined in

Europe. Their nation is not a nation merely in íhe sense mofmodern political science - it was a

sovereign independent statefor over a thousand years, knowing no externa! master but moidding its

own institutions to its own Ufe in accordance with its own wili 427

426 Ibid, p. 26

427 (Elpoblé d'Irlanda constitueix sens dubte una nació - una de les mües antigües i mes clarament

definides a Europa. No és una nació simplement en el sentit de la moderna ciencia política, fou un

Estat sobirá independentdurant un miler d 'anys, sense conéixer mestratge extern i desenvolupant les

seves instituciom própies per a la seva vida propia d'acordamb la seva voluntat propia). Ibid., p. 38.
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Al matcix tcmps, De Valcra justificava la reivindicado d'Irlanda a partir de la voluntat popular

manifestada en la seva organització defacto com a estat independent:

Neither Czechoslovaqitia, ñor Yugoslavia, ñor Finland ñor Armenia ñor Poland itselfnor any ofthe

other newly established states ofEurope, whose independence is now rightly recognised. even

approach the perfection ofnationhood manifested by Ireland, ñor can their claim compare with

Ireland 's on other grounds. These nations, for instance, had not elected or organised government of

their own to point to as Ireland has, ready to discharge the duties ofa responsible government, not

only, but actualty discharching the most essential ofthem. 428

Finalment, i en contra de l'argument que el dret a l'autodcterminació no era aplicable a Irlanda -donat

el llarg períodc d'intcgració política en el sistema británic- De Valera dcixava ben ciar quina era la

seva interpretació d'aquest dret:

Britain claims national self-determination was not intended to apply to nations like Ireland, because

Ireland had beenfor a long time in the British political system -but Czechoslovaqitia had long been in

the political system of Austria, and Poland in the political systems ofGermany, Austria and Russia.

Self-determination was obviously not meantfor thefree nations who already had it but principallv for

such nations as Ireland. 'held in forcea bondage by powerful imperial neighbours'. England 's hold on

Ireland in the past has been maintained by forcé alone, and by forcé is maintained whatever hold she

has on Ireland today -by machine-guns, aeroplanes, tanks, bayonets- not by the consent ofthe
i 429

people.

' . "(Ni Txecoslováquia, ni Iuguslávia. ni Finlandia, ni Armenia, ni la maíeixa Polonia, ni cap deis

al tres Estats acabats d'establir a Europa, la independencia deis quals és ara correctament

reconeguda, ni de bon tros no s 'aproxima a la perfecció de nació que manifesta Irlanda, ni les seves

demandes poden compararse amb les d Irlanda en altres terrenys. Aqüestes nacions, per exemple, no

han escollit o organitzat un govern propi en el grau que Irlanda ho hafet, preparada no solament per

complir els deures d 'un govern, sino complint-ne defet la majoria). Ibid.

429 (Gran Bretanya reclama que I 'autodeter minado nacional no estova prevista per a nacions com

Irlanda, perqué Irlanda ha estat durant molt de temps en el sistema politic británic. Pero

Txecoslováquia ha estat durant molt de temps en el sistema politic d 'Austria, i Polonia en els

d A le manya, Austria i Rússia. L 'autodeterminació no era óbviament per a les nacions lliures queja la

tenien. sino principalment per nacions tais com Irlanda, 'retingudes a laforca per uns poderosos

vei'ns imperials \ El domini anglés sobre Irlanda en el passa s 'ha mantingut solament per laforca, i
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El Sinn Féin suplanta l'estructura organitzativa del Partit Parlamentan. La proliferació de clubs Sinn

Feiners entre 1917 i 1920 comporta un traspás d'antics nacionalistes de l'IPP així com l'entrada

d'elements joves en un rejovenit Sinn Féin. D'aquesta manera, a fináis de 1918c/ Sinn Féin comptava

amb uns 1.354 clubs i 112.080 membres430. Davant la creixent empenta del moviment

indcpendentista, dos fets es complementaren per a donar el definitiu cop de gracia al Partit

Nacionalista encapcalat per John Dillon. Per una banda, el fracés de YIrish Convention Fabril de 1918

dcixá ja definitivament esgotada la via autonomista. Aixó coincidí en el temps amb un fet encara mes

determinan!, com fou la introducció al Parlament britanic d'un projecte de conscripció (Conscription

Bill) que abastava Irlanda. L'amenaca de l'aplicació del reelutament obligatori deixá en una posició

molt difícil ais parlamentaris de l'IPP. El Sinn Féin aprofitá l'ocasió per Nanear una intensa campanya

en contra, que a mes de comptar amb un ampli suport popular fou recolzada per l'esglcsia católica. Val

a dir que des de 1916 joves membres de l'església havien comencat a integrar-se al Sinn Féin, i a

fináis de 1918 gran part de la jerarquía católica haviadonatl'esquena a l'IPP per acostar-sc a les tesis

independentistes.

Les eleccions generáis de desembre de 1918 foren el punt final d'aquest procés de radicalització

política, i confirmaren la pérdua de l'hcgemonia per par del Partit Parlamentan. Els candidats Sinn

Feiners aconseguiren 73 representants per tan sois 6 del Partit Nacionalista. Per la seva banda, els

Unionistcs -amb 26 parlamentaris- es confírmaven com una minoría important al nord-cst d'Irlanda.

La majoria del poblé irlandés, dones, abandona la via pactista de l'IPP i del Home Rule, per donar

suport a un moviment polític que defensava la consecució de la independencia per la via deis fets.

D'ara en endavant, el poblé irlandés no estava disposat a confiar mes en les promeses del govern

britanic, i era ell mateix el que prenia la iniciativa i encetava un procés polític genuí per al

rcconcixcmcnt de la identitat nacional d'Irlanda.

10.4.2 DEL PRIMER 'DAIL EIREANN'A LA GUERRA PER LA INDEPENDENCIA

La manera amb la qual Irlanda aconseguí el seu reconeixement polític representa un cas singular a

TEuropa del scu temps, i fou un precedent que serviría de model per a tots els moviments

d'alliberament nacional desenvolupats posten'orment. Per primera vegada en la historia d'Irlanda, la

via constitucional i la insurreccional actuarien conjuntament sobre la base d'un projecte

per laforga es manté qualsevol domini que hi fingid actualment; mitjanqant les armes, avions, tañes,

baionetes, i no amb el consentiment del poblé) Ibid., p. 40
430 J.J. Lee, Op. Cit.
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independentista. Els rebels que agafarien els armes per lluitar per la independencia d'Irlanda

comptarien ara amb un ampli suport popular, tot actuant d'acord amb la voluntat d'un Parlament

Irlandés democráticament elcgit.

Els parlamcntaris Sinn Feiners, en autoproclamar-se Assemblea Constituent irlandesa, estaven seguint

la voluntat popular expressada a les urnes. L'establiment per la via deis fets del primer Dáil Éireann

(o Parlament Irlandés) era un acte revolucionad pero alhora democrátic, amb el qual el poblé irlandés

exercia defacto el seu dret a l'autodeterminació sense esperar que aquest li fos concedit. A tot aixó el

govern británic respongué en un primer moment amb una actitud de desconcert i incomprensió,

ncgant-se a acccptar que el grup de radicáis del Sinn Féin poguessin representar la voluntat majoritaria

del poblé irlandés. Lloyd Gerorge, el primer ministre británic, afirma -com ja hem vist en el capítol

anterior- que el problema d'Irlanda era conseqüéncia de l'acció d'unpetit eos d'assassins, una banda

criminal que estova dominant i terroritzant el país. 4SI

La repressió per part de les autoritats britániques del moviment independentista constitucional

(prohibició del Dáil Éireann), féu que els Voluntaris Irlandesos (o Exércit República Irlandés)

prengués la iniciativa en defensa del dret d'Irlanda a la independencia i engengués una campanya

d'agitació i violencia. En un primer moment, pero, el Dáil Éireann elabora tot un programa polític

destinat a substituir les constitucions britániques per altres d'irlandeses per la via deis fets cnsumats.

La legalitat del poder británic era negada en virtud de la legalitat de la voluntat democrática

expressada peí poblé irlandés. En la seva primera sessió, el Dáil adopta una Constitució Provisional i

aprová una deelaració d" independencia en que s'asscnyalava:

English rule in this country is, and always has been, based uponfraitd and forcé and maintaned by

military occupaüon against the declared will ofthe people... The Irish Republic was proclaimed in

Diiblin on Easter Monday, 1916, by the Irish Repitblican Army, acíing on behalf ofthe Irish People. "

"Now, therefore, we, the elected representatives ofthe ancient Irish people in National Parliament

assembled, do, in the ñame ofthe Irish nation, ratify the éstablishment ofthe Irish Republic and

pledge ourselves and ourpeople to make this declaration effective by every means at our command...

We somemnly declare foreign government in Ireland to be an invasión ofour national rights which we

will never tolérate, and we demand the evacuation ofour country by the British garrison.432

El Dáil adopta a principis de 1919 l'anomcnat Programa Democrátic, que contenía tot un seguit de

mesures de política social reformista. Aquest programa, pactat entre Sinn Feiners i representants

W.I. Thompson, Op. Cit., p. ¡06
E. Holt, Protest in Arms, p. 173.432
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sindicáis com Thomas Johnson, estava molt lluy de la 'República deis Treballadors' de James

Connolly, pero era expressió de l'aspiració a la democracia social. El projecte aprovat declarava que

tots cls drets a la propietat privada havien de ser subordináis al bé públie, i que la sobirania nacional

s'estenia a totes les riqueses i recursos naturals del país. En conclusió, s'establia que el primer deure

de la República era de proveir el benestar físic, material i espiritual deis seus filis, de manera que

fossin garantidos les necessitats materials básiques i el principi d'igualtat d'oportunitats en materia
• • 433

educativa.

Aquesta preocupació del Dáil per la qüestió social responia a la creixent simpatía deis nacionalistes

vers el moviment sindical des de la participado de Ylrish Citizen Army de Connolly en l'aixecament

de 1916. Després de 1916, la ITGWU i tot el moviment sindical experimenta un important avene.

Així, de 5.000 membres pels volts de 1916, la ITGWU passá a comptar amb mes de 100.000 membres

cap a 1919 434. El creixement del moviment obrer en aquests anys era paral.leí al creixement del Sinn

Féirt. Tanmateix, la Transpon Union (ITGWU) era considerada com la variant sindicalista del

moviment nacional i, en reaiitat, no gaudia d'una personalitat propia. El moviment sindical d'aquests

anys, sense el lideratge de Larkin, no posava en pcrill l'eslatus quo i no representava, com el 1913,

una alternativa al programa polític del nacionalisme irlandés majoritari.

De Valera fou elegit President del Dáil o Primer Ministre, pero entre 1919 i 1921 estigué molt sovint

absent dTrlanda tot dedicant-sc a la tasca de rccollir fons i buscar suport a la causa irlandesa ais Estats

Units. Aixó comporta que Arthur Griffith actúes com a president en funcions del Govern Irlandés la

major part del temps. Encara que el govern civil del Sinn Féin aconseguí alguns éxits importants com

Testabliment duna organització de justicia paral.lela a la británica o el llancament d?un deute públie,

aquests apareils administratius es veieren ben aviat obligats a operar subterrániament. Llavors,

l'aspcctc militar del conflicte passá a primer pía i l'Excrcit República Irlandés liderá el moviment

independentista. Michael Collins, que encapcalava 1TRA i era a Tensems ministre de finances del

govern del Dáil, ana guanyant populantat fins a esdevenir el simbol de la resistencia armada contra el

domini británic.

Ja des de gener de 1918 s'havien anat produint casos esporádics de violencia, amb enfrontaments entre

Voluntaris (IRA) i les forces policials britániques. Pero no fou fins a fináis del 1919, despres de la

supressió del Dáil i la il.legalització del Sinn Féin per part del govern británic, que l'activitat de I'IRA

experimenta un incrcment important. Així, l'actuació deis Voluntaris dona lloc a la mort de 192

433 J.P. McHugh, Op CU., p . 26-27.
434 ¡bid,p. ¡37
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policies i 150 soldats al llarg del 1920, en comparació ais 13 policies i 1 soldat el 1919435. Aquest

augment de la violencia de TIRA ana acompanyat de la creixent activitat repressiva, no menys

violenta, de les forces d'ordre britániqucs. Aquesta Guerra per la independencia o tambe anomcnada

guerra contra Anglaterra, presenta trets ben diferenciáis en comparació a la rebel.lió de 1916. Al

romanticisme i l'idealisme de la Revolució deis Poetes s'hi afegia ara el carácter práctic i fred -i

alhora sagnant i brutal- de la lluita encapcalda per TIRA. En aquest sentit, Michacl Collins assenyalá

que els rebels romántics i incompetents podien morir per Irlanda, pero no podrien mai alliberar-la 4 .

Tot i aixó, la guerra de la independencia no cstigué mancada deis scus herois i d'un idealisme

nacionalista que justifícava el sacrifici de vides humanes per la causa nacional. Especialment

important fou la transcendencia i la repercussió popular que tingucren les vagues de fam

protagonitzades per líders empresonats del Sinn Féin o de l'IRA. Mes endavant veurem Penorme

impacte que tingue a Catalunya la mort en vaga de fam de l'alcaldc de Cork la tardor del 1920. Frank

Gallaguer, membre de l'IRA que també porta aterme una vaga de fam aquell mateix any, expressá

d'aqucsta manera la seva devoció per la causa d'Irlanda:

Ireland! What is Ireland? ... Land? ... No. People? ... No ... Somethingelse... 1am not ready to die

for earth orfor a people ...a people which is not very different from any other people... Ireland is

something else... Ireland is the dead and the things the dead would nave done... Ireland is spirit... It is

the tradition ... ofindominable failure... oflove for an ideal as strong as the love willing to die for. 437

Lloyd George respongué a la crisi el desembre de 1920 amb la Government of Ireland Act, pero

aquest intcnt de recuperar la solueió autonómica arribava massa tard. Aquesta llci posava les bases per

a l'establiment de parlaments autónoms a Dublín i Belfast, amb poders semblants ais previstos en els

projectes de Home Rule. Es reconeixia, dones, el dret de sis comtats de l'Ulster a organitzar-se

autónomament respecte a la resta d'Irlanda, encara que es deixava la porta oberta a la unifícació en cas

que tots dos Parlaments arribessin a un acord. El grau d'autogovern que s'hi concedía estava molt

Uuny de les aspiracions nacionalistes irlandeses, que ara estaven compromeses en la creació d'una

435J.J.Lee, Op. Cit.,p.42
436 W.L Thompson, Op Cit., p. 108

431 (Irlanda! Qué és Irlanda? ... Terra?... No. Gent? ... No ... Es una altra cosa... No estic disposat a

morir per la térra o per una gent ... un poblé que no és gaire diferent de qualsevol altre poblé...

Irlanda és una altra cosa... Irlanda son els morts i les coses que els morís haurienfet... Irlanda és

esperit... Es la tradició... de la falla indominable... de I 'amor per un ideal tanfort com I 'amor deis

apóstols perCrist... Irlanda és justicia, ésveritat... Aquesta és la Irlanda per la qual vull morir).Frank

Gallaguer, Days o/Fear. A diary ofHunger Strike, p. 41.
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República Irlandesa Indcpendent fora de Tlmperi Británic. L'aspecte mes transcendent de la

Government oflrelandAct fou la concessió d'un régim autónom nord-irlandés -dins de l'imperi

británic- que posava les bases de la divisió d'Irlanda en ducs cntitats polítiques diferenciados. A la

práctica, dones, aquesta solució de compromís encara radicalitzá mes ais naeionalistes irlandesos que

vcieren en aquesta mesura un intent de dividir la nació irlandesa.

La violencia prengué un caire mes sever amb Pentrada a escena deis Black and Tans, eos especial

format per ex-combatents enviat a Irlanda per lluitar contra TIRA portant a terme operacions

especiáis. Els Black and Tans comentaren a arribar a Irlanda entre marc i agost de 1920. La violencia

indiscriminada i la brutalitat de moltes de les seves accions provocaren la rcacció de protesta de

l'opinió pública a Irlanda i América. De fet, la violencia deis Black and Tans reforcá la posició deis

sectors mes radicáis del nacionalisme irlandés i serví de justificado a la violencia desfermada per

TIRA. Val a dir que fins i tot el corrent liberal de l'opinió pública británica critica la política

repressiva a Irlanda, i aquest fou un deis factors claus que forcá el govern británic a buscar una solució

negociada. Hom ha assenyalat que els británics foren vencuts en la qüestió de la propaganda de la

guerra mes que no pas en l'aspecte militar. Així, el govcm británic hauria accedit a negociar amb els

insurgents irlandesos a causa de la pressió de l'opinió pública británica i americana.

Emaon de Valera i Michael Collins eren les dues máximes figures del moviment independentista.

Sobre clls recauria la rcsponsabilitat de portar a terme unes converses de pau que havien de rcsoldrc el

conflicte irlandés. La negociació que s'iniciá l'estiu de 1921 els dividiría a ells dos i a la societat

irlandesa en general, obrint-sc un deis períodes mes negres de la historia moderna d'Irlanda. Així, una

sagnant guerra civil seguiría a la guerra contra Anglaterra. Val a dir que l'enfrontament que es viuria a

continuació no seria entre católics naeionalistes i protestants unionistes de l'Ulster. Estava a punt

d'csclatar un conflicte entre els matcixos naeionalistes irlandesos. L'IRA havia esdevingut una

poderosa organització militar que tenia com a fita la consecució d'una República Irlandesa

independent; el maximalisme d'uns i la intransigencia deis altres donarien lloc a un enfrontament

frontal. La guerra contra Anglaterra i la supeditació a la lluita armada havien donat lloc a una cultura

política on no hi havia lloc per al diáleg i on el recurs a la violencia s'havia convertit en un camí massa

fácil.

10.4.3. LA GUERRA CIVIL I LA FORMACIÓ DE LESTATLLIURE D'IRLANDA

El 1921 la violencia seguía assetjant Irlanda. Les accions de l'IRA eren contrarestades amb les

rcprcssálies de les forces britarüqucs. L'intent de Lloyd George de solucionar el conflicte per la vía de

la repressió no donava resultáis; ben al contrari, la violencia indiscriminada deis Black and Tans havia
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aconscguit que TIRA gaudís de mes suport popular. El govcrn británic rcbia prcssions extcriors i

també interiors per a solucionar el conflicte a través de la negociació i el pacte. Per la seva banda, De

Valcra era conscicnt que, tot i estar guanyant 'la batalla' -sobretot la de I'opinió pública- no podia

guanyar 'la guerra'; en darrer terme, era inevitable arribar a una solució de compromís. Després d'un

períodc detreva inicial el juliol de 1921, De Valcra acceptá una proposta de Lloyd George per a

mantenir una conferencia entre autoritats britániques i irlandeses per tal d'arribar a una entesa i acabar

amb les hostilitats. Tanmateix, en la seva proposta negociadora Lloyd George ja havia deixat ben ciar

que es dcscartava qualsevol solució que pogués dcixar Irlanda fora de l'imperi británic.

Una comissió del govern Sinn Feiner, cncapcalada per Arthur GrifFith i Michael Collins, mantinguc

converses amb les autoritats britaniques a Londres des de 1' 11 d'octubre fins a principis de desembre

de 1921. Ja d'cntrada, sorprengué el fet que De Valera restes a Irlanda (o ais Estats Units, rccollint

fons per al futur estat irlandés) en lloc de participar personalment en la taula negociadora. En realitat,

De Valcra crcia que restant al marge de les negociacions afavoriria el mantcniment de la unitat del

moviment independentista. Així, l'última paraula abans de signar qualsevol mena d'acord la tenia el

govcrn irlandés a Dublín. A mes, De Valcra creía que aixó li permetria de guanyar temps i evitar la

pressió per part deis representants británics. En qualsevol cas, hi hagué una certa confusió des d'un

principi sobre cls podcrs rcals dcsl dclcgats irlandcsos a Londres, donat que la reprcsentaeió irlandesa

hi anava oficialment amb drets plenipotenciaris. En el desenllac. del procés negociador i davant la

pressió deis representants británics, els delegats irlandcsos signaren un acord sense haver demanat el

vist-i-plau al govern de Dublín, fet que provoca la seva desautorització per part de De Valera. Sigui

com sigui, el rcsultat del procés negociador fou una situació d'cnfrontamcnt entre cls dos personatges

mes emblemátics de la lluita per la independencia, Michael Collins i Eamon De Valera.

El punt negociador que provoca mes disputes fou la inclusió o no de Tobligatorictat del jurament de

fidelitat a la Corona per part deis futurs parlamentaris irlandesos. Si bé els representants irlandesos

estaven disposats a acceptar una mena d'associació política d'una Irlanda independent amb la

Commonwealth -seguint l'esquema deis 'dominis' británics com Canadá o Australia-, l'explícita

subjecció a la Monarquía era difícil de pair peí nacionalisme república irlandés. Val a dir que la

qüestió de l'Ulster estigué en un segon terme i que, de fet, hom era conscient de la dificultat

d'aconscguir la integrado de l'Ulster al futur cstat irlandés. En tot cas, davant la negativa de la part

británica de retirar la neeessitat del jurament de fidelitat a la Corona {Oath ofallegiancé), els delegats

irlandcsos interpretaren com una concessió en la qüestió de l'Ulster el fet que en el Tractat quedava

establerta Torganització en un futur proper d'una 'comissió fronterera' (Boundary Commission).

Aquesta comissió era entesa pels nacionalistes com un element que podría conduir a la unificació

d'Irlanda; tot reduint el seu territori, l'entitat política d'Irlanda del Nord esdevindria inviable
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económicamcnt. En definitiva, la matcixa existencia d'aqucsta comissió obria la porta a les

negociacions entre unionistes i nacional istes, i segellava el carácter temporal de la partido.

Sigui com sigui, Arthur Griffith i Michael Collins, després de dos mesos d'intensa activitat

negociadora i amb un ultimátum de guerra en tres dies per part de Lloyd Gcorge, signaren un acord de

pau el 6 de desembre de 1921. Aquest Tractat -tal i com seria conegut- donava a Irlanda la condició

de Domini de l'imperi britanic amb la denominació d'Estat Lliure d'Irianda:

Ireland shall have the same constitutional status in the Community o/Nations known as the British

Empire as the Dominion of Canadá, the Commonwealth of Aiistrialia, the Dominion ofNew Zealand,

and the Union of South África, with a Parliament havingpowers to make lawsfor hetpeace, order

and goed government oflreland and an Execiiüve responsihle to that Parliament. and shall be styled

and known as the Irish Free State. 438

En els Anieles d'acordper a un Tractat entre Gran Bretanya i Irlanda quedava establerta la concessió

de facilitáis na vals a la Gran Bretanya, així com el dret a demanar el suport militar en cas de guerra. A

mes, els membres del futur parlament de FEstat Lliure havien de sotmetre's a un jurament defidelitat

al Rei d'Anglaterra, en virtud de la ciutadania comuna entre els dos paísos i Passociació d'Irlanda

amb la Commonwealth:

I... do solemnly swear inte faith and allegiance to the Constitution ofthe Irish Free State as by law

established and that I will be faithful to H.M. King George V. his heirs and successors by law, in

virtue ofthe common citizenship oflreland with Great Britain and her adhercnce to and membership

ofthe group of nations foming the British Commonwealth ofNations. 439

438 (Irlanda iindra el mateix estatus constitucional a la Comunitat de Nacions coneguda com a Imperi

Britanic que té el Domini del Canadá, la Commenwealth d'Australia, el Domini de Nova Zelanda, i la

Unió de Sud-Africa. amb un Parlament que tindrá poders perfer liéis per la pau, I 'ordre i el bon

govern d 'Irlanda i un Executiu responsable d 'aquest Parlament, i se I haura de conéixer com a Estat

Lliure Irlandés). Áfitchell & Ó Snoclaigha, Op. Cit., p . 117.

439 (Jo... solemnement prometo fe veritable ifidelitat a la Constitució de I 'Estat Lliure iralndés

d'acord amb l'establert per la llei. i que seré fidel a S.M. elReiJordi V, els seus hereus i successors

per llei, en virtud de la ciutadania comuna d 'Irlanda amb Gran Bretanya i la seva pertanyenca al

grup de nacions que formen la Mancomunitat británica). Ibid, p. i 18-119.
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Quant a TUlster, el Tractat establia que si el Parlamcnt d'Irlanda del Nord refusava la scva integrado a

l'Estat Lliure, s'organitzaria una comissió fronterera en qué hi serien representáis els governs

dTrlanda del Nord, l'Estat Lliure i una figura mitjancera nomenada peí govem británic. Aquesta

comissió hauria de determinar -d 'acord amb els desitjos deis habitants i en la mesura que fas

compatible amb les condicions económiques i geográfiques- les fronteres entre Irlanda del Nord i la

resta d Irlanda. 440

Aqucst acord que signaren Griffíth, Collins i la resta de delegáis irlandcsos a Londres, no s'havia

remes préviament a Dublín perqué De Valera li dones el seu vist-i-plau. En tornar a Irlanda, els

membres de la comissió negociadora foren acusats d'havcr incomplert el scu mandat. La posició de

Michael Collins a la taula negociadora tot acceptant el Tractat sorprengué a molts, per bé que ell era

vist com l'homc dur que havia cncapcalat la lluita armada de l'IRA. Collins era conscicnt que la

signatura d'aquest acord podía donar lloc a molta polémica i controversia en el si del moviment

república irlandés. En aqucst sentit, i amb un caire premonitori, Collins afirma que en acceptar el

Tractat havia signat la seva sentencia de mort.

Els que acceptaren el Tractat com a bo Fentenien com un primer pas cap a la independencia completa,

mentre que els que s"hi oposaven el consideraven una traíció a r ideal república irlandés i ais herois de

1916. Entre els que creien que calía anar a la guerra si no es concedía la República s'hi trobaven

Eamon de Valcra, Cathal Brugha, Robcrt Stack, Erskinc Childcrs, Liam Mcllowcs, i totes les dones

representades al Dáil, ineloent-hi Constance Markicwicz. A faltre costat, com a figures polítiques que

defensaven el Tractat, hi havia Arthur Griffíth, Michael Collins, W.T. Cosgravc (futur president de

TEstat Lliure), O'Higgins i Mulcahy (cap de TIRA).

A les discussions al Dáil Eireann, De Valera -encara president de la República Irlandesa- expressá la

dificultat de la seva situació en mirar de mantenir la balanca entre les diferents seccions del

nacionalisme irlandés 441. De Valera havia tractat, en els darrers quatre anys, d'obviar els seus punts de

vista personáis per tal de poder ser una figura de compromís, pero ara hagué de prendre partit. A

principis de gener, el Dáil ratifica el Tractat anglo-irlandcs amb 64 vots a favor per 57 en contra. Dos

dies després, De Valera dimití del seu carree i Arthur Griffíth fou elegit president del Parlament en el

seu lloc. Postcriormcnt, es forma un Govcrn Provisional cncapcalat per Michael Collins i el 16 de

gener de 1922 Dublin Castle esdevenia la seu d'aquest govern. Tanmateix, la posició de Michael

Collins com a cap del govern irlandés fou ben aviat amenacada pcls adversaris del Tractat. Ja el 17 de

desembre de 1921, Liam Mellowes havia rebutjat el dret del Dáil a ratificar el Tractat com a bo: We

44Qlbid.,p. 118-119.
441 DesmondRyan, Op. Cit., p. 71
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who stant by the Repitblic still will I presume rebel against the new government that would be set up if

this treaty ispassed442. Amb aquesta argumentado els diputats oposats al Tractat rebutjaren el

veredicto de la majoria, i boicotejaren el Dáil despres de perdre la votació.

En el conjunt de la socictat hi havia un segment de població majoritari satisfet amb el Tractat, per al

qual aquesta solució de compromís era acccptable i preferible en tot cas a l'cstat de conflicte militar.

Tanmateix, en el si de TIRA -on s'hi trobaven arrenglerats els republicans mes militants que havien

encapcalat la lluita contra la presencia anglesa a Irlanda- la proporció d'opositors al Tractat era molt

important Un sector considerable de l'Exércit República Irlandés veié en el Tractat una traíció a

l'cspcrit de la seva lluita per una República Irlandesa independent. Val a dir que des de l'inici de les

hostilitats s'havia anat incrementant el suport per part del poblé a l'activitat de TIRA. Així, en el

moment que l'organització militar comptava amb mes suport que mai, les autoritats polítiques es

decidien per una solució de compromís que no estava d'acord amb els principis que havien inspirat

militants com Emic O'Malley, Liam Mellowes o Ron O'Connor. Ernic O'Malley, per cxcmplc,

expressá d'aquesta manera la seva indignació davant la signatura del Tractat:

Was the sacrifice in vain? We were strong infaith, in spirit. and men. We had bitilt up a government

that the people respected and trusted. In our strength did we do what we had never thouhgt ofdoing

in our weakness, betray the sovereign independence or Ireland? What would the Fenians have done in

their day ifthe heritage oftheir trust had been violated? What would the poor dead generatiom, who

had toled. landless, starced. homeless, beaten to their kness, cowed. disheartened, with the visión in

their hearts. They did not matter. We were to become part ofthe British Empire and lose our soitls. 443

Aquest grup d'idealistes oposat al Tractat creia que era millor morir en la lluita que perdre el seu

honor. Encara que la majoria del poblé irlandés pogucs acceptar el Tractat, clls se sentien obligáis a

mantenir la fidelitat a la tradició republicano-independentista. A mes, 1 'Easter Rising servia de

442 (Els qui estem amb la República encara ens considerarícm rebels contra el nou govem que

s'establiria si aquest Tractat s'aprova). J. J. Lee, Op. Cit., p. 56.

(El sacrifici fou en va? Nosaltres érem valents en fe, en esperit i en homes. Construírem un govem

que el poblé respectava i era mereixedor de confianza. Valents com érem hemfet el que mai pensárem

defer quan érem febles; trair la independencia sobirana d'Irlanda. Qué haurienfet els Fenians en el

sen temps si s 'hagués violat I 'esperit de la seva lluita? Qué haurienfet les generacions passades que

patirenfam, miseria i violencia en la seva pell? No se 'Is tenia en compte. Nosaltres anávem a

esdevenir part de I Imperi Bhtanic i a perdre la nostra ánima). Ernie O 'Kíalky, The Singing Fíame, p. 45.
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justificado per a la seva actitud; de la matcixa manera que cls herois de 1916, cls rcbcls que ara

lluitarien contra l'Estat Lliure podien ser legitimats per la posteritat.

Sovint hom ha analitzat la divisió entre els sectors pro i anti-Tractat tan sois en termes d'una

confrontado entre possibilistes i idealistes (o militaristes). Tanmatcix, alguns autors crcuen veure un

aspecte social dan-era d'aqucsta divisó. Axí, la guerra civil mostraría ben a les clares l'existéncia de

dues ideologies contraposades amb diferents normes i valors. Encara que els dos grups rebutjaven la

presencia británica en assumptcs interns, el consens s'hauria trencat un cop es dibuixava Thoritzó d'un

nou ordre polític. Els nacionalistes, dones, s'haurien dividit d'acord amb dos models socials diferents

que haurienposat les bases del debat polític de l'Irlanda post-independent **. Jeffrey Praguer

argumenta que en el període 1919-1921 els sectors mes febles económicament i els elements mes

joves de la socictat irlandesa havicn cstat cls que mes intcnsament havicn rccolzat el moviment

independentista. En canvi, fou tan sois arran de la ferotge resposta militar británica amb la introducció

deis Black and Tans i deis exits clcctorals del Sinn Féin, que cls sectors mes próspers de la població

irlandesa esdevingueren actius en la causa nacionalista, just poc abans de la signatura del Tractat

anglo-irlandcs. Amb l'csclat de la guerra civil, dones, s'hauria produit la confrontado entre aquests

dos sectors socials. Així, l'oposició mes decidida al Tractat vingué de l'oest d'Irlanda, mentre que els

pagesos del sud -mes próspers- semblaren mes satisfets amb la solució donada. Els petits pagesos de

Foest, amb la seva economía de subsistencia mes primitiva i una cultura irlandesa mes tradicional,

hauricn cstat menys oberts a consideracions económiques practiques, i s'haurien arrcnglcrat mes

facilment amb els ideáis republicans.445

En aquest mateix sentit, J.P. McHugh assenyala que els sectors de la propietat tendiren a ser els mes

ferms defensors del Tractat, mentre que els petits pagesos s'inclinarcn a donar suport ais republicans.

Alguns líders oposats al Tractat comcncarcn a argumentar que el posicionament de les forecs anti-

Tractat al costat deis sectors socialment mes desfavorits, podia fer decantar la balanca en vafor deis

Republicans. Liam Mcllowcs, Patrick Ruttlcdgc i Pcadar O'Donncll donaricn expressió a aquesta línia

de pensament en el si del moviment república.AA6

L'agost de 1922, Mellowes proposá Paplicació immediata del Programa Democrátic elaborat el 1919

pcl Dáil, i manifestá que aixó era essencial si es volia mantenir la massa de (reballadors al costat de

la causa independentista i republicana. A mes, Mellowes dona suport a un pía proposat per Workers'

44S

446

Jeffrev Praguer, Buitding Democracv in Ireland
Ibid.'p. 35.
J.P. MacHugh Op. Cit. P. 42.
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Repitblic -publicació oficial del Partit Comunista- segons el qual els bañes, cls transports i la industria

haurien de ser controlats per l'estat en benefíci deis treballadors i pagesos. Mellowes també donava

suport ais plans de Ruttledge per a una reforma agraria al camp irlandés. J.P. McHugh crcu vcurc en

aqüestes propostes el ressó de l'heréncia fenianista de fináis de la década del 1870.447

Per la seva banda, el petit Partit Comunista d'Irlanda, dirigit per Roddy Connolly, demanava a TIRA

de rebeüar-se contra 1 'establishment de l'Estat Lliure i d'adoptar una política social que fos capac de

mobilitzar la massa de treballadors i de pagesos. I a Workers' Republic s'articularcn els punts de vista

i les estratégis que conformarien un creixent corrent república d'esquerres els anys 20 i 30.

En el periode de la guerra civil (1922-1923) aqüestes propostes no arribaren a traduir-se en res de

concret. I si bé TIRA aconseguí un important suport entre els petits pagesos a les zones rurals, no

tingué gaire éxit en el seu afany d'aconseguir el recolzament de la classe treballadora urbana. Així, el

moviment sindicalista i el Partit Laborista Irlandés estigueren fonamcntalment al costat deis sectors

pro-Tractat. De fet, el lideratge república (anti-Tractat) durant la guerra civil estigué en mans de

nacionalistes/wrs -com ara Austin Stack, Eamon de Valcra, Rory O'Connor i Liam Lynch- cls quals

creien que la lluita nacional no s'havia de barrejar amb disputes socials.

Davant l'aprovació del Tractat peí Dáil, i la formació d'un govern de l'Estat Lliure Irlandés sota el

lideratge de Michacl Collins, De Valera i els scus seguidors constituiren una formació política nova

que s'escindí del Sinn Féin i passá a anomenar-se Cumann Na Poblachta (Partit República). El diari

república An Poblach, dirigit per Erskinc Childcrs, denuncia el Tractat número rere número, i fou

important a Thora de difondre el missatge deis republicam. Finalment, les dones aplegades en

l'organització Cumann Na mBan estigueren plenament situades al costat del bándol república.

En el pía militar, el 26 de marc de 1922 es consuma la divisió formal de TIRA. Mes de dos-cents

delegats desafiaren les instruccions de la direcció oficial de TIRA, i s'aplcgarcn per mostrar la seva

oposició al Tractat. En aquesta assemblea, Rory O'Connor i Liam Mellowes rebutjaren l'autoritat del

Dáil, tot rcclamant per a ells la lcgitimitat de TIRA. Aquest era un eos de 16 oficiáis, entre cls quals hi

havia Liam Lynch, Rory O'Connor, Liam Mellowes i Ernie O'Malley. La línia de pensament

d'aqucsts oficiáis de 1TRA, les aceions deis quals conduiren a la guerra civil, queda ben expressada en

aqüestes paraules de L>nch: Nosaltres ens hem declarat la nostra lleialtatala República Irlandesa, i

no viurem sota cap altra lleim. El líder d'aquest grup era Rory O'Connor. El seu punt de vista era

que el Dáil no tenia cap dret a aprovar un Tractat que desestablia la República. Per tant, ells no podien

441' Ibid
448 E. Holt. Op. Cit., p. 208
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seguir rcconcixcnt el govcm com a legítim. El 9 d'abril, aquesta facció de TIRA es declara ella

mateixa independent de l'autoritat civil, assumint tota la responsabilitat en l'ordrc públic. Finalment,

el 14 d'abril, cls seus membres assaltaren Four Courts, cdifici cmblcmatic que esdevingue la scu deis

insurrectes durant uns mesos.

L'assassinat el 22 de juny de Hcnry Wilson, assessor militar británic del govcm de l'Ulstcr, provoca

que Londres demanés una acció immediata contra la fortalesa de les Four Courts, a la qual es feia

responsable de l'assassinat. Collins reacciona indignat davant la indicació del govern británic, pero

finalment -el 28 de juny- dirigí un ultimátum per al desallotjament de Pedefici en control deis rebels.

Davant la negativa de Rory O'Connor, Collins llanca un atac contra Four Courts, iniciant-se així

Tenfrotament armat entre irlandesos. La decisió de resistir a Four Courts -posició que no era realista i

efectiva des d?un punt de vista militar- era reflex del coratge i de Yesperit de sacrifici caractcrístic del

martirologi irlandés. Finalment, els rebels de Four Courts es rendiren el 30 de juny. En sis setmanes,

Taparcnt forca dcsl republieans o irregu/ars -com ara se'ls anomenava per part de les forecs llcials a

l'Estat Lliure- comencá a donar mostres de feblesa. La situado política i militar, pero, patí un

daltabaix amb la sobtada mort de Griffith el 10 d'agost i l'assassinat de Collins el 22 d'agost en una

emboscada a Béalnabláth, al comtat de Cork.

La mort de Collins fou una de les grans tragédies de la guerra civil. Hi haguc moltes altres tragedles

personáis, com ara l'assassinat de Harry Boland o les cxccucions de Cathal Brugha o Liam Lynch,

pero cap altra de les victimes no era insistituíble com ho era Collins. Ningú com cll podia haver

determinat una cvolució difcrcnt en aqucst períodc clau de la historia d'Irlanda. Collins havia dominat

l'aspectc militar de la campanya guerrillera entre 1919 i 1921, i despres del Tractat de 1921 palesá les

seves excepcionals qualitats com a polític. Els seus darrers discursos suggerien, fins i tot, l'ambició no

tan sois de crear u nou cstat sinó de construir una nova societat. Collins plantcjava un modcl nacional

basat en la justicia social, Tendencia económica, el progrés cultural i la tolerancia social i política.

Aixó ha portat a molts historiadors a considerar que una Irlanda sota la direcció de Collins hauria

pogut seguir una evolució diferent en el camp polític, social i económic. ""9

La mort de Collins enforti els sectors mes durs i intransigents al govern de l'Estat Lliure. El setembre

de 1922, el govern -avalat per la denuncia de Pesglésia deis irregulars- aconseguí de fer-sc amb

poders especiáis del Parlament que li permeteren d'imposar la pena de mort ais rebels. D'aquesta

manera, s'executaren 77 presoners republieans (!) entre novembre de 1922 i maig de 1923. Entre clls

s'hi trobaven figures tan importants com Erskine Childers, Rory O'Connor, Liam Mellowes o Liam

449 J.J. Lee, Op. Cit., p. 66.
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Lynch. Aixó reflecteix la duresa i la crueltat que caracteritzá Fenfrontamcnt civil a Irlanda. La

violencia i l'odi entre els dos bándols ultrapassá fins i tot els nivells de la guerra de la independencia, i

els efectes d'aquesta lluita sagnant determinaren l'cvolució d'aquest període clau de formació de

l'Estat Lliure.

La Constitució que adopta el Dáil el desembre de 1922, preveía eleccions al cap d'un any. W.T.

Cosgrave -que es convertí en el president del Consell Executiu quan l'Estat Lliure passá a teñir

existencia formal el 6 de desembre de 1922- avancá les eleccions per a l'agost de 1923, amb la idea de

deixar a les forces anti-Tractat el menor temps possible per reorganitzar-se. Tot i que el Cumann na

nGaedheal de Cosgrave continua comptant amb la majoria, el resultat d'aquestes eleccions representa

un signifícatiu avanc per al Cumann Na Poblachta de De Valera. El Partit Laborista, que havia tingut

uns bons resultáis a les eleccions municipals de 1920, fou el gran derrotat i patí una gran davallada. En

aqüestes eleccions, molts deis presoners de TIRA (anti-Tractat) es presentaren com a candidats

rcpublicans i aconseguiren 1'cscó de parlamentan.

Davant la virtual desfeta militar de les forces republicanes i la manca d'cxpcctatives d'una sortida

airosa, els presoners de TIRA anti-Tractat anaren a la vaga de fam el 13 d'octubre de 1923. Després de

41 dies la vaga fracassá sense que haguessin aconseguit cap promesa de ser alliberats. Un presoncr,

Dennis Barry, morí arran d'aquesta vaga de fam. El bisbe Cohalan impedí que el scu eos pogués entrar

a Fesglésia de Cork amb aquests arguments: Republicanism in helandfor the last twelve months has

been wicked and insidius attack on the Church and on the souís of the faithful commited tot he Church

bu the !aw ofthe Catholic Church. 45°

L'església. dones, s'alineava amb Fordre establert, tot veient en el radicalisme república una amenaca

al seu paper dominant en la societat irlandesa. Tot i que la Uuita desfermada a la guerra civil fou

básicament un enfrontament entre pragmátics i idealistes, hi hagué també un vessant social en la

disputa. Els elements mes conservadors cstigueren amb les forces de l'Estat Lliure, mentre que els

sectors socialment descontents s'inclinaren per fer costat ais republicans. I si hom ha titllat els

irregulars de militaristes, cal no oblidar la violencia de la política repressiva seguida per l'Estat

Lliure.

Si bé els republicans foren derrotats miíitarment, el líder polític que encapcalá la seva causa, Eamon

de Valera, sobreviuria a aquesta desfeta militar i esdevindria una de les figures claus en la historia del

450 (El republicanisme a Irlandadurant deis darrers catorze mesos ha estat un atac maléfíc i insidiós

contra l'esglcsia i contra les animes deis fídels compromesos amb l'església per la llei de l'església

católica). Ernie O 'Malley, Op. Cit. p. 262
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nou Estat irlandés durant mes de trenta anys. L'organització política republicana de De Valera havia

patit molt desgast amb el resultat de la guerra civil i la desfeta de les forces anti-Tractat. Tanmateix, a

les eleccions generáis de 1923 el Sinn Féin (Cumann NaPoblachta) de De Valera aconseguia el 27%

deis vots. Aixó evidenciava que, malgrat la desfeta militar, hi havia una miñona molt significativa que

encara no estava disposada a comprometre's amb 1'Estat Lliurc. En el període 1923-1926, el Sinn Féin

remangué com una forca inflexible i irredemptista en els seus postuláis ideológics, negant-se a

participar en el joc parlamentari. En acabat, molts deis seus líders arribaren a la conclusió que amb

aquesta postura intransigent no aconseguirien mai el suport necessari per arribar a assolir el poder.

Aixi, el 1926 De Valera i un sector majoritari deis republicans se separaren de l'antic Sinn Féin i

formaren Fionna Fáil (Lluitadors per la Llibertat), formació política nacionalista i republicana que

pretenia d'utilitzar la via constitucional i presentar-se com un alternativa política al govern de

Cosgravc. Sis anys després després de la seva entrada al Parlamcnt, el partit de De Valera s'imposava

a les eleccions generáis de 1932, iniciant-se així un període d'hegemonia política de Fianna Fáil que -

amb petits intcrvals- es perllongaria fins a l'actualitat. El 1937, De Valera redacta una nova

Constitució clarament republicana que representava, en certa manera, la torna per ais republicans que

havien cstat derrotáis a la guerra civil. El grau de sobirania aconscguit seria confírmat per la ncutralitat

mantinguda durant la Segona Guerra Mundial. Finalment, el 1949, la comunitat internacional

reconcixia a Irlanda la condició d'Estat independent sense cap mena de subjecció legal a Tlmpcri

británic.

Des de 1922 i finsa 1932 es visque una etapa de consolidació de I'Estat Lliured'Irlandacomaentitat

política independent. El model polític dibuixat aquests anys ja no experimentaría canvis substanciáis,

tot i la consecució posterior del régim república. L'organització política i administrativa del nou Estat

irlandés seguiría forca el model británic. I mes important que aixó, el somni de construir una nació

culturalmcnt independent s'aniria dcixant de banda. Els plans per a la rcvitilització del gaclie no

comptarien amb el suport moral ni material necessari, i el procés de despararició de Tidioma irlandés

seguiría el seu curs irreversible. El nou Estat independent, a mes, es veuria incapac de fer front a la

crítica situado de l'economia irlandesa, i el sagnant corrent migratori seguiría palesant la realitat d'una

societat en crisi.

En darrer terme, el nacionalisme irlandés aniria perdent la identificació amb causes culturáis i socials,

associant-se cada vegada mes amb el tradicionalisme religiós. El catolicisme esdevindria així

l'clcmcnt clau que serviría per a definir la personalitat diferenciada de la nació irlandesa enfront

á'Anglaterra. D'aquesta manera es posaren els fonaments d'una organització social conservadora i

tradicional, poc atractiva per a la comunitat protestant de FUlstcr. El republicanisme irlandés, nascut

com un moviment polític reformista i fins i tot revolucionari a les acaballes del segte XVIII, era

transformat en el dogma ideológic utilitzat per l'estat per a justificar l'ordre establert i rimmobilisme
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social. En els mateixos anys, a Irlanda del Nord, la majoria protcstant imposaria un sistema politic de

dominació social i económica sobre la minoría católica. Així dones, Irlanda apareixia -després de la

Revohició Nacional i una dramática guerra civil- com un país dividit i allunyat -a les ducs bandes de

la frontera- deis ideáis de Woife Tone i els United Irishmen.

10.5. EL "GEST" DE LA PETITA IRLANDA: EL RESSO A CATALUNYA DE LA "GUERRA" PER

LA INDEPENDENCIA

Entre 1918 i 1922 la qüestió d'Irlanda aconseguí mes ressó que mai. Les informacions que arribaren

d'aquell país van arribar a commoure l'opinió pública catalana i despertaren mostres de solidaritat

entre cls catalanistcs. La premsa catalanista sovint es referí a la lluita de [apetita Irlanda davant el

poderos imperi britanic. Si la Revolta de 1916 havia estat interpretada de manera crítica per molts

. nacionalistes catalans, la guerra anglo-irlandesa esdevinguc el símbol indiscutible de l'idcal

d'allibcramcnt nacional. L'actuació británica a Irlanda fou interpretada com Fintcnt de subjecció

d'Irlanda per la forca. mitjancant una política repressiva indigne de la democracia británica.

Uheroisme deis nacionalistes irlandesos, exemplifícat en la vaga de fam de Tcrcncc MacSwccncy,

ajudá a formar la imatge épica de la lluita iralndesa. Per ais catalanistes, dones, Irlanda esdevingué un

mite eontcmporani de l'ideal nacionalista. El gest heroic deis irlandesos que lluitaven per la Hibertat,

demostrava la forca imparable d'aquest ideal. Finalment, el Tractat de Pau i la guerra civil enfosquí

una mica aquesta imatge idealitzada de la Revolució Nacional irlandesa. Fins i tot, alguns

nacionalistes catalans elogiaren Factitud d'Anglaterra en concedir un régim d'autogovern com el que

representava PEstat Lliurc irlandés. En qualsevol cas, els sectors mes radicáis del nacionalisme cátala

Ídealitzaren la Revolució Nacional irlandesa, la qual es convertí en el model a partir del qual construir

el seu propi projecte revolucionari. En general -a Catalunya- el nom d'Irlanda ana associat a la imatge

idealitzada d'una petita nació que havia lluitat per la seva Hibertat. Irlanda esdevingué el símbol del

coratge i el sachfici personal per la patria. En definitiva, Irlanda fou el mite nacionalista de la

victoria de la justicia per sobre de la forca.

El seguiment mes acurat de la situació Irlandesa el dona Rovira i Virgili des de La Ven de Catalunya.

Les informacions concretes deis esdeveniments que s'estaven produint a Irlanda eren abastament

comentades a través d'articles editorials. Davant les eleccions de desembre de 1918 -que donaren la

victoria al Sinn Féin- Rovira i Virgili era conscient que s'anava a produir una agudització del

conflietc, davant la pretcnsió deis diputats sinnfeiners de reunir-se a Dublín per tal d'actuar com a

Assemblea Constiñient i proclamar la República Irlandesa:
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El triomfdels Sinn-Feiners ha estat formidable. Han aconseguit 70 llocs, mentre que els nacionalistes

parlamentaris acabdillatsper John Dillon només han obtingut 7 llocs (...) El gros éxit deis Sinn-

feiners haprodui't una immediata agudització del problema irlandés. Peí Regne Unit corren veus que

els diputáis 'Sinn-feiners' electes es proposen reunirse a Dublin per a actuar com a Assemblea

constituent i proclamar la República Irlandesa.4SI

Des de Catalunya, hom s'adona que el procés sobiranista a Irlanda no té punt de tornada i quef de fet,

les autoritats britániques van a remole deis fets consumats. Amb tot, Rovira i Virgili destaca el fet que

el govern británic toleri aquesta assemblea constituent, circumstáncia impensable a la Catalunya

contemporánia: :

Ara mateix está reunida a la Casa de la Ciutat de Dublin I 'Assemblea constituent de la Irlanda, que

ha proclamat la independencia de la illa, ha elegit el Govern de la República irlandesa, ha nomenat ,

delegáis per al Congrés de la Pan i ha demanat que siguin retirades del territori irlandés les tropes ,¡

angleses. Aqueixa Assemblea fiinciona des del 20 de gener, i les autoritats britániques toleren el seu '

fiincionament. Afi que la reunió de I 'Assemblea fos legal el Govern alga, el mateix dia 20, la •

prohibido de celebrar a Irlanda reunions i manifestacions publiques (censurat).4S2 '
.i

Rovira i Virgili, que segueix pas a pas Fevolució deis fets a Irlanda, albira encara la possibilitat d'una

solució federativa. Malgrat el republicanismo del Sinn Féin, Rovira i Virgili es fa ressó d'aqucllcs

veus que prefereixen la concessió a Irlanda d?un régim de domini semblant al de Canadá o Australia:
j

•i

Hi ha qui creu, no obstant, que si el Govern anglés oferis enferm ais irlandesos un régim semblant ais (

d Australia i del Canadá, la gran majoria deis irlandesos I 'acceptarien, sóbrelo! si abans s 'haguessin

convencut de I 'escassa practicitat del programa 'Sinn-Fein \ Un periódic independentista de Dublin, .,

/ 'Irish Independent, ha declarat darrerament que no comparteix la concepció deis 'Sinn-Feiners' / '

que considera preferible per ais interessos d Irlanda, el régim deis 'Dominions'. 45i

En definitiva, el problema irlandés ja no és el d'una nació que reclama l'autonomia, sino el d'una

nació que rebutja / 'autonomía integral oferta per I 'Estat i reclama la independencia:

I convé teñir en compte que I 'autonomía que I 'Anglaterra ofereix a la Irlanda va mes enllá de la llei

del Home Rule aprovada Vany 1914, laqual, de fet, hacaducat. El projecte concebid per la majoria

•151

452
A. Rovira i Virgili, La Veu de Catalunya, 31 desembre de 1918.
Antoni Rovira i Virgili, Els Irlandesos i els Catalans, 1 defebrer de 1919.

'A. Rovira i Virgili, El problema d'Irlanda, 3 defebrer de 1919.
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de la Convenció irlandesa que mesos enrera el Govem anglés convoca, eraforca mes ampie que la

llei del Home Rule i s 'acostava al régim de les grans colónies o 'Dominíons' británics.4S4

La perplexitat en qué es troba el govern británie queda molt ben reflectida en aquest article de La Ven

que es refercix a la fúgida d'Eamon de Valcra de la presó anglcsa de Lincoln:

L 'assemblea Constihient aplegada a Dublin segiieixfimeionant. Ara la presideix Edmon de Valera, el

capitosí del Sinn Féin, quifiigi nofa gaire de la presó anglesa on estova internat. I les autoritats

angleses no s 'atreveixen a agafar novament a De Valera, qui es passeja en llibertat pels carrers de

Dublin, pttix temen que la seva detenciófes esclatar la revolta (...) En I 'actitud del Govern anglés hi

ha una vera perplexitat. Ni les concessions parcials. ni els procediements de repressió, ofereixen

probabilitats de resoldre el problema. Per al Govern anglés. tots els camins que pot triar apreixen

plens de dificultáis. I la Irlanda segueix essent, com a Ilegal vindicatiu de les velles injustícies

históriques, una doloroso nafra crónica oberta alflac de I 'espléndid Imperi anglés.45S

En aquest context, el següent pas deis indcpcndcntistcs será la internacionalització del conflietc

irlandés. Els delegats irlandesos a la Conferencia de Pau de París l'estiu de 1919. nomenats per

Tasscmblca constituent irlandesa, aconscgucixcn ser rebuts per Wilson:

Segons han declarat Walsh i Dunne, va prometre 'ls (Mr Wilson) que obraría 'oficiosament' en favor

de la Irlanda en el si de la Conferencia de la Pau. El presiden! Wifson acaba dient: 'Si Valera i els

seus col. legues son escoltáis i si és obtingut el reconeixement de la República Irlandesa, la nostra

obra quedará acabada en aquesta qüestió. Si el requeriment del Senat és denegat, continuarem els

nostres eforqos per a presentar el cas de la Irlanda davant la Conferencia de la Pau en pie.456

La Veu de Catalunya reprodueix íntegrament el Memorándum deis delegats irlandesos trames a

Clemenceau. Es evident que des de Catalunya hom veu sovint les reivindicaeions irlandeses com

reclamacions en bona part extrapolables a Catalunya. En aquest cas, Péxit irlandés en

internacionalitzar la seva causa nacional es contraposa a la incapacitat de Catalunya per fer sentir la

seva veu. Amb tot, Irlanda esdeve -de fet- Pexpressió máxima d"un nacionalisme que posa en dubte

1 'estaus quo deis cstats-nació cstablcrts. En aquest sentit, el ressó que te la reivindicado irlandesa al

ser admesa a la conferencia de pau amb veu propia, és viscut com una victoria pels catalanistes.

Irlanda, d'alguna manera, es la punta de llanca de tot un seguit de reivindicaeions naeionals a Europa;

455 1M Veu de Catalunya, La situado d'Irlanda, 23 d'abril de 1919.
456 A. Rovira i Virgili, Irlanda da\>ant ¡a Conferencia de Pau, La Veu de Catalunya, 23 dejuny de 1919.

225



Catalunya es a la porta esperant el scu moment. Un Memorándum de la Irlanda és dones, en bona

mesura, una mena de memorial de greuges aplicable a Catalunya:

i

Senyor President:
i

El día 17 de maig vam teñir I 'honor d 'adregar a Vosíra Excel léncia una nota en la qual vos

demanávem que comuniquéssiu a la Conferencia que el poblé irlandés considera que no queda de cap

manera Higat per la signatura deis delegáis anglesos o británics, per no representar aquests la

Irlanda.

Avui us preguem que ens permeteu de sotmeire a I 'examen de la Conferencia les reivindicacions que

formula la Irlanda per a ésser reconeguda com a Estat independent i sobirá. •

Primer. El régim imposat per I 'Anglaterra a la Irlanda ha estat i segueix essent intolerable: és

contrari a tota idea de llibertat i de justicia; per aixó, encara que nomésfor per humanitat, la

Conferencia hi haitria de posar fi. ^

Segon. L 'objecte declara! de la Conferencia és I establiment d'una pan duradora, i cal reconéixer que i

aixó és impossible si hom rebutja les reivindicacions legitimes de nacions com la Irlanda per a

disposar lliurement de llur sort •'

Tercer. Al tractat actualment en discussió hom ha incorporat un pacte per a establir una IJiga de

Nacions que, entre altres objectes, té el de confirmar i perpetuar la situado i les relacions establertes

peí Tractat de pan. És evidentíssim que resulta profiindament injust el voler confirmar i perpetuar un

estat de coses essencialment contrari al dret. Refusar I 'examen deis títols de possessió és insostenible

quan es tracta de confirmar la possessió. com succeeix amb el projectat pacte de la Lliga de Nacions.

La Irlanda nega formalment que VAnglaterra o Gran Bretanya pugui fer valer cap dret ni tito! legitim i

a I 'ocupado o a la possessió de la Irlanda, i demana que els seus representants siguin autoritzats per

a presentarse davant la Conferencia de la Pan a discutir les pretensions de I 'Anglaterra.

Edmondde Valera, A. Griffith Jordi Noble, comte Plunkett.457

La situació comencará a canviar poc despres amb raparíció de friccions entre cls indcpcndcntistcs i les

autoritats britaniques. En pocs mesos s'engega una espiral de violencia davant l'oposició británica a

acceptar la voluntat del poblé irlandés. Davant les continúes hostilitats a Tilla i la política repressiva

d 'Anglaterra, la premsa catalanista es mostra mes favorable a una solució independentista. Hom

destaca, a mes, rexistcncia d'un corrent d'opinió a la mateixa Anglaterra favorable a la independencia

d'Irlanda:

L 'enorme simpatía de tot el món -exceptuem I 'UMN- envers Irlanda, és mes obiradora cada dia que ii

passa. Pero el que no és tan sabut és que I 'absurda política georgiana és vigorosament combatuda

457 "Un memorándum de la Irlanda, La Veu de Catalunya, 1 dejuliol de 1919.
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per la gran majoria deis anglesos. Hi ha un poderos corrent a favor d 'una virtual independencia

irlandesa. El partít Iliberal, i una gran nombre d'anglesos ais quals repugna el procedíment de primes

a I 'anarquía adoptat peí govern unionista, protesten cada dia amb mésforca contra I 'intolerable estat

de coses, contra aquesta mena d'immersió en pitjors tenebres atáviques. El gran 'gentleman' S.E.

Grey, tan assenyalada personaliltat del ministeri Asquith, n 'acaba defer sentir una brava

condemnació. 4S8

Des de la premsa catalana es critica l'ús de la violencia per part deis independentistes irlandesos pero

encara es critica amb mes contundencia la política de repressálies que porten a termes les forecs

policials britániques. La Ven de Catalunya cita un diari anglés que responsabiliza a Lloyd George de

la práctica del terrorísme en reprimir una nació per laforca armada:

L 'actual responsabilitat de Lloyd George en la monstruosa situado d'Irlanda (lesforces oficiáis

dedicant-se al terrorisme) és, din la revista londinenca 'The New Statesman \ la responsabilitat mes

feixtiga i menys comportable que mai hagi caigut a les espatlles de cap governant anglés. De tota la

destroca i tots els assassinats de la política de represálies en té la culpa el primer ministres. 'Pot

posar-hi terme demá mateix si vol. I el seu delicie és incalculablement mes pregón, percó com la seva

negativa a acabar-ho és materia, no pas de principi,sino de consideracions personáis'. 4

L/actitud de Lloyd Gcorgc seria conscqücncia de la scva dependencia deis vots d'Edward Carson (cap

deis unionistes de Belfast) per a poder mantcnir la scva majoria parlamentaria. El conflicte a Irlanda ha

pres tais proporcions queja és vist com una guerra a la qual cal posar fi retirant les forces angleses:

Cal que posem terme a la guerra irlandesa, sense condicions i a qualsevol preu. Ens sembla tan obvi

preliminar a qualsevol ajust que ens és difícil d 'admetre la possibilitat d 'un paper honrat diferent

d'aquest.460

En la mateixa línia. La Veu cita unes declaracions d'Arthur Griffith, notabilíssima figura al cap de ¡a

República Irlandesa, acusant al govern británic d'cstar al darrere de la campanya de repressálies

contra els independentistes. Les forces britániques no actuarien espontániament sino d'acord amb un

pía prcmeditat:

Exhibí (Griffith) una ordre secreta procedent del Quarter General de Dublin (dos dies després de

I 'escándalos saqueig de Balbriggan, elfet mes negre de les abominables represálies angleses) urgint

4SS

4S9

La Veu de Catalunya, 1 d'octubre de 1920.

Les Vergonyes d'Irlamla, La Veu de Catalunya, 2 d'octubre de 1920, citant a The New Statement
460lbid
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a les autontats locáis a mantenir tota lapressió (....) Després, Gríjfith declara que diversos membres

importants de I 'organització deis Sinn Feiners estoven assenyalats per a Ihtr assassinat, i que ell

figurava al cap de la llista. Digné que tenia prova absoluta que hom alliberava crimináis de les

presons angleses per a obrar com a agents provocadors a Irlanda. No creu que el Gabinet anglés i el

Primer Ministre coneguin aquestsfets, pero homes que ocupes altes situacions en I 'Executiu Irlandés

n 'están assabentats.461

Lloyd Gcorgc surtí al pas d'aqucstes acusacions amb unes deelaraeions abastament reproduídcs per La

Veu. El Primer Minstre britanic es refereix a les provocacions que pateixen els policies i les forces

d'ordrc, així com a la disciplina en qué han basat Ihtr conducta. Lloyd Gcorgc asscnyala que les

coses han arribat a ungrau tan intolerable, que perfectament es justifica que hagin perdut la

paciencia. El missatgc es que cal restablir l'ordrc calgui com calgui per tal d'impedir que un petit grup

d 'assassins tingui terroritzat tot un país:

Dones bé: si aixó és la guerra, la guerra no es potfer per una sola parí. Es precis, per tant, restablir

I 'ordre, i a aixó ens dedicarem, siguin les que siguin les mesures que calgui emprar.

No es pot tolerar seguir tolerant aquest estai d 'anarquía, ni que un petit gmp d 'assassins tingui

terroritzat tot un país.

És, dones, necessari que aquesta cuadrilla de bandolers, quedi dissolta i estem disposats a dissoldre-

la... 462

Lloyd Gcorgc, dones, responsabiliza al Sinn Féin de la violencia i justifica 1'actitud repressiva del

govern britanic. En el pía polític, tot i que es mostra disposat a concedir l'autogovern a Irlanda,

s'oposa obertament a la seva independencia defacto. Un exércit o una marina própics representen, per

al primer ministre britanic, una amenaca per al Regnc Unit:

Potser que siguí admissible que Irlanda administri per si mateixa els seus interessos: pero de cap

manera tolerarem que tingui el seu exércit i la seva marina. Contra aixó, en nom del Govern declaro

que resistirem fms el darrer moment, sufocant tota temptativa que demani mes enllá de co que es

pugui concedir, perqué el contrari constituiría una greu amenaca per al Regne Unit. 463

Des de la Veu de Catalunya es demana la reaützació d'una enquesta (referendum) per tal de

solucionar el conflictc. Les autontats britániques, dones, no poden eludir la seves responsabilitat en la

situació de violencia que viu Tilla:

4 La Veu de Catalunya, Greus acusacions, 4 á"octubre de 1920
4 " La Veu de Catalunya, ¡Od'octubre de 1920.
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Deixar persistir a Irlanda la situado actual, no tindria perdó de Déu (...) Els assassinatsperpretats

allí i les represálies per aquests son una vergonya per al Govern i flns per a tot el país (...) S'imposa

la realització d'una enquesta i no éspossible que el Govern el.ludeixi les responsabüitats. 464

La prcmsa catalana també es fa rcssó d'una rcsolució de la jerarquía católica irlandesa que denuncia

1'administrado anglesa a Irlanda peí seu carácter terrorista i per la seva parcialitat. A mes, la resolució

demana la realització d'una enquesta sobre la violencia i el dret de lliure determinado per a Irlanda:

La resoludó de I 'episcopal afegeix que els crims han estat toleráis i atentáis no precisament per

particulars obscurs i irresponsables, sino peí mateix Govern británic. Fa constar la dita resolució que

alguns homes han estat torturáis i gran nombre de dones maltractades.46S

La Veu tambe cita a PArqucbisbc de Cantcrbury que, per la seva banda, es mostra contrari a una

comissió d'enquesta sobre les atrocitats angleses i irlandeses comeses a Irlanda. Segons ell, aquesta

iniciativa i d'altrcs propostes a favor d'un referendum, están basades en la suposicio errónia que:

... la Ihiita actual és una lluita entre Irlanda i Angiaterra, mentre que en realitat els vehtables

bel. ligerants son dos grans sectors del mateix poblé irlandés. 4

Rovira i Virgili, tot i la seva simpatía envers Angiaterra i el Rcgnc Unit, no s'cstá de blasmar la

repressió británica a Irlanda, comparant-la al terrorisme que exerdren els aiemanys durant la guerra

en alguns deis pai'sos ocupáis. I, responent a les paraulcs de Lloyd Gcorgc en referencia a la seguretat

del Regne Unit, Rovira i Virgili veu un perill major en el creixent odi irlandés vers Angiaterra:

Angiaterra s 'esforca a sotmetre peí terror els irlandesos, sense altres objectius que el de perpetuar

una dominado secular i garantir egoisticament la seguretat de la propia illa. Una gran part de

I 'opinió pública británica no s 'ha adonat encara que I 'odi deis irlandesos contra Angiaterra,

exacerbat pels darrers esdeveniments, constitueix per a I 'Imperi británic un perill molt mes gros que

el de la independencia absoluta de I 'illa veina. 467

En aquest context de crítica a la política británica de reprcssió de rindcpcndcntismc, les vagues de fam

seguides per alguns líders nacionalistes irlandesos assoliran un relleu insospitat. Així, la premsa

Ibid463

464 La Veu de Catalunya, 15 d 'octubre de 1920, Discurs de LordAsquith.
46 La Veu de Catalunya, 22 d'octubre de ¡920.
466 La Veu de Catalunya, 8 d'octubre de 1920.
461 La Veu de Catalunva. Els crims d'Irlanda, 23 d'octubre de ¡920.
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catalana es fa ressó de la vaga de fam d'onze empresonats irlandesos a les presons de Cork i Brighton.

La Veu de Catalunya es refereix el 18 d'octubre de 1920 aTheroic batlle de Cork, Terence

McSwccncy, que ha entrat en el 65é dia del sen dejnni voluntan. Es reprodueix, a mes, un missatge de

cornial ais seus companys de comisión:

Diu que té I 'esperanca que els regidors de Cork no oblidaran mai la importancia de I 'ús oficial de la

llengua irlandesa en els afers municipals. Afegeix que confia que mai mes no hi haurá a Cork un

batlle que no parli I Idioma irlandés.46S

A fináis d'octubre de 1920 les noticies referents a la vaga de fam centren les Ínformacions referides al

conflicte irlandés. L'acció deis vaguistes és vista com un element mes que confirma la necessitat de

buscar una solució pactada a Irlanda. En aquest sentit, La Veu de Catalunya es refercix a la negativa

del Ministre per Irlanda a concedir una enquesta (referendum) tal com demanen els Sinn-Feiners. El

govern británic está disposat a concedir a Irlanda tot el que creguijust i equitatiii, pero en cap cas vol

fer concessions ais autors deis crims comesos:

Voleu que el Govern, capituli davant el crim: no. El que cal a Irlanda és que es restableixi I 'ordre, i

aixó ho procurará el Govern per tots els mitjans a! seu abast. 469

Finalmcnt, el 25 d'octubre de 1910, La Veu confirma la mort de MacSwecney despres de 73 dics de

vaga de fam. Apart d'una biografía en qué s'elogia la figura del batlle de Cork, es citen les seves

paraules en ser judicat després d 'haver estat elegit alcalde de Cork i magistral primer de la

República Irlandesa:

Sóc I 'alcalde i el primer magistral de la Reública en aquesta ciutat, i vosa/tres no sóit qui per a

jutjarme, ans al contrah. segons dret, jo us decjutjar a vosaltres (...) Sóc lliitre, i abans d 'un mes

sortiré de ¡apreso o viu o mort. 47°

L'endcmá mateix, Rovira i Virgili publica un artiele glossant / 'idealpalriótic de MacSwecney com a

exemple de la victoria de Yesperit -la voluntat d'independencia- sobre la materia -la forca material de

la Gran Bretanya:

El sacrifici de Mr. MacSweeney prova, no sois el tremp admirable de I 'ánima del gran patriota, sino

¡a forca de I 'ideal nacionalista. Quins ideáis humans hi ha en el món d 'avui que siguin capacos

468 La Veu de Catalunya, 18 d'octubre de 1920.
4 La Veu de Catalunya, 21 d'octubre de 1920.
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d 'inspirar a un home la resolució infrangibie i I 'esforg de voluntat necessaris per a sofrir uan

dolorosissima agonía de moltes setmanes? Cal dir que només I 'idealpatriótic és capac de donar

aquests exemples i d'inspirar aquests sacrificis. La flama espiritual de la conviccio patriótica ha

pogut mes, en I 'alcalde de Cork que tots els instints i tots els crits de la carn. La morí del noble

patriota te la significanca profiinda de la victoria de I 'esperit damunt la materia. De la mateixa

manera que la voluntat de Mr. MacSweeney ha triomfat damunt la carn doloroso, la voluntat

d 'independencia deis irlandesos acabará per triomfar damunt laforga material de la Gran Bretanya.

471

El mateix dia, Joscp Carncr cscriu a les matcixcs planes de La Veu de Catalunya una poesía sota el

títol En la Mort de I 'Heroi. El text está pie de complicitats entre Catalunya i Irlanda:

Sentó passes ipasses... Endevino

com, dintred'unsilencifitneral,

entre punys closos i mirades seques

martelleja un timbal.

Quin orgul!, -sota el róssec de les boires,

enfront de la despulla del lleial,

de teñir una bandera prohibida

per posar-la a mig pal! 472

La mort de MacSweeney desencadena tot un seguit d'actes de protesta a la capital catalana. Així. les

associacions catalanistes teñen la bandera hissada a mig pal, organitzen ofrenes honorant la seva

memoria o celebren actes de simpatía a la República Irlandesa473. D'entre aqüestes associacions

podem esmentar Y Agrupado Nacionalista Els Montserratins, La Joven tut Democrática Nacionalista,

La Joventut Nacionalista Obrera 'Patria Nova', la Unió Catalanista i la Lliga Regionalista, el

CADCletc.

Destaca sobretot la mobilització per part de les Joventuts de les organitzacions catalanistes. Hom

arriba a fer una crida demanant a la població de portar un llac negre en senyal de dol:

**' La Veu de Catalunya, Mort del BatUe de Cork, 25 d'octubre de 1920.
4/1 A. Rovira i Virgili, La Mort de Mr. MacSweeney, La Veu de Catalunya, 26 d'octubre de 1920.
4 ' La Veu de Catalunya, Josep Carner, En la Mort de I 'Heroi, 26 d 'octubre de 1920.
473 La Veu de Catalunya, 26 d'octubre de 1920
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Reimides a la redacció de 7 Intransigent' algiines Joventuts nacionalistes de diferents matisos, han

acordat pregar a tots els homes patriotes de ¡a riostra térra quefacin ostentado de la seva admirado

vers i 'heroic gest del noble Lord Alcalde de Cork, portant en lloc ben visible una ¡lacada negra

durant xntit dies. 474

L'Associació Catalana d'Estudiants envía un telegrama al primer ministre d Inglaterra que resumeix

1 'estat d'ánim deis catalanistes davant l'esdevingut a Irlanda. El batlle de Cork es converteix a

Catalunya en un símbol i un mártir per a la causa deis pobles irredempts:

Lloyd Georges. Londres. Haveu deixat morir I 'alcalde de Cork i haveu consolidat definitivament la

independénda irlandesa i desitgem a lajove República lafelicitat de que lafan mereixedora els

sacrificis deis sensfilis. 4'5

Ais voltants de la Univcrsitat i FHospital Clínic aparcixen pasquins en els quals es convidava els

estiidiants afer acte de presencia a una manifestado davant el consol britanic. com a protesta per la

morí de I 'alcalde de Cork:

S 'hi han reunil uns 2 o 3 cents estiidiants. donant visques a Irlanda i Catalunya. En arribar al

consulat Britanic al correr Balmes, una comissió ha pujat al despatx, demanant ésser rebitda peí

consol. S'hi ha negat. 4'6

S'arriben a organitzar misses a diverses esglésies de Barcelona en record del batlle de Cork. Al temple

de la Nostra Dona de Pompcia -i organitzada pcls cstudiants bareelonins- hi assistcixcn r alcalde i el

president de la Diputació. Acabada la missa, l'acte esdevé una manifestació de signe catalanista:

Acabada la missav enmig de gran silenci. la multitud sor ti, aturant-se a la placa (...) De prompte.

majestuosament ressonaren 'Els Segadors'. a cap descobert. No hi hagueren aplaudiments, pero si

aclamacions a Irlanda i Catalunya. 477

474 La Veu de Catalunya, 27 d'octubre de 1920.
475 La Veu de Catalunya, 27 d'octubre de 1920.
4/6 La Veu De Catalunya, manifestació d'estudaints, 27 d'octubre de 1920.

477 La Veu de Catalunya, 28 d'octubre de 1920. Entre els assistents I 'alcalde de Barcelona, Antoni

Martínez Domingo, el President de la Diputado, Josep Valles i Pujáis, el primer Tinent d'alcalde.

Caries Jordá. i els ex-diputats a Corts, Albert A. Riisiñol i Pere Rahola.; ¡a misafou a carree de!

Mossén Francesc Baldelló.
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A la missa celebrada a l'església de Sant Pau del Camp i organitzada per la Joventut Nacionalista Pau

Claris -del CADCI-, s'hi adhcrcixcn totes les 'Joventuts nacionalistcs de Barcelona i nacionalistes de

les barriades obreres del Districte V'478. Finalment, Tagrupació Nacionalista Els Montserratins

celebra una missa a l'església deis Sants Just i Pastor per / 'eterrt descans de I 'ánima de I 'heroic

defensor de ¡a Hibertat d 'Irlanda.419

Els actes de suport a la figura del batlle de Cork s'allarguen mes d'una setmana. El CADCI organitza

una vetlíada patriótica la nit de Tots Sants en honor de MacSwccney i els braits difimts de Catalunya

Pi i Margall, Verdagiter, Robert Marti i Julia. Maragall, Torras i Bages i Prat de la Riba. En aquest

acte, amb la participado de l'Orfcó Gracicnc i parlaments de nombrosos catalanistcs, hi assistcixcn els

presidents de la Diputació i de la Mancomunitat de Catalunya, a mes de l'alcaldc de Barcelona.4S0

La Dclcgació a París del Govern de la República Irlandesa a París, que tingué contactes amb

catalanistes i amb figures com Francesc Maciá, escriu a La Ven de Catalunya agraint les mostres de

solidaritat del poblé cátala envers la causa irlandesa. Sean T. O'Ccallaig signa aquest articlc on es fa

referencia a les manifestadons i actes de protesta que han tingut lloc a Barcelona davant la mort en

vaga de fam de Tcrcnce McSwccncy:

Hem liegit les informacions sobre les grans demostracions de simpatía envers Irlanda i envers la

familia del difunt i estimat amic McSweeney. que tingueren lloc a Barcelona la setmana passada (...)

Aquesta manifestado espontánia de I 'interés pregón del poblé cátala per la lluita que Irlanda sosté

per la seva Hibertat. és produndament apreciada peí poblé d Irlanda i representa per a nosaltres una

granforca moral d 'encoratjament per a seguir la lluita fins que la total reconeixenca de la República

irlandesa sia assolida (...) Estariem contentissims si ensféssiu la mercé de trametre al poblé cátala i

a la premsa de Catalunya el regraciament fervenüssim del poblé irlandés per tan benvolent interés i

simpatia. 4S!

R. Negre i Batet, amb la seva publicació Irlanda, el batlle de Cork i Catalunya -apareguda el

desembre de 1920- fa un resum deis actes ais que ens acabem de referir:

A Barcelona, el 27 d'octubre, una manifestado d 'estudiants que protestaren davant el consol

d 'Anglaterra. Missa amb ofertori a Sant Just i Pastor, organizada pels 'Montserratins'. L 'associació

4lS La Veu de Catalunya, 1 de novembre de ¡921
479'La Veu, 26d'octubrede ¡920.
480 La Veu de Catalunya. 30 d 'octubre de ¡920.
•181 La Veu de Catalunya, Irlanda a Catalunya, 11 de Novembre de ¡920.

233



Catalana d 'Estudiants tramet un telegrama de protesta a Lloyd George. L Jassociació Pau Claris',

tramet un document de protesta amb un gran nombre de firmes valuoses, el 28 d 'octubre. Al mateix

dia, els estudiants fan celebrar una missa amb ofertori a I 'església de Pompeia, assistint-hi les

autoritats catalanes i nombrosos estudiants. El dia 29, son resats fiinerals que/a celebrar el 'Comité

d'Acció Catalana de Sud-América', a I 'església de Sant Just i Pastor. El 31, missa organitzada a nom

déla 'Joventut Nacionalista' i 'Centre Regionalista' de Barcelona, a Santa Marta. El dia primer de

novembre una missa a nom de la 'Lliga Regionalista ', de Gracia, a I 'església de Jesús, i una altra a

Sant Andreu de Palomar, a nom de la 'Joventut Nacionalista', iomés, el 'Centre Autonomista de

Depenents del Comerc i de la Industria \ celebra el dia 2 de novembre una vetllada a la memoria del

batlle de Cork i deis grans difiints catalans; la ¡letra tramesa per 'Nostra Parla' a la senyora vídua

del Batlle, etc.482

Negre i Balet. a mes, es refereix també a actes que teñen lloc fora de la ciutat de Barcelona:

Entre els actes celebráis i misses resades i altres pregáries, en diferents indrets de Catalunya, cal

esmentar: ¡es vetllades celebrades a les Borges Blanques per la 'Joventut Catalanista ', el dia 31

d 'octubre, i la del 'Foment de la Sardana \ de Matará, el mateix dia; una part de rosari aplicada a

profit de I 'ánima de MacSweeney, resada al Col.legi de Germanes Dominiques, totjust es sabe la

trista nova del traspás del Batlle. a Juneda; una missa preparada per la 'Joventut Nacionalista' a

Igualada, el dia 31 d 'octubre, ¡a missa celebrada a I 'església parroquial de la Pobla de Lillet, el dia 2

de novembre: el telegrama trames a la senyora vidua de MacSweeney peí 'Centre Catalanista' de

Castelló d'Empúries.4S3

Negre i Balet deixa constancia de la commoció que causa a Catalunya la mort del batlle de Cork, fet

que fa que la figura de MacSweeney esdevingui un mitc en Yimaginari catalanista de F época. Ncgrc i

Balet fa una exaltado del personatge de MacSweeney i reprodueix, per exemple, el seu missatge ais

irlandesos de tot el món despres de 43 dics de vaga de fam. Les paraulcs de MacSweeney s'acosten al

to heroic i redemptor de Patrick Pearse, tot fent servir una retórica gairebé mística en qué Déu i Patria

esdevenen inseparables. Morir per Irlanda, dones, es un privilegi:

Si la nostra vida és empesa a la mort, restará una taca en el nom d Anglaterra, la qual será unida a

¡a seva historia i mai cap cosa no la podrá esborrar, car ens rebutja el que ofereix ais altres pobles

amics. Jo pensó que Déu está concedint a ells el darrer moment de rejlexió, per tal que es deturín a

meditar. Pero si llur resollido és la de continuar en el cami emprés, sápigiten que el nostre determini

482 Negre i Balet, Irlanda, el Batlle de Cork i Catalunya.
*ss Negre i Balet, Irlanda, el batlle de Cork i Catalunya, p. 32.

234



és pres des del comencament i que nosallres estem disposats a morir. Tant els meus companys comjo,

ens sentim singularment privilegiáis i plens de benauranca en veure 'ns instruments de Déuper

atraure I 'expressió d 'admirado i d 'ajut de fot el món per la causa de la Irlanda i pe! reconeixement

de la República Irlandesa, i si morim. sabem que serem cridáis per gran privilegi i ventura, per tal

d'entrar en ¡a companyia d'aquells que morirenper la Irlanda.484

En darrer terme, l'alliberació d'Irlanda -o el que és el mateix, la seva resurrecció- está a les mans de

Déu:

Jo prego a Déu que es digni beneir a tots aquells que ens han efortit amb les seves pregueres -entre

vosaltres i nosaltres hi ha hagut una veritabie comunió de pregéries. Jo pensó que Déu está vetllant

damunt la nostra Patria, i que la resurrecció d'ella és imminent. Cree que aquesta és la darrera

batalla per la llibertat, cree que Déu en sa justicia vol el seu triom, i cree perfi, que el nostre poblé en

data propera podrá assolir i servar els sen lloc entre les Nacions del Món.4S

El to epie del rclat de Ncgrc i Balct el porta -fins i tot- a reproduir la inscripció gravada al taüt de

Terence MacSwiney:

TRA YLOC MAC. SUIBNE

(Terence MacSwiney)

Brigade Commandant

Cork Ist. Brigade

Irish Republican Army

Lord Mayor ofCork

Member ofDail EireanforMid Cork

Murdered by the Foreigner

in Bhxton Prison

hondón, England

on the 25th October, ¡920

Thefourth year ofthe Republic

Aged 40 years

GODHAVEMERCrONHISSOUL" (DÉUFACÍ GRATAL SEUESPERIT) 4S6

w Ibid.p. 29-30.
485 Ibid, p. 30.
4S6Ibid
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Ncgrc i Balet justifica la rcvolta irlandesa i la vaga de fam de MacSwccncy per la política anglcsa

d'opressió espiritual d'encá la invasiófins ais nostres dies, Així, la política anglesa hauria promogut

la divisió tot impedint la integració deis elemente nouvinguts defora amb la poblado indígena.

Tanmateix, la nació irlandesa hauria estat capac, fuialment, d 'absorvir dins la seva unitat tots els

elemenis estrangers. A mes, Ncgre i Balct contraposa el carácter tolerant del poblé irlandés amb la

legislació penal d'altres paisos; el respecte de les miñones, dones, és un element important de la llei i

el costum irlandesos 487. D'aquesta manera, Negre i Balet sembla voler desmentir el carácter sectari

del nacionalismo irlandés, a mes de culpabilitzar a Anglaterra per les divisions entre nacionalistes i

unionistes (protestants).

En darrer terme, el dret d'Irlanda a esdevenir Estat Lliure és igualment aplicable a Catalunya perqué:

Catalunya no s 'ha conformat pas mai amb la pérdtia de les seves ¡libertáis, i encara que s 'hagués

avinguf amb aquest estat de fet en qué es t roba d'enea de Vany 1714, la seva vohmtat nacional

-tantes voltes palesada,- d'esdevenir Estat Lliure, ¡i atorgaria el dret que hagués pogut negligir

preteritament.

El martirologi irlandés segucix amb l'cxccució de Kcvin Barry -a Tcdat de 18 anys- a la presó de

Mountjoy. Aixó desencadena una serie de protestes a la premsa catalanista alhora c qué s'exalta

Tcsperit de sacrifici ách patrióles irlandesos:

Brava Irlanda, gloriosa Irlanda, quins filis que tens. Dones que resen sola el baten! de la pluja -i,

entre elles. aquella mare tan serena 'queno vessá ni una llágham"-, / homes, que se V sacrifiquen amb

tanta fidelitat com el teu gran alcalde o que reben la morí amb tanta valentía com el teu gran

estudian! (Barry). Ets venturosa, entre les leves dissorts, Irlanda... 489

El 22 de novembre simbolitza una altra data mítica en la historiografía irlandesa coneguda com la red

week i caracteritzada per la violencia i el vessament de sang. Antoni Rovira i Virgili s'hi refereix amb

un artiele titulat La Jornada Vermella de Dublin:

La Jornada del 22 de novembre a Dublin és comparable a la Saint Barthelemy francesa i al Corpus de

Sang Cátala. La comparanza es basa en el carácter delsfets i no pas en llur abast. 490

•187 Ibid,p. Ii-12
4SS¡bid,p.31
4 La Veu de Catalunya, Kevin Barry, Blai, 12 de novembre de 1920.
490 La Veu del Valles, 24 de novembre de 1920.

236



Antoni Rovira i Virgili mantc una actitud de certa ncutralitat davant cls actes de violencia deis

revolucionaris irlandesos i la repressió británica:

Condemnables les repressálies i les contra-repressálies, tot home de cor net ha de desitjar que es posi

fi ala violencia que a Irlanda deshonra ensems les dues causes en lluita. 491

Els actes de violencia, dones, son condemnables en qualsevol cas i no poden justifícar-se per cap causa

o ideal.

Amb la signatura del Tractat de Pau a fináis de 1921 i el dcscncadcnamcnt posterior de la guerra civil,

1'opinió pública catalana toma a dividir-se un altre cop. Els sectors nacionalistes radicáis veiren en el

Tractat una maniobra del govcm anglcs per a dividir cls irlandesos i impedir així l'assoliment de la

independencia completa. Tanmateixt Topinió mes gencralitzada fou la d'interpretar el Tractat i

Tcstablimcnt de l'Estat Lliurc com una victoria deis nacionalistes irlandesos. Rovira i Virgili -tot i

assenyalar les limitacions posades a les aspiracions irlandeses- valora positivament el Tractat:

Potser una parí de I 'opinió mundial quedará decebuda per I 'actitud adoptada a dañera hora pels

irlandesos. Pero la veritat és que han aconsegitit molt. forca mes d 'alió que podien esperar mesos

enrera. El régim que serveix de base a I 'acord és superior en gran manera a les liéis del 'Home Rule'

de Mr. Asqttith i de Mr. Lloyd George. Es tracta d 'un régim d 'unió personal o monárquica, amb

limitacions militars.

L acord atorga a Irlanda el bell nom d 'Estat Lliure. Ben bé l/iure no ho será, en el sentit de la

plenitud de la sobirania i de personalitat internacional. Pero, si I 'acord esdevé realitat, Irlanda será

mes lliure que no era Hongria, per exemple, en el ve!I régim dual de I 'Imperi Austro-Hongarés.

En circunstancies análogues, cap poblé hauria aconseguit tant com Irlanda, ni cap Estat hauria

concedit tant com Anglaterra. 492

No tots els catalanistcs aplaudeixen el tractat de pau i la constitunció de l'Estat lliure. Alguns veuen en

aquest fet una traíció ais ideáis republicans irlandesos. Per a Joan P. Fábrcgas, per cxemplc, Cosgrave

supedita la causa nacional a les conveniéncies de classe. Així, aquest polític irlandés és la

representado genuino del gran capitalisme i deis elements reaccionaris irlandesos:

49\lbid.
4 ' Antoni Rovira i Virgili, L 'Estat Lliure d'Irlanda, La Veu de Catalunya, 7 desembre de 1921.
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Es dedica a destruir, per mitjá d'una repressió violenta, sagnant i barbara, les restes de I 'exércií

separatista, que d'una manera tan heroica havia lluitatper la independencia d'Irlanda, i que tant

havia contribuít a transformar la concepció rígida que tenia el poblé británic d 'aquell problema.493

Per a Fábrcgas, dones, la guerra civil que segueix al Tractat de Pau seria conscqücncia de Factitud

repressiva d'un govern irlandés en mans de sectors conservadora. Fábregas fa, dones, una interpretado

social de l'enfrontament civil a Irlanda i contraposa Cosgrave a Eamon de Valera:

Hompot afirmar, dones, que si Cosgrave és la representado germina de la classe adinerada

d Irlanda, és a dir, deis detentors de les riqueses del país, que allí com arreu del mon han supeditat

sempre els ideáis a les conveniéncies de classe, I 'actual President de I 'Estat Lliure d 'Irlanda, Eamon

de Valera, és la representado de la carn viva del poblé irlandés, és a dir, de la gran massa que

renunciaría amb plaer ais beneficis materials, mentre aquell renundament li prometes assolir la

independencia integral i, per tant, el lliure albir que li permetes gandir el pie exercici de la seva

sobirania nacional. 494

La concessió de Fautogovem a Irlanda és, majoritáriament, interpretada positivament. A mes. hom

lloa 1'actitud d'Anglaterra i l'impcri británic, contraposant-la amb Factitud intransigent de Fimperi

Espanyol. Catalunya, com Irlanda, és una nacionalitat a la qué hom no pot negar el scus drets com a

tal:

/ la realitat és, aquí com a Irlanda, que existeix una nacionalitat catalana, amb propia esséncia, que

existeix una personalitat catalana amb el dret incoecible al sen liure desenroülament. El

reconeixement, un dia o altre, d 'aquesta personalitat és un jet inevitable, ádhuc unfet superior a la

voluntat deis homes... 495

Al capdavall, Catalunya -com Irlanda- son rcalitats que están per sobre de la voluntat deis homes; el

concepte de nació, dones, pren sovint un aire essencialista i messiánic. Davant aquesta realitat

inesborrable, l'imperi espanyol ha de concedir una sdlnció jurídica; en cas contrari, Espanya está

destinada a la seva dissolució:

L 'Imperi espanyol fou un gastament perqué els pobles que exercien I 'hegemonía de les ierres

peninsulars no tingueren la capadtat d 'imperi que palesá Rome en I 'antigor i ha palesat Anglaterra

493 J.P. Fábregas, Irlanda i Catalunya, p . 67.

494 J.P. Fábregas, Irlanda i Catalunya, p . 8 1 .
495 La Veu de Catalunya, Irlanda Lliure, editorial, 8 desembre de 1921.
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en I 'edat moderna. Si el plet de Catalunya no troba aqüestes sohtcions juridiques que nosaltres

cerquem, restará confirmada la secular ineptitud d 'Espanya per a servar un imperi. I les davallades

deis imperis, quan esdevenen incoercibles, acaben fatalment en la dissolució. Si elpelt de Catalunya

trobés una rápida solució jurídica, encara fórapossible bastir un imperi ibéric, amb illimitades

possibilitats de concrecions polítiques.

Així, o Espanya demostró la seva capacitat potencial d"imperi resolent efwacment i jurídica el plet

secidar de Catalunya, o continuará la seva davallada envers la desfeta i la dissolució. Aquesta és la

llisó essencial d 'Irlanda. 496

L'cxcmplc a seguir, dones, es el d'Anglaterra i l'Impcri británic. Espanya ha de rcsoldrc el problema

cátala, que com 1'irlandés, és un plet de llibertat col. lectiva, un cas d'administrado de llibertat

política, per al qualfóra molt oporñ't i molt convenient que Espanya seguís I 'exemple d 'Anglaterra49?.

Espanya, a mes, té el problema del Marroc, que és un problema de I 'art de governar els pobles, un

cas d'aptitud o ineptitud per a exercir fiincions protectores, un cas de capacitat o incapacitat

d 'imperi, per al qual també calaría que Espanya aprofités les llicons encoratjadores d 'Anglaterra 498.

Hom diferencia, dones, entre la qüestió catalana o irlandesa i el problema del Marroc, justificant -en

certa mesura- el colonialisme británic i fins i tot l'espanyol. En definitiva, l'editorial de La Ven no

s'oposa a la idea de r imperi sino que en vol una transformació seguint el model británic:

/ és que, menire I 'Espanyol no demostri, amb la resollido definitiva del plet cátala, la seva capacitat

d 'imperi. no tindrá I 'elasticitat i I 'amplitud de concepció necessáries per a donar concreció civil a la

idea del protectorat rifeny. 4"

En el mateix editorial hom es refereix a la possibilitat que davant la persistent negativa d'Espanya

puguin aparéixer a Catalunya sinn-feiners d'acció. Es una clara amenaca sobre una eventual

radicalització catalanista seguint el model revolucionan irlandés:

Catalunya té, com Irlanda, plantejat un problema de llibertat col. lectiva- Catalunya, amb totes les

formes possibles de sufragi, ha demanat i demana, com Irlanda, la seva autonomía. Es cert que aquí

no hi ha, encara, 'sinn-feiners 'd'acció. Pero és que hi ha, a Madrid, algú que ho enyori? Hi ha , allí,

algú que ho desitgi?... 50°

496 La Veu de Catalunya, Irlanda Lliure, 9 de desembre de 1921.
497 La Veu de Catalunya, L 'exemple d'Irlanda, editorial, 9 de desembre de 1921.
49SIbid.
4 La Veu de Catalunya, I 'exemple d'lrianda, 9 desembre de 1921.
500Ibid.
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11. LA FIGURA DE MAClA: L'INTENTDE PRATS DE MOLLÓ I LA IDEA DEL

SACRIFICI DE SANG

Ja el 1914 Franccsc Maciá es un referent pcl catalanismc mes radical. Davant les clcccions de 1914,

Renaixement elogia la figura de Maciá com a únic candidat que pot representar a Catalunya

dignament:

No irobem en totes les candidatures de Barcelona ni un sol home que pugiti representar dignament la

nostra térra. Idiem a Barcelona i no diem a Catalunya, perqué ens ve a la memoria el record d"aquel!

Francesc Maciá, Cátala honrat i chitada noble que allá a les Borges Blanques va a lluitar amb

aquella dignitat amb que deurien lluitar sempre les vers nacionalistes. 50!

Si Irlanda havia cstat, en bona part, un model parlamentan i constitucional per la consecució de

Patunomia, les coses comencarien a canviar a partir de 1916. L/aixecament de Pasqua de 1916 -tot i

que molts eatalanistes Pintcrprctarcn de manera negativa- fou vist com un excmplc a seguir pels

nacionalistes radicáis organitzats al voltant de Franccsc Maciá. l/evolució posterior a Irlanda -amb

renfortiment del Sirrn Féin i deis partidaris de la independencia- refermá ais nacionalistes radicáis

catalans en la necessitat d'organitzar un moviment revolucionan a Pestil irlandés. Cal teñir en compte,

a mes, que en el moment álgid de la guerra anglo-irlandcsa 1" estrategia autonomista de Cambó fraeassa

de pie. Per a molts eatalanistes Pactitud de la Lliga fou de claudieaeió davant els partits monarquies;

Cambó no s'hauria atrevit a posar en práctica una estrategia de confrontació davant la negativa de

Pestat espanyol a accedir a les demandes catalanes.

Fou en aquest context que Francesc Maciá, amb la formació de la Federació Democrática

Nacionalista, intenta aglutinar els joves partidaris de la independencia i oposats a la política seguida

per la Lliga Regionalista. Tot i ser un grup petit, aconseguí un cert ressó a partir de la seva

mobilització al carrer i el scu enfrontament amb les forces d'ordre i els grups dretans vinculáis a la

Unión Monárquica Nacional, Quant a la seva composició, cal destacar-ne la presencia d'elements

provinents d'organitzacions vinculados a la Unió Catalanista de Martí i Julia, al CADCI i a tota mena

de casáis i associacions nacionalistes de caire urbá. En tot cas, el que era norma general era el

predomini de joves eatalanistes i republicans que havicn tingut accés a la retórica nacionalista difosa

501 Renaixement, 5 de marg de 1914, p. 121-22.
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per Martí i Julia. D'entrc clls, hom pot destacar a Daniel Cardona (Vibrant) que contraposaria el

regionalisme de la Lliga al carácter revolucionan del seu catalanisme:

Perqué en Prat mai havia vist el catalanisme com un moviment revolucionan sino com una aspirado

política. I hafet polítics i no revolucionans. I els catalanistes, havent-se-les amb Espanya, com tots

els pobles, que aspiren a ésser lliures, ho és, vulgues o no, de revolucionan.502

La interpretado favorable a la rcvolta de 1916 es veic confirmada amb la victoria electoral del Sinn

Féin el 1918, i la posterior evolució política irlandesa que mena a la constitució de l'Estat Lliure

d'Irlanda el 1921. Ais ulls de molts nacionalistes catalans, Irlanda esdevingue un model i un mitc de la

lluita per la independencia. Així, l'acció de 1916 s'havia demostrat efectiva, amb la consegüent

idealització d'un acte de forca que hauria menat Irlanda al scu allibcramcnt. A la Conferencia

Nacional Catalana de juny de 1922, Maciá ja havia apostat per r estrategia Sinn Feiner tot proposant

d'cstablir un govcm provisional i un brac militar, amb la perspectiva d'una futura rcvolta a l'cstil

irlandés. Amb aquesta intenció Maciá runda poc després l'organització d'Estat Cátala. Així, Maciá

pretcnia reproduir a Catalunya el model de l'IRB i els Voluntaris Irlandcsos. De la matcixa manera

que els Sinn Feiners, Maciá considerava esgotada la via parlamentaria i crcia que la llibertat de

Catalunya tan sois podia ser aconseguida per mitjá de la forca:

Creat elpartit d'Estat Cátala i la constitució d'un contingent defuturs soldáis de Catalunya,

Francesc Maciá no s 'amaga pas de proclamar en pie Parlament que, donat el principi del dret de

Catalunya a governar-se ella mateixa, acabava de crear I 'exércit cátala que, quan vingués el cas,

/aria prevaler el seu dret per la forca de les armes.503

Aqüestes deelaracions es produícn en un moment de máxima tensió social i política a Catalunya.

L'organització deis escamots d'Estat Cátala es justificava com una forca defensiva davant la repressió

de que eren objeetc els catalanistes. A mes, des de 1919 hom ja comptava amb uns mártirs per la

causa catalana, després de la mort de dos joves catalanistes en uns avalots a Barcelona:

Pitjor, mil voltes pitjor que la guerra, fou - i és~ la dominado. Vexacions i insults de totes menes, els

castiles els han anal augmentant cada dia. En comengar I 'any CCVde I 'esclavatge de Catalunya, que

ha sigut el de I 'enfondrament del militarisme i el de la llibertat de tants de pobles, una 'Lliga

502 Daniel Cardona ("Vibrant"), "La Patria Nova", Butlleti de l'Estat Cátala, n°7, generde 1925.
503 AlfonsMaseras, La República Cata/ana, p. 19.

241



patriótica española' que mes tard infanta la 'Unión Monárquica nacional \ ambfitlles infamants crida

ais eterns enemics de Catalunya i els atiá al crim.

Els jovencells de setze anys, En Manuel Miralpeix i en Joan Benet, sois perqué Iluten un llag cátala,

foren covardament assassinats...

Nous mártirs de la Causa, rendim-los, Catalans, en el dia d 'avui, tribut de recordanca. No hi hagi

entre nosaltres diferencies: qui cregui, resi 'ls-hi una orado; qui no cregui, dediqui 'ls-hi un moment

delseupensar. Totsjunts, Catalans, en l'onzedeseíembrede 1919, diguem: VENJANgAíi 504

Sens dubte, la Revolució Irlandesa influí decisivament en el carácter intransigent i insurreccional del

nacionamlisme maciancnc. Maciá entra en contacte amb De Valera i seguí atentament l'evolució

política irlandesa d'enca de VEaster Rising de 1916505. Des de 1922, Maciá havia dedicat els seus

esforcos a la formació de la Federado Internacional de Clubs Separatistes Catalans, amb la intcnció

de recaptar diners per a la causa catalana. Aquí trobem, un altre cop, el ressó de l'exemple irlandés.

Així, el nacionalisme radical irlandés s'havia basat en bona mesura en el suport financer deis

irlandesos-americans; de Valera havia estat un deis máxims precursors de la interrelació amb la

comunitat irlandcso-amcricana des que Iidcrá el moviment independentista irlandés. Maciá, ja refugiat

a Franca després del cop d'estat de Primo de Rivera, es referí a Pexemple irlandés per a demanar el

suport deis catalans d'America:

Ha d'ésser preocupado constant deis catalans residents al continent americá i a altres indrets de

I 'estranger, que és precís de dotar de mitjans econdmics a aquesta organització afi de desenrotllar de

manera positiva i rápida la marxa de nostra causa, prenent I 'exemple del que realitzaren les colónies

gregues per a emanciparse del jou ture, de ! 'esforc esmercat pels polonesos i deis desprendiments

generosos deis irlandesos residents ais Estáis Units d'Améhca. Pot assegurar-se que América ha estat

la impulsora mes formidable de la llibertat deis pobles opresos d'Europa. L 'hora deis catalans és

arribada. sm

El cop d'Estat de Primo de Rivera el 1923 i l'actitud de connivencia de la Lliga, serviren a Maciá per

reforcar les seves conviccions sobre la inviabilitat de la via constitucional i la necessitat d'un

moviment insurreccional a Testil irlandés. Maciá establí un Burean -una mena d'oficina d'Estat Cátala

a París- primer en un espai reduit al centre de París, despres traslladat a un espai mes ampli a Bois-

Colombes. Aquí, Maciá organitzá una mena de quarter general deis independentistes catalans, amb

Tacompanyamcnt de Ventura Gassol, que actuava de secretan particular i polític de Franccsc Maciá.

StH Full Volátil de la Unió Catalanista, 11 de setembre de 19i 9, R 61227, Biblioteca Arús.
505 Josep Carner i Ribalta, De Balaguer a Nova York passant per Moscou i Prats de Molió, p. 48

Mació; la se\'a actuado a I 'estranger, Voium I. p. 32.
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Des de París es publica el Butlleti de / 'Estat Cátala, amb la intcnció de fer arribar a Catalunya l'cspcrit

nacionalista deis exiliats catalans a Franca. En el text de salutació, Francesc Maciá animava els joves a

mobilitzar-se en favor de la defensa de Catalunya:

Jovent ardií, que a les leves mans arriba aquesta fulla, tu que ets la esperanza de la Patria, treballa

sens descans per Catalunya. Busca els teus germans i uneixte amb ells; organiízaí dintre I 'Estat

Cátala, estudia i exercitat, dedica parí del temps que disposes a servir a la Patria oprimida.

Sigas pntdent, sigas fldel. Tingas fe amb els homes que amb abnegado i sense soroll treballan per a

deslliurar-la de I 'esclavatge. Ells, fita la mirada en els seus amors, portaran Catalunya a la victoria.
507

El carácter profetic i gairebe messiánic deis texts de Maciá d'aquesta época coincideix amb l'oratória

que caracteritzá els rebels irlandesos de 1916 i la guerra de la independencia amb Anglaterra. Maciá

posava l'acccnt en la necessitat de formar un exércit ben organitzat i disciplinat perqué els ses

membres tindran que sufrir penes i dolors i solament posseint una fe inquebrantable en els seus caps i

portant a I 'ánima laferma decisió de vencer o morir, podran fer-se superiors ais sofirments moráis i

materials que els esperen50S. La idea que una minoría -mitjancant el sacrifici personal- havia

d'allibcrar a la patria, es ben present en el Maciá d'aquesta época. Maciá, com els poetes irlandesos de

1916, creía que la llibertat de Catalunya solament es podia aconseguir amb un sacrifici de sang:

Catalans, romanare passius i resignáis, anar a la solució defiitures col. laboracions mes o menys

cordials, duguin I 'etiqueta que duguin. fora per Catalunya un martiri sense gloria, una mort sense

resurrecció. Les taques de sang només amb sang poden ésser rentades i les coses de i 'esperit mai,

enlloc del món, s 'han comprat a pes d 'or ni de monedes. Lo llibertat deis pobles mai s 'ha comprat a

pes d 'or ni de monedes. La llibertat deis pobles, només s 'ha comprat sempre al preu de la sang. I ai

d'aquelIs que un dia la compren a preu de moneda, que a preu de moneda se la tornen a vendré. 509

Es evident que aquesta idea del sacrifici de sang tenia el seu model mes alli?onador en Faixecament

de Pasqua de 1916 i en les posteriors vagues de fam deis presoners irlandesos durant el conflicto

anglo-irlandés. En una proclama del Butlleti de I'Estat Cátala de 1924 s'esmentava la revolta

irlandesa del 1916 per justificar la rcalització d'un acte de rebel.lia nacionalista, encara que aquest no

tingues possibilitats de tnomfar. L'exemple iralndés hauria demostrat que el vessament de sang deis

líders de la revolta havia preparat el camí cap a rallibcramcnt nacional:

501 Francesc Maciá, "Salutació ", Butlleti de I 'Estat Cátala, abril de 1924, Paris-Catalunva.
Maciá; la se\'a actuado a I 'estranger.Op. Cit., p. 31

509 Francesc Maciá, "Catalans, Alerta!", Butlleti de VEstat Cátala, n°7, edicióper Catalunya, gener de 1925.
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'Que no ho sabieu que ells serien venguts? Sí, ells ho sabien. Que no sabien que anaven a

una mort certa? -Si, ells ho sabien' [Simone Téry, "En Mande"}

Catalunya no té d 'anys enea tradidó de guerra; la nostra bandera está ja cansada dyonejar en aplecs

de sardones ifestes de gaia ciencia. Ara, sota el cel blau de la nostra Catalunya ella demana la

voluptuositat de la sang! Honorem-la, Catalans, amb la sang del nostre sacrificií Que esperem mes?

Ahí Rieu-se 'n de les preparacionsí

'Ells sabien que anaven a morir, -deia la mare de Patrick i de William Pearse, executats

després de l'insurrecció de Pasqua de Dublin, -ells ja m'ho havien dit, mes ells també sabien

que solament morint salvaven l'ánima de l'Irlanda.'

Salvem I 'ánima de Catalunya, patrióles catalans. L 'Unió Catalanista té encara aquella bandera que

les dones de Catalunya li 'nferen ofrena.

Fem, dones, la preparado, I 'inmediata preparado i no guaitem res, ni escoltem la rao i el seny, que

son enemics de I 'ánima.

Cal veure benc clarament I 'estat del nostre plet. Catalunya no té altra esperanca per a la seva

reivindicado nacional, que I 'acció directa (...) Davant d 'aquesta solució única i digna, s 'imposará

I'"unió sagrada"per a iniciar I 'acció definitiva i alliberadora (...) Ja elfarem elfront únic; ja la

farem I 'unió sagrada. La segellerá el patíbol i será signada pot ésser ais Fossars de Montjuic. Únic

lloc digne. La Ihiita de Catalunya contra Espanya no és una batalla; no és una vaga general de vint-i-

quatre hores (...) N'haurem de perdre algunes per a guanyar la definitiva. Mes perdem-les, que

perdent-les guanyarem a Catalunya-

¡Juren Catalans, que donaren la vostra vida per la Dignitat, per la Llibertat de la nostra roca! Visca

Catalunya Lliure! 5I°

Aquest text ve signat per membres (TEC de Barcelona, París, Perpinyá, Toulouse, Bcziers i La

Havana; i compta amb Tadhesió de delegats d'Euskadi, india, Canáries, Filipines, Rif, i Nacionalitats

oprimides de Foficina de Berlín {Vereinigung Vergeioaltigter- Volker). Aquest text té forca semblanca

amb la retórica de Daniel Cardona; probablcment -dones- ell n'és l'autor.

Aquest text evidencia, tanmatcix, l'existéncia de diferencies importants entre cls membres d'Estat

Cátala. Així, un sector mes militarista -encapcalat per Daniel Cardona- es mostraría partidari de la

realització d'un acte de forca quan abans millor, sense esperar a l'organització del denominat Front

Únic ni a Fallanca amb altres forces socials com ara la CNT. Per la seva banda, Francesc Maciá era

510 •'Patriotes", Butlleti de l'Estat Cátala, nQ5, I d'octubre de 1924
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partidari d'csperar a la constitució d'aquest Front Únic de manera que fós possible organitzar un acte

de forca amb certes possibilitats d'éxit:

Front únic vol dir aplegament de tots els catalans convencuts de que ! 'únic mitjá d'obtindre la

Uiberíaí és el de la violencia; front únic vol dir plasmar I 'ideal de llibertat en un instrument que

ordeni i canalitzi tots els recursos, tots els meáis i tots els es/orcos del poblé de Catalunya en una sola

orientado i en una sola voluntat per a que no perdin temps i esforcos; front únic vol dir que

I 'individualisme, les conveniéncies de partit i personáis, s 'esvaeixin i esfonguin dintre del sentiment

de conveniencia colectiva; vol dir també que els homes que formin parí d Taquest instrument han

d'acceptar les greus responsabilitats que el carree els hi comporta i els sacrificis que exigeix la seva

alta representado.

Per xó nosaltres, amb visió clara que el temps confirma cada dia mes, senyalem com a únic camí a

seguir la formado de I 'Estat Cátala, és a dir, el Govern de Catalunya per la ¡libérrima voluntat del

poblé, tenint com a únicfi I 'organització i preparado d 'una forca que pogués LLUITARI VENCER al

nostre dominador, recollint i aplegant tots els recursos, tots els mitjans i tots els esforgos. il

Josep Pía. en una coüaboració al Butllctí d'Estat Cátala es mostrava favorable a la idea del Front

únic, i vcia en Maciá un deis pocs polítics que sintonitzava amb el sentiment del poblé cátala. A mes,

el comparava amb Eamon de Valera:

S'al.lega, també, i'il.luminisme d'en Maciá. Espanta, en aquest home, el De Valera. Aquest espant,

¡ocalitzat a la Lliga, está bé perqué la por és una de les innumerables formes de I 'ignorancia. Pero en

els altres partits aixó no es compren. Un munt de diferencies separen En Maciá i jo. Som dos homes

de dos époques disüntes, de formado diferent, de sensibilitat potser contraria. Us concedeixo que en

Maciá és un símbol del sentiment a condició de que em consideren suficientment fredper ésser un

oportunista. I bé, aquest oportunista tts diu: En Maciá és / 'home que está d'acordamb el tó actual de

Í 'opinió pública catalana. En Maciá és I 'única esperanca. En Maciá és sobretot I 'home que porta

avui la política amb sufwient passió per teñir de Catalunya un coneixement exacte. No cal entrar en

mes explicacions. El temps dirá si el que avui sembla misticisme pur no és altra cosa sino I 'únic

camí.5'2

Tot i aqüestes divergéncies estratégiques, Maciá i la resta de membres d'Estat Cátala, coincidien en la

seva visió de la patria com queleom sagrat; una rcalitat espiritual superior a qualsevol be material. Per

511 Francesc Maciá, "Front Únic ", Butlleti de Catalunya, 20 dejuny de 1924.
512 Josep Pía, "Necessitat del Front Únic ", Butlleti de Catalunya, n°2, 20 dejuny de 1924.
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tant, el gcst de rcbcl.lió que havia de redimir la patria, era un acte sublim d'cspiritualitat. El gener de

1925 Maciá es dirigí ais catalans que s'han acoblat com a soldáis en ordre de batalla, per dir-los que

s'acostava / 'hora de la victoria:

Mésferms que mai i compactes, sapiguem estar amatents, mateix que si 'ns trobessiu enpeu de

guerra, a la veu d"ordre que optser us sigui donada I 'hora que menys iis penseu i el dia que menys

sospitáveu. Es en el silenci que es conghen les revolucions i en silenci pacient que s 'ha de saber

esperar-les...

Penseu que si no se us ha cridat abans, és que no he cregut arribada I 'hora de la victoria. Penseu

també que, quan us cridi, podreu venir ben refiats, mateix que anéssiu a unafesta, que una granfesta

ha d 'ésser per Catalunya aquest dia que pressento i que en veritat Se veritat. us dic queja s 'atanco.
513

Maciá, dones, era explícit en la voluntat de preparar una rcvolta per a redimir la patria, pero

demanava paciencia ais Vohmtaris Catalans per tal d'esperar el moment oportú. Maciá no es volia

llancar, dones, a un acte de forca sense una preparació previa i unes certes possibilitats d'éxit. Es en

aquests anys que es crea el mite de Maciá com a heroi nacional. Sovintegen els articles llaudatoris que

parlen del cabdill, del redemptor de la patria, etc. La figura de Maciá es sovint comparada a la

d'Eamon de Valera. Val a dir que d?encá 1922, De Valera ja no liderava tot el moviment nacionalista

irlandés. La guerra civil, que havia dividit la socictat irlandesa des de la formació de l'Estat Lliurc

d'Irlanda, havia portat De Valera a prendre una actitud intransigent en defensa d'una República

independent. Maciá s'idcntificá amb el nacionalisme deis republicans irlandcsos i de ben segur

pretenguc emular a Catalunya Tevolució del nacionalisme irlandés, que des de 1916 havia vist

Tensorrament del Partit Parlamentan i Tascens del Sinn Féin i de Tideal independentista.

Aquesta influencia del cas irlandés i de la figura de De Valera en la personalitat de Maciá no fou sois a

nivcll tcóric. En cls anys anteriors a Tintcnt de Prats de Molió, Maciá mantinguc contactes amb De

Valera i fins i tot es traslladá a Dublín en ocasió de la festivitat de Sant Patrici, diada nacional

d'Irlanda5I4. Des de la seu d'Estat Cátala a Bois-Colombes, Maciá tingué un contacte estret amb L.H.

Kerney, delegat diplomátic de la República Irlandesa a París515. A mes, durant un cert temps -pels

513 Francesa Maciá, Catalans, Alerta.', Op. Cit.
5 N Maciá; la se\>a actuado a I 'estranger, Op. Cit., p. 52
515 Fons Maciá, Inventan 264, Arxiu Nacional de Catalunya
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volts de 1925- Maciá va acollir un membrc de TIRA, Ambrosc Victor Martin, qui havia cstat deportat

durant la guerra d'independencia d'Irlanda i havia estat també en contacte amb nacionalistes bascos.516

A.V. Martin, en la seva estada al costat deis indcpcndcntistcs catalans, dona a Maciá la seva versió de

lfcvolució política irlandesa d'cncá 1916. A mes, expressá la seva eoncepció nacionalista basada en la

idea del sacrifici de sang i elogia TIRA peí seu carácter disciplinat. Martin advertí ais catalanistes de

Maciá deis sacrificis que cll mateix havia hagut de fer en esdevenir soldat de TIRA:

Como Irlandés tengo orgullo en deciros que los soldados de mi patria han sido en este siglo y por

muchos siglos los más grandes rebeldes en el mundo entero, pero también han sido los más

disciplinados. Es increible la disciplina dentro del ejército republicano irlandés, sino fuera por eso en

la última guerra no hubiesen podido defender con tanto éxito a su patria ante el tremendo poder del

opresor. 5'7

516 A. V. Martin era un oficial de I 'Exércit República Irlandés. Originan de Kilbeggan (Co.

Westmeath) era propietah d'unpelit negoci. El 1919. set mesos després d'haver-se casal, fon deportat

a I 'Argentina per un període de tres anys. En acabat torna a Irlanda, on romangué uns dos anys i

d 'on hagué de tornar afiigir per qüestions politiques. Abans d 'estar amb Maciá a Bois-Colombes,

estigué en contacte amb els nacionalistes bascos. Així, 1 'abril de 1922 intervingité com a

propagandista ais locáis de la Joventut Basca de Bilbao, tot lloant el comportament de les dones

irlandeses en la lluita per la llibertat nacional, a través de la seva organització "Cumann na Ban ".

Arrel de les páranles de Martin, i a iniciativa del líder nacionalista Elias Gasllastegui, sorgí

I' "Associació de les Patrióles Basques " C'Emakume Abertzale Batza "). [a Ludger Mees, Nacionalismo

Vasco, Movimiento Obrero i cuestión social, ¡903-1923]. El 1925 tenim constancia de la presencia de

Martin en una reunió a Ordizia -que probablement eslava connectada amb les 'conspiracions' que

giraven a I 'entom de Francesc Maciá i el seu comité de la Lliure Alianca. La consegtient intervenció

policial en aquest acte acaba amb la detenció de Elias Gallástegui, d'altres "aberrians", i del mateix

A. V. Martin. L 'estada a Bois-Colombes es produi poc després d 'aquest incident. Allí s 'estigué un

parell de mesos amb I 'ajut económic de Francesc Maciá. A París manté correspondencia amb

"Roberto " [Cosme de Orrantia?] que era membre de "Euzkadi Askatasuna Aldezko Batzara "

(Euzkadi Independence Comission). EL maig de 1925 el sabem a Brussel.les, d'on no podia tornar a

Franca donada la negativa de les autoritats belgues a donar-li el visat. (Ambrose Victor Martin, Fons

Maciá, Inventan 264, Arxiu Nacional de Catalunya).

Ambrose Victor Martin, "Como habla un soldado", Fons Maciá, Inventan n°264, Arxiu Nacional de
Catalunya.
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En un sopar organitzat pels irlandesos de París en motiu de celebrar-se la diada de Sant Patrici, Maciá

prepara un discurs en que lloava en nom de Catalunya la lluita del poblé irlandés per la llibertat. De les

paraules de Maciá -que foren llegides en anglés per A.V. Martin- se'n desprenia una produnda

admiració peí moviment república irlandés, que havia de servir d'cxcmplc per ais nacionalistes

catalans. En el scu discurs -pie d'un llenguatgc barroc i poetic- Maciá contraposava una Catalunya

"esclava' i atemorida a una Irlanda valenta que feia set-cents anys que lluitava per la seva llibertat:

This act is the consecration offriendship oftwo peoples who are, at the present, brothers ofslavery

and martyrdom and wiil be, in a shortfiiture, brothers in resurrecüon and deliverance.

Emerald Jsle, heroic Erin, Catalonia lovesyou, since manyyears, like someone in love. She would like

to give you her arm. but she does not venture as she is still wearing a gown like Cinderella, a gown of

slavery. You, brave Ireland, are, on the contrary, dressed in purple. The sheding ofyour precious

blood makes yon resemble a queen. Yon havefor a royal strade a Calvary. andfor a royal throne a

Cross. It isfrom that reign ofpains that. for seven hundredyears, over the Ocean and Continents, you

are claimingfor justice.5IS

Maciá lloava el darrer sacrifici d'Irlanda per la seva llibertat, dut a terme enfront del mes abominable

deis imperis. Aquí Maciá s'estava referint a la guerra civil que seguí al Tractat de Pau de 1921. Aquest

Tractat hauria servit per posar una benaplena de sang ais ulls de molts irlandesos:

Ireland, Land ofthe Sacred Shamrock, Isle of martyrdom, seven hundred years nailed to a cross, to

see, at the end. how some ofyour children would thrust the spear inyour side as though this last

wound musí have been wanting to you to consúmate the sacrifice, or as though this last crime have

been wanting to the Opressor tojustijy being callea ofall the Empires the must abominable one.

Has your oppressor not got enough blood with that ofso many women and children assassinated,

periodically. throughout the centuries, in Ireland, that now, calling some misguidd brothers ofyours

and enthralling them with deceitfid sweetness, by speaking to them ofpeace, he has tied a bloody

bandage befare their eyes and has converted them into the most repugnant war monsters. 5'9

518 Francesc Maciá, Discurs llegit per A.V. Martin en el sopar de Sant Patrici celebrat a París, el ¡7 de marc de
1925. Fons Maciá, Inventan, 264, Axiu Nacional de Catalunya.
519 Ibid.
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Maciá es referia amb contundencia, dones, ais irlandcsos que estaven traint la seva patria, i

assenyalava que si no es convertien a temps, caldria fer-los fora d'Irlanda, de la mateixa que Sant

Patrici havia expulsa! els réptils dIrlanda:

Do not allow Ireland to suffer any longer. Rend asunder the bloody veilfrom yoitr brothers eyes and

let them see the atrocity ofthe crimes they have commited. The conversión my redeem then ifthey earn

to become great pemtents. Othenvise, extermínate them as making oftheir death the penitence to wash

the dishonoitr oftheir ill-spent Uves (...) Ofold it was Saint Patrick who expeled De Valera who

wonld, today. expel the reptiles -that kind of reptiles who, like a plague, have descended upon your

country? 520

Maciá també crcia vcurc a Catalunya I'cxisténcia de patrióles disposats a col.laborar amb 'Toprcssor"

i fer de Catalunya un Estat Lliure. Pero Catalunya havia de seguir Fexemple d'Irlanda i lluitar fins el

scu complot allibcrament:

In saying this to yon, let me turn myface towards Catalonia. We don V lack ofpeople that, while true

patriots are disposing themselves to the snpreme sacrifice. they offer themselves, publickly, to

coUaborate with the opressorfor a Catahnian Free State ressemb/ing that Free State ofmimicryyou

have got, unfortunately, in Ireland.

But the road we have to follow shall be dear imder the guidance ofyour example. Catalonia shall

learn from Ireland the couragefor the fight and the resignationfor the crude sacrifice that waits for

her. 521

Maciá, dones, volguc donar el scu suport ais republicans irlandesos de París. Es posicioná clarament al

costat de De Valora i en contra de les autoritats de TEstat Lliurc d'Irlanda. Maciá fcia pales un gran

radicalisme i mostrava així la seva oposició a qualscvol solució que no fos la independencia completa.

Maciá acaba les seves paraulcs amb un dcsig de llibcrtat per a totes les nacions oprimidos que havien

d'unir els seus esforcos en una gran alianca comuna:

Blessed chalice, be a bond. ofour liberty and a surety ofthe fiiture alliance ofthe oppressed nations.

They will spill into you the blood of Sacrifice and that will be for them their Sacred Wine. You shall

imite them in suffering, shall confort them in the Fight, and shall exult them to the Liberation.

52Qibid.
321 Ibid.
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Blessed chalice, arise above onr Countries like a living affirmation ofhumanism, and, infront ofthe

sarcasm ofthe League ofNatiom, proclam that they will rtot raise at al! the wine ofthe orgies, neither

the cup whichm isfilled with vile marketable blood.

For Ireland. For Catalonia. 522

En el matcix acte, intcrvingué tambe Ventura Gassol tot asscnyalant la simpatía que Catalunya tenia

peí poblé irlandés i la seva lluita per la independencia. Així mateix, Gassol féu una glossa [laudatoria

de la figura de Franccsc Maciá, cquiparant-lo a Eamon de Valcra. Com cll, Maciá es podia considerar

el President de la República Catalana i el cap de VExércit Cátala:

Senyor Fr Maciá. Colonel ofthe Spanish Army, flug away his sword are the dishonour that the

oppression by Spain of Catalonia represented. And flug himselfin the stmggle to redeem his country.

He had been. since he began to act, the most popular ana adored deputy ofthe multitudes of

Catalonia, and the incarnation ofthe radicalismand spirit of rebelión of Catalonia against Spain. "

"At this moment he is the representative ofthe nationalists and all Catalonia considers him as the

President ofthe Catalán Republic.

He is the Commandant in Chief ofthe Catalonian Army. the army that must conquer the Hberties of

Catalonia. 523

Maciá -i la resta de nacionalistes catalans que eren amb cll- sentien una gran admiració per la causa

irlandesa. Les paraules de Maciá, carregades de misticisme i un aire profétic, deixen entreveure una

fascinació per la rcvolta irlandesa. Aquesta admiració coincidia en un moment que cls membres

d'Estat Cátala estaven preparant una acció armada. Maciá volia realitzar un acte de forca, pero volia

preparar una acció que no estigucs destinada al fracás. Amb la intcnció de preparar un aixecament amb

possibilitats d'cxit, organitzá el Comité d 'Acció de Llinre Alianca amb la presencia de la CNT i

nacionalistes bascos, i fins i tot es traslladá a Moscou en companyia d'Andreu Nin per tal de cercar

l'ajut sovictic. Aquesta espera posa nerviosos ais sectors mes radicáis i militaristes que el maig de

1925 fundaren a Barcelona Torganització La Bandera Negra (o Santa Germandat Catalana), amb

l'objcctc de portar a terme la defensa nacional segons el métode d'acció directa de I 'organització

d'Estat Cátala524. Es constituía com una sub-organització d'Estat Cátala que havia de vetllar peí

mantcniment del scus principis doctrináis, i es comprometía a anar a l'acció immcdiatament. Tot i que

oficiatment aquesta socictat secreta era dirigida des de Texili per Francesc Maciá i Daniel Cardona, la

formació de la SGC responia a la dissidencia d'un sector d'EC respecte Pactitud de Maciá. Daniel

Cardona -que encapcalava aquest sector dissident- era partidari d'una acció immediata:

522 .-iibid.
523 Ventura Gassol, Fons Maciá, Op. Cit,
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El Senyor Maciá i Gassol veieren en tot aixó [I 'organització de la SGC] una dissidéncia. La

dissidéncia existia, basada en un argument important: no esfeia res, i I 'organització d 'EC es

disgregava... Pensávem anar a I 'organització d 'unfet de dignitat, que, un cop tot enllestit, hauriem

posat a les mans del senyor Maciá, i si aquest no bagues acceptat i autoritzat elfet, hauriem tirat la i
i • 525 '

cosa endavant.

Poc temps dcsprcs del manifest d'aparició de la SGC es produí l'anomcnat Complot del Garraf intent

fhistrat d'assassinar el rei Alfons XIII que acaba amb la detenció de molts membres de La Bandera

Negra. Per a Daniei Cardona aquella acció fou / 'únic intent de dignitat catalana durant la dictadura:

Elfet de Garraf tindrá tots els defectes i sera tan parvular com es viilgui. Fon, pero un noble intent:

I 'ÚNIC INTENT DE DIGNITAT CATALANA durant la dictadura, / és respectable i ha d 'ésser '

fervorosament elogiat per tots els patriotes... Els autors mateixos confessen que elfet dona mes forca

moral a I 'organització. Sí. També va donar forca política. Grades a aquesta forca avui hem tingut i

diputáis, regidors. alcaldes, consellers i Presidents de la Generalitat. Fou inútil la revolta de Pasqua

deis irlandesos en 1916? Foren inútils les revoltes i els complots de! 'Katipunan' a Filipines? Han

estat útils, a Catalunya, trenta anys de política? S26 '

Un any mes tard, despres de successius fracassos en r organització d'un moviment mes ampli, !

Francesc Maciá decidí d'emprendre amb les seves forces una acció de sacrifici i de dignificado '
fi

nacional a semblanca de YEaster Rising irlandés de 1916. Maciá utilitzá la retórica del sacrifici de

sang, pero havia preparat l'acció revolucionaria amb l'esperanca que pogués teñir éxit. Així, la •»

incursió d'uns centenars d'homes pels pirineus podia haver provocat una reacció favorable a tot

Catalunya, amb la possibilitat d'una col.laboració obrera -de la CNT- a Barcelona. Aquesta acció, *l

dones, podia ser l'espurna que engengués un procés revolucionan que portes la Ilibertat a Catalunya.

En qualscvol cas, era un acte de dignificado nacional: '
i

Jo per la meva part cree que no ha acabat aquí el complot, i he decidit enferm i al marge del que

puguinfer ells i al marge de! que puguinfer els altres aliats nostres, portar a cap quelcom nosaltres

sois que encara que no assegiiri la Ilibertat de Catalunya (cosa que tampoc sabem, puix hi ha vegades

que una sola espuma pot produir un gran incendi), almenys la faro quedar en un lloc mes digne.527

52A Daniel Cantona, "Vibrant", Res de Nou al Pir'meu
52Slbid,p. 91.
526 Ib id. p. 82.
527Maciá, La se\>a actuado a l'estranger, Op.Cit, p. 71-72.
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Patríele Pearse i James Connolly s'havien referit en termes semblants en relació a la insurrecció de

Pasqua de 1916. És ciar, dones, que Maciá havia interioritzat la fascinado per YEaster Rising que els

nacionalistes irlandesos ja havien convertit aleshores en una página mítica de la seva historia. Maciá

qualifícava la seva acció com una aventura sagrada i gloriosa, i en les proclames preparados per a la

insurrecció els paral.lelismes amb la insurrecció irlandesa de 1916 eren evidents. Un Govern

Provisional de la República Catalana declarava Catalunya independent i sobirana. El dret a la

sobirania nacional es justificava, com en el cas de la proclamacio del 1916 a Irlanda, ais ulls de la

historia:

Dos segles d'esclavatge, d'humiliació id'oprobi, no hanpogut matar la ven de la nostra ánima. Ens

han pogut sotmetre els nostres cossos per laforca de les armes i arrabassar-nos aixi les nostres

¡libertáis; ens han pogut fer baixar el cap sota el seujou ifins treballar per a Vopressor, pero no hem

oblidat mai la ven interior de la nostra rebel.lió ni de fer sentir-la ais altres com a protesta i invocado

del nostre dret. 52S

El Govern Provisional de Maciá recorda el Provisional Government de la República Irlandesa

proclamat pels rcbels irlandesos de 1916. La "patria" es vista com una cntitat sagrada, Palliberamcnt

de la qual s'ha d'aconseguir mitjaric.ant el sacrifíci personal. El jurament deis Soldots de I 'Exércit

Cátala de Prats de Molió es un cxemple ciar d'aquesta mitificació i glorificado de la insurrecció

armada:

Estem en el moment mes solemne i mes sagrat per nosaltres. Des de fa dos segles, cap moment com el

present havia arribat a Catalunya. Grades al nostres gest, ovni flota de nou sota el nostre cel la

bandera roja i daitrada que hem heretat deis nostres avantpassats, vencuda pero tenyida de la sang

que vessaren generosament i heroicament en defensa de les nostres perdudes llibertats...

Jurem morir, també, si és necessari generosament amb la il.lusió i I 'esperanca de fer reviure

Catalunya i amb ella, I 'ánima d'aquells que han morí per la patria.. 529

El fracás de la temptativa de 1926 serví, tanmateix, per convertir Maciá en un símbol de la resistencia

catalana. Cinc anys mes tard, amb l'adveniment del regim república a l'Estat espanyol, Maciá

proclamaría ía República Catalana al baleó del Palau de la Generalitat. Finalment, dones, ell

esdevindria el líder d'un moviment nacionalista i república que comptava amb un ampli suport

popular. Si el 1916 havia representat al capdavall un fet clau en la historia irlandesa i el punt de

52S Ibid, p. 162.
529 Renaixement, Trista Llicó, 9 de julio! de 1926.
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partcnca de la lluita per la independencia, els fets de Prats de Molió serviren per a posar les bases a

Catalunya d'una tradició republicana i independentista que adquiriría certa forca els anys trenta.
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CONCLUSIONS

1. LA NACIÓ PER FER: ELSPRIMERS CATALANISTESI EL MODEL IRLANDÉS

Hcm vist com a Irlanda la idea de nació moderna te els seus orígcns en el llcgat de Paristocrácia

protestant. Des del segle XVIII trobem moviments polítics i culturáis que plantegen l'ideal d'Irlanda

com a nació a partir de la crccnca en el lideratge natural de l'aristocrácia anglo-irlandcsa. En el camp

polític, i com a ressó de les rcvoltes independentistes de les colónics americanos, sorgirá el 1782 un

primer poder legislatiu autónom a Irlanda; Fanomenat Parlament de Granan será un intent efímer que

respondrá única i exclusivament ais interessos de la minoría protestant Si en el camp polític veiem la

necessitat que te 1" aristocracia anglo-irlandcsa d'afírmar-se ella matcixa com una entitat diferenciada,

en el camp cultural podem observar una evolució semblant. En un principi, els Íntel.lectuals victohans

(anglo-irlandesos o simplement anglesos) reforc.aran la visió estereotipada d'Irlanda, que lligava

catolicisme i barbarie en contraposició a protestantismo i civilització. Tanmatcix, aquest folklorisme

que furgava en el primitivisme irlandés donará lloc, per cxcmplc, a la crcació de la Royal Irish

Academy a mitjans deis segle XIX. Aquesta entitat, que aplegará a una intel.lectualitat angl o-irlandesa

dcsitjosa de refermar la seva supremacía moral enfront de 1'industrialismo i la modernització, '

esdevindrá el plantcr deis Íntel.lectuals que iniciaran Tanomcnat revival gaclic. A poc a poc, Tintcres

historie i arqueológic peí passat gaélic anirá evolucionant cap a una crítica ais prejudicis anti-celtes i al

colonialisme británic. íntel.lectuals totalment arrenglerats amb 1 'estatus quo i amb els cercles de poder

victorians, com ara Samuel Fcrguson o l'angles Mattew Arnold, resdescubriran el passat gaclic tot

contraposant-lo al materialisme de la civilització industrial. La redescoberta de les sagues bárdiques i

deis mites celtes bastirán un Ilegat cultural i historie que obrirá les portes a la reivindicació d'Irlanda

com una nació mil.leñaría. Al mateix temps, Íntel.lectuals católics influenciáis peí corrent Romantic

del momcnt, com ara James Hardiman, comencaran a reivindicar el passat celta tot contraposant-lo a la

subjecció a Anglaterra. A fináis del segle XIX, una generado posterior -majoritáriament vinculada a
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¡'aristocracia protestant i hereva de la tradieió anglo-irlandesa- protagonitzará una renaixenca literaria

que es caracteritzará per Fexaltado del passat gaélic -en anglés- i la glorifícació de les figures

mítiques de la simbologia i les llcgcndcs celtcs. Així, personatges com Standish O'Grady, W.B. Ycats,

Lady Gregory o Georgc Russell, arribaran a fer una exaltado/we/zca de la figura de Cuchidain i de la

seva glorifícació de la violencia. Val a dir que aquesta renaixenca literaria també comptará amb

intel.lectuals d'arrel católica, el mes signfícatiu deis quals será Douglas Hyde -cap fundador de la

Lliga Gaélica-, que donaran lloc a Fanomenat moviment Irlanda-Irlandesa. Així, a comencaments del

segle XX, hom aprecia una progressiva desvinculació de la intel.leetualitat anglo-irlandesa respecte al

nacionalisme irlandés per la creixent associació d'aquest amb el concepte d'Irlanda-Irlandesa. Aixi

dones, la tradieió anglo-irlandesa será la responsable de la rcdcscobcrta del passat gaélic i de la

popularització de la idea d'Irlanda com a nació moderna, pero es desvinculará del moviment

nacionalista posterior peí seu creixent carácter católic i gaélic. El nacionalisme cultural irlandés basat

exclusivament en la reivindicació de la cultura celta i del gaélic com a Mengua nacional i la seva

creixent vinculado al catolicismo, bastirán un projeetc nacional poc atractiu per a Faristocrácia

protestant hereva de la tradició anglo-irlandesa. Aquests últims havien desitjat ser els líders moráis

drun moviment nacional que fes d'Irlanda un estat modern seguint el model anglés.

El moviment Irlanda-Irlandesa -i el projecte de fer d'Irlanda una nació gaélica- seria incapac, pero, de

frenar el proecs d'imposició de Fanglcs. Hcm de teñir en compte que el proecs de modermtzoció i

d'introducció del capitalismo aniña vinculat a Irlanda a un proecs d'assimilació cultural i lingüística.

En aquest sentit, la gran fam de mitjans de segle afectaría sobretot aquelles árees on la cultura gaélica

encara era mes present; les transformacions i canvis que aquesta sotragada comportaría serien un cop

de mort insalvable per al gaélic. La reivindicació del gaélic com a llengua nacional seria mes un

fenomen de les élites urbanes nacionalistes que un clam del camp irlandés. El món rural irlandés

irlandés, sobretot en un primer moment, interpretaría el nacionalisme com una ídeologia que

justificava el scu drct a la propictat de la térra enfront deis landlords absentistcs. Com ja hcm vist, des

deis temps de Parnell la guerra de la térra i la reivindicado del Home Rule esdevindrien dos

fenómens molt interrelacionats. La vessant cultural de la revolució nacional no estaría, dones, a
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1'origen de la mobilització nacionalista del camp irlandés. Un cop la qüestió agraria fou en part resolta,

a principis del segle XX, les zones rurals perderien protagonisme en la lluita nacional i les ciutats i els

nuclis urbans prendrien la iniciativa.

El nacionalisme irlandés, pero, no té les arrels solament en el reviva! goélic que inicia l'aristocrácia

prostestant anglo-irlandesa. Tota una tradició contestataria al llarg deis segles XVIII i XIX va bastint

una alternativa radical en favor de l'cmancipació de la població católica. Des de fináis del segle XVIII

observemem un corrent república i nacionalista, que tot i rebre influencies de la tradició anglo-

irlandesa, s'emmiralla en la revolució irlandesa i la doctrina universal deis drets de Thome. Es

precisament a l'Ulstcr on el 1798 un protcstant, Wolfc Tone, protagonitza la rcvolta deis Irlandcsos

Units (United Irishmen) en favor de la democratització d'Irlanda i rcmancipació deis católics.

Aquesta revolta encetaria una serie d'aixecaments irlandesos en favor del reconeixement d"Irlanda

com una República independent. Aquesta tradició republicana es vinculara a una estrategia

revolucionaria que anirá rebent influencies d'altrcs corrents idcológics sempre des de la radicalitat i

Tesperit contestatari. Així, el nacionalisme radical-romántic de mitjans deis segle XIX donaría lloc a

l'aparició deis Joves Irlandesos (Young Ireland), que farien seva la reivindicació del passat gaélic per

justificar la visió d'Irlanda com a nació moderna. Aqucst moviment, básicamcnt culturalista, tindria en

James Pintan Lalor un prcccdcnt en l'intcnt de vincular el fet nacional amb la qüestió de la térra. La

conflictivitat al camp irlandés, Hígada amb la populantzació de la idea nacional, desembocarien en la

segona meitat del scglc en l'aparició del Fcnianismc (fenianism), organitzat com una socictat secreta

(IRB) que plantcjava uns metodes i una estrategia scmblants ais de Panarquismc revolucionan. Aquest

corrent el tornem a trobar el segle XX amb l'aixecament de Pasqua i en la posterior guerra per la

independencia liderada per TIRA. Aquesta tradició insurreccional i revolucionaria apareixerá oposada

o paral.lela a una estrategia parlamentaria i constitucional, que plantcjará una solució de carácter

federal de la qüestió irlandesa. Aquesta via parlamentaria era, en part, conseqüéneia de l'Acta d'Unió

de 1801, que havia afavorit la participado de la majoria católica irlandesa en el joc polític británic.

L'hercncia de Daniel O'Connell -que conjuminaria la primera meitat del segle XIX el

parlamentarismo amb la idea de \&forqa moral- seria rccollida per Charles Stewart Pamcll i Michael
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Davitt a fináis del scglc XIX.. Parncll lidcraria el Partit Nacionalista i sabría aplegar la guerra de la

térra amb la reivindicado del Home Rule. A fináis del segle XIX, la posició favorable de Gladstone a

l'autonomia i les reformes agrárics portades a terme, podicn fer pensar que l'agitació social i política

podía arribar a una fi. Tanmatcix, aixó no fou així, el fracás deis projectes de Gladstone deixaren la

qüestió irlandesa irresolta. John Redmond, al segle XX, reprendria la Iluita parlamentaria per

l'autonomia i Iideraria el moviment nacionalista irlandés fins a l'esclat de la primera guerra mundial.

A Catalunya també veurem una Renaixenga cultural i literaria que, amb Fimpacte del Romanticisme,

desembocaría en un catalanismo culturalista de carácter radical i romántic. La rcsdcscobcrta d'un

passat nacional i la rccupcració del cátala com a llcngua de cultura, afavoriricn un procés gradual

d'expansió de la idea nacional. A Catalunya, a diferencia d'Irlanda, la (lengua reivindicada com a

nacional -el cátala- no cstava patint un proecs d'cxtinció. La rccupcració del scu ús en l'ámbit de les

élites culturáis i polítiques ajudaria a aqüestes a identificar-sc com a líders moráis d'una comunitat

nacional. Escriptorst polítics i fins i tot líders sindicáis, anirien progressivament acostant-se a la

llengua catalana que era, al mateix temps, la llengua del poblé. A Irlanda, la reivindicació del gaélic i

del passat nacional es faria primordialmcnt en anglcs, cstablint-sc una identificació mes simbólica que

real amb la llengua nacional. Fins i tot, podem assenyalar que el concepte d'Irlanda-Irlandesa seria

mes un elemerit de divisió que no pas d'identifícació col.lectiva; així, una part de la intel.lectualitat

anglo-irlandcsa es desvincularía del proecs nacionalista irlandés preeisament per aquest punt. En el cas

irlandés, com hem vist, no seria la llcngua sinó la rcligió I'clcmcnt que progressivament aniria prenent

mes importancia a l'hora de caracterizar una identitat nacional diferenciada.

En qualsevol cas, la Renaixenca cultural catalana també tindria la seva traducció en el camp polític i

de les idees, amb l'aparició de La Jove Catalunya i un primer catalanisme romántic al voltant de la

revista La Renaixensa (1871). El carácter culturalista i la seva minsa capacitat d'incidéncia en el joc

polític contrasta amb la vitalitat del nacionalismo irlandés del mateix període. Els primers catalanistes,

cls propagadors de la idea, ja s'cmmirallaran alcshorcs en el modcl irlandés. Cataíanistcs com Sebastiá

Farnés glorificaran la Iluita irlandesa per la seva llibertat. La figura de Parnell ja será reivindicada
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alcshorcs amb els qualiñcatius d'hcroi nacional i líder d'unapatria germana els passos de la qual calia

seguir. Val a dir que el catalanisme comenca a donar els seus primers passos en el moment álgid de la

guerra de la térra, conflicto social associat a la demanda de l'autonomia i ais projectes de Home Rule

de Gladstone. La Iluita al camp irlandés no era únieament portada a terme per les vies legáis, la idea de

\aforca moral sota el lideratge de Michael Davitt aíavoria una estrategia de Iluita social que

s'aeostava a la via insurreccional fenianista. I és que des d'un bon principi Irlanda oferirá un ventall

de modcls i estrategics que faran pales la diversitat ideológica del nacionalisme irlandés.

El catalanisme, entes com un concepte ampie d'identifícació amb una realitat nacional, presentará

-com en el cas irlandés- una diversitat ideológica des d'un bon principi. Com ja hem vist, un grup

d'intcl.lcctuals arribaran al catalanismo per la via del Romanticismc i la glorificado d'un passat mític.

Paral.lelament, un altre sector -hereu de la tradició federal de Pi i Margall- anirá acostant-se al

catalanisme a partir d'un republicanisme radical i democrátic, en oposició ais sectors mes

conservadors de la socictat catalana. Narcís Roca i Forreras plantcjará un discurs catalanista basat en

la idea de la federado i la independencia de Catalunya en un període contemporani al deis primers

catalanistes (1873).

Aquesta diversitat ideológica deis primers catalanistes es fa ben evident si repassem el scu

posicionament davant la qüestió irlandesa. Per la dreta, Pella y Forgas será l'exponent del catalanisme

conservador que tot i aplaudir la Iluita parlamentaria de Parnell peí Home Rule, fará una critica frontal

al radicalismo i a l'ideal independentista deis fenians. A Taltra extrem, J. Narcís Roca i Forreras i el

grup catalanista al voltant de L 'aren de Sant Marti, tot i mostrar-se favorables a 1 Home Rule, faran

una defensa aferrissada de la Iluita irlandesa -en totes les seves variants- per la llibertat. Aquest sector

veurá en el radicalisme irlandés un model revolucionan que conjuminará la qüestió social amb la

causa nacional. Val a dir que el posicionament de Valentí Almirall sobre la qüestió irlandesa variara

substancialment del de Roca i Ferreras, tot rebutjant la via revolucionaria i defensant únieament la via

parlamentaria. Aqüestes valoracions diferenciados deis fets que s'estaven produint a Irlanda dcixen

cntrcvcurc les grans diferencies idcológiques existents entre el que podríem anomenar els primers
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catalanistcs. Cal subratllar que aquesta diversitat d'interprctacions que es fa pales ja ara i que seguirá

fent-se evident els anys posteriors. presenta unes pautes que romandran mes o menys invariables. Així,

cls sectors catalanistcs mes conservadors veuran el model irlandés com un cxcmplc de lluita

parlamentaria i constitucional per l'autonomia. En canvi, cls sectors catalanistcs mes progressistes

veuran en Irlanda un model de lluita revolucionaria que presentará una dimensió social al costat de la

reivindicació nacional. En qualsevol cas, tant pels uns com pels altres Irlanda será el model

nacionalista contemporani que mcreixerá mes atenció, esdevenint des d'alcshorcs un referent de

primer ordre a l'hora de referir-se a la qüestió nacional.

2. LA NACIÓ IMPERFECTE: LVLS7ERI EL PERQUÉ DEL FRACAS DEL HOME RULE

Els catalanistcs de fináis del scglc XIX, en referir-sc al model irlandés, donaven per fet l'obtcnció de

Tautonomia; Irlanda, dones, anava a aconseguir la seva ¡libertar. Tanmatcix, aixó no fou així i el scgle

XX comenc.ava amb la qüestió irlandesa encara pendent. Val a dir, pero, que el nou segle es

caracteritzaria per una menor conflictivitat social al camp irlandés donat que la qüestió de la térra

havia cstat, en part, resolta. De fet, el centre del debat polític i social es traslladaria del camp ais

centres urbans, essent Dublín i Belfast les ciutats que protagonitzarien la lluita per ¡'autonomía per un

cantó i l'oposició a ella per Taltre. A mes, una altra mena de confrontació social apareixeria ais

principáis nuclis urbans; així, la qüestió obrera i la conflictivitat laboral esdevindrien un nou marc de

lluitcs socials que substituíricn d'alguna manera a la qüestió agraria.

Els primers anys del nou scglc es caracterizaren per una menor radicalització social i política, amb un

partit Nacionalista que -després del fracás del Home Rule i la desaparició de Parnell de l'escenari

polític- trigaria uns anys a refer-sc. Al matcix temps, l'anomcnat moviment Irlanda-Irlandesa aniria

traduint-se en una alternativa política al nacionalismo parlamentan clássic. Aqucst nou moviment

social i polític, que s'anomenaria Sinn Féin i seria liderat en un primer moment per Arthur Griffith,

plantejana una estrategia que barrejaria elements deis dos corrents que básicament havien caracteritzat

el nacionalisme irlandés. Idcológicamcnt, Griffith assumiria el radicalisme idcológic del
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republicanisme revolucionan -tot plantejant la fita de la independencia d'Irlanda-, pero alhora

reivindicaría la vía parlamentaria i constitucional de O'Connell i Parnell. En tot cas, aquest nou

nacionalisme era encara molt minoritari el 1910, quan el debat peí Home Rule tornava a protagonitzar

el debat polític.

Des de 1910 fins a 1914 el refundat Partit Nacionalista, sota el lideratge de John Redmond, seguiría

dirigint el moviment nacionalista irlandés. El govern Liberal de Westminster necessitava del

parlamentaris irlandesos per a l'obtenció de la majoria i, a mes, Asquith -el primer ministre- es

mostrava com un ferm defensor del Home Rule. En aquest context, la supressió del dret de veto de la

cámara deis Lords semblava acabar amb l'últim obstacle per a la concessió de I'autonomia a Irlanda.

Tot feia pensar que Irlanda anava a aconseguir l'anhelat autogovern i des de Catalunya hom aplaudía

aquesta circumstáncia. De la mateixa manera que a Irlanda, on cls sectors republicans i

independentistes -encara minoritaris- veuricn amb bons ulls el Home Rule, el catalanisme en el scu

conjunt valorava positivament la solució autonómica. La unanimitat deis catalanistes, pero, es trencava

a l'hora d'interpretar la importancia del projecte de les Mancomunitats. Alguns joves catalanistes, com

ara Enric Vila Maricges, ja plantcjaven que Catalunya necessitava una plena autonomia política -com

Irlanda- i no una simple descentralització administrativa. En tot cas, el debat ais parlaments de

Westminster i Madrid, peí Home Rule i peí projecte de Mancomunitats respectivament, coincidiren en

el temps, fet que fou aprofitat per establir paral.lelismcs entre un cas i l'altra. Rovira i Virgili, per

cxcmplc, vcia el Home Rule com un primer pas en la transformació de Tlmperi británic en una

Federació lliure, solució que havia de servir de model per a l'Estat espanyol. En general, els

catalanistes valoravcn molt positivament r actitud del govern anglés i la contraposaven a la posició

intransigent de l'Estat espanyol. Aquesta crítica a i'Estat espanyol prendria encara mes forca amb la

campanya per Tautonomia -liderada per Cambó el període 1918-19- i la negativa del govern a

acceptar una solució (autonómica) a la irlandesa. El firacás d'aquesta campanya comportaría també una

crítica, per part deis sectors catalanistes radicáis i d'esquerra, ais regionalistes de Cambó. Així, alguns

catalanistes contraposarien Tactitud bcl.ligcrant deis parlamentaris irlandesos amb la passivitat deis

membres de la Lliga.

260



El modcl irlandés d'aqucsts anys semblava donar la rao ais scctors que plantcjavcn la validcsa de la

via parlamentaria i constitucional. Un cop mes, pero, Taplicació del Home Rule quedaría en suspens. I

la causa principal no en seria l'oposició del govern británic sino la mobilització popular deis

unionistes a PUlster. Aixó comporta que molts eatalanistes haguessin de replantejar els seus

pressupósits idcológics referents a la qüestió nacional. Rovira i Virgili, defugint de plantcjamens

maximalistes, es mostraría favorable a una solució negociada que reconegués I'especificitat de

l'Ulster. Tot i manifestar la seva simpatía pels nacionalistes, plantejaria la necessitat d'una solució

consensuada que podia passar per una sub-autonomia (!). Altrcs eatalanistes, pero, tendiren a vcurc la

mobilització deis unionistes com una maniobra deis elements militaristes i conservadors británics. En

general, els eatalanistes coincidien a comparar la simplicitat del problema nacionalista a Catalunya

amb la complcxitat del cas irlandés. Així} Martí i Julia vcuria Catalunya com un modcl nacional

perfecte, en oposició a la complcxitat d'altrcs casos. Aquesta auto-complacnca, pero, no era

compartida per tots els eatalanistes; Daniel Cardona -per exemple- es referiría a la manca d'una

consciencia nacional catalana per damunt de les diferencies de classe.

Catalanistes i nacionalistes irlandesos s'adonarien ben aviat que la doctrina nacionalista no donava

resposta a totes les situacions i casos concrets. A Irlanda, la visió territorial del nacionalisme

s'cnfrontava a un problema de difícil solució; a una part del territori nacional s'havicn anat

desenvolupant -de fet- ducs conscicncics nacionals oposades. La població descendencia protestant,

que a la resta de Tilla representava una petita minoria, havia anat desenvolupant a TUlster una

consciencia de grup en oposició al nacionalisme irlandés d'arrel católica. Hom pot parlar, de fet, de

('existencia de ducs identitats, dues nacions, cada una de les quals es definía per oposició a l'altre. La

religió seria un element molt important al'hora de mantenir al llarg deis segles una consciencia

nacional diferenciada en un mateix territori. La minoria protestant de l'Ulster veuria en la connexió

amb la Gran Bretanya la manera d'assegurar la scva situado dominant, mcntrc que la minoria católica

assumiria el nacionalisme irlandés com la ideología que havia de permetre el scu alliberament. En

aquest context, i davant la perspectiva de l'aplicació del Home Rule per al conjunt de Tilla, serien els
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unionistes de 1'Ulster els que primer agafancn les armes per oposar-sc al nacionalisme irlandés. Com

ja hem vist pero, fou a 1'Ulster on va néixer el nacionalisme república irlandés (Wolfe Tone i els

Irlandcsos Units) que s'havia caracteritzat en un principi peí scu carácter no sectari. Tanmateix, al

Ilarg del scglc XIX s'aná desenvolupant una crcixent identificació nacional a partir d'elemcnts étnics i

religiosos, fet que impossibilitá que el nacionalisme irlandés fos capac de bastir una identitat

col.lectiva per sobre d'aquests condicionants. A mes, l'evolució socio-económica de PUIster -mes

vinculat a la resta de la Gran Bretanya- afavorí que la miñona protestant anés identificant la seva

consciéncia col.lectiva amb la seva vinculació amb l'Imperi. Val a dir que la situado de postergado

social de la miñona católica tenia les seves arrels en el sistema de plantacions de Cromwell, a partir

del qual s'havia implantat un regim gairebé colonial. Amb aquest panorama, el procés

d'industrialització i modernització económica, no havia estat capac de construir una socictat integrada

per sobre de les diferencies religioses i culturáis. Aixó faria que fins i tot el moviment obrer fos

incapac de presentar un projecte comú que abastes al conjunt de la classe treballadora de T Ulster. La

identificació nacional -en aquest cas amb Tafcgitó de la diferent adscripció religiosa- s'imposaria a

rinternacionalisme obrer. Val a dir, pero, que fins i tot en el període de mes gran antagonisme entre

nacionalistes i unionistes, un sector del nacionalisme república irlandés (Bulmer Hobson) es

presentaría a l'Ulstcr com un moviment no sectari i obcrt a tots els segments de la població. Serien cls

sectors del republicanisme irlandés mes militant -i no pas els vinculáis al Partit Nacionalista de

Redmond- els que intentarien trencar les barreres sectáries.

Irlanda, el model nacionalista per excel.léncia, tindrá moltes dificultáis a l'hora d'implementar el

principi de la territorialitat. La qüestió de l'Ulstcr aturará l'aplicació del Home Rule el 1914 i la

posterior solució independentista de 1921, amb la partido de Tilla, deixará irrcsolta una problemática

que ens ha arríbat fins a l'actualitat. A Catalunya, Paplicació del principi de nacionalitats topará amb

altres entrebanes, no menys importants. Així, la idea nacional será incapac de bastir un projecte comú

que pugui imposar-se a la confrontado social. En aquest període, el lideratge de la Lliga en el

moviment catalanista comportará que les masses treballadores vinculades a l'anarquismc es dissociín

del projecte catalanista. Els intents deis sectors catalanistes progressistes de presentar-se com una
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alternativa al catalanismo conservador de la Lliga no acabaran de cuallar, degut en part a la duresa de

la confrontació social que viu la Catalunya d'entreguerres. Per la seva banda, la Lliga i Cambó tindran

por de liderar un moviment nacional a l'estil irlandés, davant les conscqücncics imprevisibles d'una

sortida revolucionaria. El eatalanisme de la Lliga responia a uns determináis interessos de elasse,

oposats frontalment a les demandes de les classes treballadores. En resum, será un factor intern

-renfrontament de elasse- i no pas la incapacitat de l'Estat espanyol de respondre a les demandes

catalanes, el factor clau en el iracas del eatalanisme d'aquest períodc. El cop d'cstat de Primo de

Rivera tancará un període en el qual el eatalanisme havia estat incapac de presentar-se com un

moviment nacional ampie a l'estil irlandés.

La idea nacional a Catalunya i a Irlanda, en oposició a l'Estat espanyol de la Restauració i a Tlmperi

británic de 1'cpoca victoriana, es presentara sovint com una alternativa democrática de transformació

de les estructures de Torganització estatal. La idea de la Federado d'un Rovira i Virgili, per cxcmplc,

pretendrá una reorganització de l'estat que comporti una modernització i una democratització de les

relacions socials. El fracás de la solució autonómica a Irlanda i a Catalunya, per raons diverses,

comportará que les respectivos idees nacionals es vagin mostran progressivament mes incompatibles

amb qualsevol mena de solució federativa. Així, aniran prenent mes forca aquells projectes nacionals

altematius ais estats establerts. Hom pretendrá, de fet, construir la nació perfecte enfront de TEstat

imperfecte. Aquesta, pero, resultará una tasca impossiblc per be que la nació, en qualsevol cas, es

mostrara tambe com una rcalitat imperfecte.

3. EL NACI0NAL1SME INTEGRAL I LA QÜESTIÓ SOCIAL: EL SINN FÉIN I LA UNIÓ

CATALANISTA

L'expressió Sinn Féin no es refería en un principi a un partit polític estrictament, sinó a una estrategia

política que defensava que Irlanda havia d'ignorar completament la connexió amb Anglaterra i

comportar-sc com si ja fos un país independent. Arthur Griffith, l'idcólcg d'aquest moviment i líder

del primer Sinn Féin, presenta el 1902 un programa que demanava ais parlamcntaris irlandcsos que es

retiressin de Wcstminster i s'organitzessin en Assemblea constituent. Griffith proposava una estrategia
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de resistencia pacífica i, prenent com a model la figura del patriota ñongares Francis Dcak, advocava

per una monarquia dual. En el fons, el Sinn Féin representava una alternativa respecte a l'estrategia del

fenianisme i del parlamentarismc. En lloc del recurs a la violencia, oferia resistencia pacífica; en lloc

del parlamentarisme, una asscmblca sobiranista a Dublín. El Sinn Féin era, tanmateix, un moviment

heterogeni que aplegaría a tot el nacionalisme radical i, de fet, inclouria ais sectors procedents de

l'IRB i la tradició revolucionaria irlandesa. Així, veiem des d'un principi importants diferencies

ideológiqucs entre els plantejamcnts de Griffith i cls deis republicans mes militants, que refiisaven

qualsevol plantejament que suposés un compromís amb 1'imperi británic. Un altre element molt

important en la configurado del Sinn Féin com un corrent polític diferencial del Partit Nacionalista,

seria la seva intcrrclació amb el nacionalisme cultural del moviment Irlanda-Irlandesa. Griffith, per

cxemplc, plantcjava una visió culturalista del fet nacional tot establint una diferenciació entre cstat i

nació, i defensava la importancia de la Mengua com a element d'idcntificació nacional. El Sinn Féin,

dones, aplegava elements ideológics procedents del republicanisme revolucionar! hereu de la revolució

francesa, al costat de plantejamcnts manllcvats de l'cscola romántica alemanya i de Mazzini.

La Unió Catalanista de principis de scglc presentava algunes caractcrístiqucs comunes amb el Sinn

Féin. Per una banda, la UC tampoc no era un partit polític sino que -com el Sinn Féin- aniria

convertint-se en una mena de pal de paller del nacionalisme radical en oposició al regionalisme de la

Lliga. La negativa de la UC a participar en el joc polític i el scu refus del sistema parlamcntari

espanyol, també dcixa cntrcvcurc alguns punts de contacte amb el programa de Griffith. A mes,

ambdós eren moviments minoritaris en el conjunt del catalanisme i del nacionalisme irlandés

rcspcctivamcnt. En el període 1910-1915 ambdós corrents aniricn a remóle deis moviments

parlamentaris majoritaris; així, cls Sinn Feiners rccolzaricn l'estrategia del Home Rule, de la mateixa

manera que la UC donaría el seu suport al projecte de les Mancomúnitats i després a la campanya per

l'autonomia liderada per la Lliga. Un altre punt de contacte entre ambdós moviments, és la

coincidencia en la seva interpretació de la nació com un fet cultural. Martí i Julia es referiría tambe al

concepte de Catalunya-Nació i Catalunya-Catalana, tot lligant el catalanisme a un proecs d'afirmació

col.lectiva basat en uns valors culturáis comuns. En ambdós casos, hi ha una clara distinció entre els
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conceptos de nació i estat, essent el segon -l'estat- no res mes que una conseqüéncia del primer. Martí

i Julia acusara ais regionalistes de supeditar la reconstnicció interno de la nació a la política general

de l'estat. Com Griffith, Marti i Julia plantejava la necessitat d'aconseguir el reconcixement de la

nació per la via deis fets consumáis, tot destacant la importancia de la tasca de rcconstrucció de la

personalitat nacional i la seva projecció exterior. No calia solament fer política catalanista, sino que

calía també fer nació.

Els plantejamens de Griffith i Martí i Julia estaven basats en un nacionalisme pur que es presentava

com un concepte superior que estava per sobre de qualsevol altra qüestió social o económica. L'ideal

nacional no havia d'cstar al servei de cap ideología aliena ni de cap classe social. Aqucst seria

Papoliticisme de l'UC a comencaments de segle. Tanmateix, tant la realitat social catalana com la

irlandesa posarien al catalanisme i al nacionalisme davant d'una eonflictivitat social enfront de la qual

seria difícil restar al marge. Hem vist, ciarament, que el nacionalisme de Griffith i d'una part del Sinn

Féin (com del Partit Nacionalista) no voldrá posar-sc al costat deis trcballadors durant la vaga i locaut

de Dublín de 1913. Tanmateix, els sectors mes progressistes del Sinn Féin i les organitzacions de caire

mes popular vinculades a Findependentisme irlandés, si que mostrarien les seves simpaties per James

Larkin. Val a dir, pero, que els posicionaments favorables ais obrers no representarien, en la majoria

deis casos, un apropament a la idea de la República deis Treballadors de James Connolly. La crítica al

capitalisme aniña tan sois acompanyada d'una ambigua defensa del cooperativisme com a alternativa

a la situació de eonflictivitat social. A Irlanda, a diferencia de Catalunya, el nou Sinn Féin cncapcalat

per Eamon de Valcra acabaría fent del sindicalisme un apéndix mes del moviment nacional.

A Catalunya veurem una situació ben diferent donada la duresa de la confrontado social i la forca del

moviment sindical. Val a dir que els plantejaments ideólogics dominants a la UC i els propis de Martí i

Julia, aniran evolucionant de manera substancial. D'un catalanisme pur i neutral en la qüestió social a

comencaments de segle, Martí i Julia anirá acostant el seu nacionalisme a la defensa de la causa deis

trcballadors tot plantejant, en un primer moment, la solució cooperativa com alternativa al

capitalisme. Finalmcnt, pero, Martí i Julia arribará a plantejar el catalanisme integral, entcnent el
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nacionalismo com una ideología d'alliberament deis poblcs del tot compatible amb el socialisme. AI

costat de Martí i Julia, trobarem un grup d'intel.lectuals i polítics que s'esforcaran per fer una

justificado ideológica del nacionalismo alternativa ais postuláis de la Lliga Rcgionalista. Aqucsts

intents, pero, no es traduiran en aquest període en Particulado d'una forca política capa? d'atreure les

masses treballadores. Aquest incipient catalanisme d'esquerres no acabaría estructurant-se com a forca

política de pes fins la caiguda de la monarquía; aixó no vol dir, pero, que no deixés la seva petjada en

el debat idcológic del moment, essent el scu llegat d'una gran importancia en el futur del catalanisme.

4. LA REVOLTA DELS POETES: EL CATALANISME I EL MODEL

INSURRECCIONAL IRLANDÉS

Si fins l'esclat de la guerra europea el model irlandés havia estat interpretat des de Catalunya com el

paradigma de la lluita parlamentaria per F autonomía, el proecs revolucionan que s'obríria a

continuació convertiría a Irlanda en el mitc nacionalista de la lluita per la independencia. El model

irlandés havia presentat sempre una dualitat estratégica i ideológica, pero almenys fins a 1916 la

direcció del moviment nacionalista l'havia portada sempre el Partit Nacionalista de Redmond i

l'objcctiu polític havia cstat el Home Rule, Amb el fracás de l'cstrategia nacionalista i la radical ització

del nacionalismo irlandés, en part conseqüencia de la rcvolta de 1916, seria el Sinn Féin i cls sectors

independentistes els que encapcalarien un model d'actuació revolucionari. Aixó faria que a poc a poc

Irlanda esdevingues el model del nacionalisme irredemp i independenstista, convertint-sc sobretot en

un referent per al catalanisme mes radical.

En el període que va de 1914 fins a 1918 observem, dones, una radicalització del nacionalisme

irlandés coincidint amb la conflagrado europea. Val a dir que aquesta radicalització també es donará a

Catalunya. Hem de teñir en compte que l'esclat de la guerra i la defensa de Franca i Anglaterra deis

principi deis drets deis pobles faran trontollar tot el mapa d'Europa. La proposta de Wilson de crear

una futura Lliga de Nacions que havia de substituir a la present ordenado estatal, representava una

transformado radical de les estructures de poder. Arreu prendran forca moviments contestaris ais

cstats cstablcrts que posaran les seves esperances en el desenlia? de la guerra per a una solució
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favorable de les seves rcivindicacions. Aixó será cspccialmcnt vátid per a aquclls moviments

nacionalistes que havien anat desenevolupant-se en el si de Tlmperi Austro-Hongarés i de la Rússia

tsarista. Aqucst desvetllar de les petites nacionalitats es justificará sovint a partir del principi del

poblé oprimit que reivindica el seu dret a la sobirania enfront d'un poder opressor. Aparcixeran

organismes com la 'Unió de Nacionalitats' que plantejaran la necessitat de refer el mapa d'Europa en

base al principi de la sobirania popular i en oposicició a rímperialisme i el dret de conquesta. Cataians

i Irlandesos, no cal dir-ho, serán presents en organitzacions com aqüestes que representaran un intent

d'internacionalitzar la causa nacionalista. És a partir d'aquest moment, dones, que sovintejaran els

contactes entre representants nacionalistes d'arreu d'Europa, produint-se una certa interacció que

afavorirá Tintcrcanvi d'idecs i de plantcjamcnts doctrinaris. Catalanistes com Rovira i Virgili, per

excmplc, es referirán a les diferents qüestions nacionals tot fent-nc una análisi crítica.

En aqucst context d'cclosió de la idea nacional, la guerra europea será aviat interpretada pcls

catalanistes com un eonflicte que enfrontará les ansies d'alliberament de les petites nacions amb

Pimperialisme deis estats. Com hem vist, molts catalanistes plantejaran ingénuament que la

participació d'un grup de voluntaris cataians al costat de les forecs aliades, podia ser rccompensat mes

tard amb el reconeixement internacional de la realitat nacional de Catalunya. Així, molts catalanistes

s'emmirallaran en Franca rconeixent-li el seu paper historie d'avantguarda en defensa de la llibertat i

la justicia social. Per al catalanismo mes militant, que en aquests anys ja comenca a evolucionar cap a

solucions plcnamcnt indcpcndcntistcs, la guerra es pereep com una lluita revolucionaria que ha de

donar lloc a una nova organització social. Les patries fiitures no solament hauran de garantir la

llibertat col.lectiva deis poblcs, sino que hauran de garantir tambe la igualtat deis homes i la justicia

social. Serán significativamcnt cls sectors nacionalistes mes radicáis els que faran una lectura social i

revolucionaria del eonflicte europeu.

Tot i les esperances que molts catalanistes semblaven dipositar en el desenllac del eonflicte europeu,

hom pereep sovint una certa frustrado a Thora de valorar la situado de la causa catalana a nivell

europeu. Hom s'adona del poc ressó internacional de la qüestió catalana i de les mancanecs del

moviment catalanista a Phora d'articular-se com una forca política capac de forcar una transformació
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de l'estat. Hem de teñir en comptc, pero, que la postura de Franca i Gran Bretanya en favor del

principi de les nacionalitats tenia, en part, unes motivacions estratégiques i propagandístiques, essent

la qüestió nacional un principi mes incomode per a l'lmpcri Austro-Hongarcs. De fet, la majoria deis

canvis fronterers arrcl del conflietc curopcu, afectarien a l'Europa central i oriental, mentre que el que

podem anomenar com europa occidental -i amb ella els Estats francés, espanyol i británic-

presentarien poques o nul.les modifícacions. Apart del fet de ser els estats vencedors, Franca i la Gran

Bretanya es caractcritzavcn per unes estructures de poder mes democratitzades que la majoria d'estats

de Test i centre d'Europa. A mes, el nacionalismes francés o anglés s'acostaven mes a la doctrina

nacionalista imperant en aquell moment a Europa. En el despertar nacionalista de l'Europa

d'cntrcguerres es barrejaven cls principis del nacionalismo romántic alemán}1 o italiá amb el

patriotisme d'arrcl democrática inspirat en la revolució francesa. Cal afegir a aixó el fet que cls estats

francés i británic havien fet imperar un procos de nacionalització i homogeneització cultural (educado.

llengua nacional, etc.), que juntament amb un procés de major integració económica, havien donat

com a rcsultat socictats mes integrades. Aixó explica la fcblcsa relativa de, poscm per cas, el

moviment bretó o el gal.les.

Catalunya i Irlanda podrien considerar-se, de fet, dos deis moviments identitaris altematius mes

signifícatius de / 'Europa occidental. Val a dir que Irlanda seria, sens dubte, el moviment nacional mes

ampie i que esdevindria el modc! nacionalista revolucionari per cxccl.lcncia. Per qué es Irlanda el

moviment nacionalista mes signifícatiu, i no -poscm per cas- Escocia o Gal..les? El breu repás a la

historia d'Irlanda ens ha permés veure que la integració económica seria molt mes tardana que a altres

punts de la Gran Bretanya; bona part de Tilla mantindria unes estructures socials i económiques

tradicionals i es mantindria al marge del procos de modernització que afectaría sobretot al nord-est de

Tilla i punts de la costa est. Tanmateix, trobaríem situacions semblants a punts d'Escócia i de Gal.les

-tot i que aquests territoris allunyats de la modernització representarien espais mes reduíts amb un

nombre de població proporcionalment menor. Un segon element, i tal vegada mes important, ens

ajujda a entendre Tespccificitat d'Irlanda respecte a Escocia o Gal.les. La modernització i la imposició

del sistems capitatalista a Irlanda, hauria estat precedit el segle XVI! per la imposició del sistema de
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plantacions i la despossessió de la població autóctona. Es a dir, el domini británic a Tilla s'hauria

imposat a partir d'un régim de relacions socials de perfil colonial. Aixó afavoriria queja molt aviat

hom fes una lectura nacionalista deis conflictes socials, des del moment que era la minoría anglo-

irlandcsa la que protagonitzava el procés de modemització i de transformado económica.

Catalunya i Pestat espanyol presenten una situació radicalment diferent. Per una banda, la integració

social i económica hauria estat menor que a Franca o a Anglaterra; l'estat hauria estat mes feble i no

hauria reeixit tant a Phora d'imposar un procés de nacionalització que arribes a les masses populars.

Per altra banda, el procés de modemització i de canvi económic hauria comencat, en bona mesura, a

Catalunya que, d'alguna manera, s'hauria convertit en el territori que hauria liderat Pcxpansió del

capitalisme a l'estat. Era a la periferia, geográfica i també políticament parlant, on el procés de

modemització económica avancava mes, mentre que el poder polític romanía al centre, on les élites

polítiques eren incapaces de bastir un projecte nacional modern. El cas de Catalunya i Espanya, dones,

presenta unes singularitats remarcables. El cas d'Itália, per exemple, mostra diferencies fonamentals;

el procés d'unificació, recent, s'hauria fet en base al nacionalisme romántic dominant al segle XIX , i

hauria estat encapcalat -de fet- des del nord industrial. El projecte de Prat de la Riba, i de molts

catalanistcs, seria precisament Pintent de refer Espanya per fer-nc una federado a Pestil alemany o

amcricá. Siguí com siguí, en el cas cátala es barreja una cspccificitat socio-económica diferenciada i

Paparició d'un renoixement cultural i lingüístic que fará de la llengua i la cultura própies un signe de

modemització. Els catalanistcs redescubrirán una nació en el passat que oposaran al projecte nacional

espanyol del present. El catalanismo, dones, será vist com un clement de modemització de les

estructures de l'estat que voldrá replantejar la seva organització territorial. Ara bé, el catalanisme será

una idea, que basada en la reivindicado de la nació catalana, anirá creant una consciéncia col.lectiva

de grup i una afecció per una identitat propia. La llengua i la cultura catalanes aniran, progressivament,

esdevenint els símbols d'una comunitat en un moment historie on la reivindicado nacional esdevenia

uns deis eixos del debat polític. Latraducció política d'aquest catalanisme cultural reflectirá la

pluralitat i les contradiceions de la socictat catalana que, precisament, estava vivint un rápid procés de

transformado económica i social. Els interessos de les classes dominants acabaran assumint un
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catalanismo conservador que es concretará en el projeetc de la Lliga Rcgionalista. Altres sectors

catalanistes aniran claborant altres projectes polítics basats en pressupósits ideológics diferents.

L'cspccificitat scio-económica catalana, amb una lluita social molt dura, fara que les elasses

treballadorcs assumeixin l'anarquismc com a element idcológic de reivindicado i de lluita obrera. Ja

fa un segle, el concepte d'identitat col.lectiva tenia diferents angles; podia ser expressió de la

pertanyenca a un grup nacional o vincular-se a la solidaritat de classe. En el cas cátala, durant molt

temps, prima la segona per sobre de la primera.

Tomant a la revolta irlandesa i el seu ressó a Catalunya, ens hem referit abastament a la revolta de

Pasqua de 1916, Fanomcnada revolta deis poetes. En el moment de produir-sc, hi haguc una reacció

majoritária del catalanisme en contra d'aqucst aixecament. Dos elements ajuden a entendre aquest

posicionament. Per una banda, la majoria deis catalanistes havien pres partit peí bándol aliat i veien

amb bons ulls els plantejaments de Wilson; era lógic -dones- que s'opossessin a un aixecament que

podia afeblir al bándol aliat. Per altra banda, la majoria deis catalanistes -i , com hem vist, la majoria

deis irlandesos- encara confíaven en la solució autonómica. L'aplicació del Home Rule havia quedat

ajornada fins a la fmalització del conflicte europeu. Aquesta actitud majoritária, pero, no era

compartida per la totalitat deis catalanistes. Així, per cxcmplc, Serra i Morct ja feu una exaltació de la

revolta irlandesa -les arrcls de la qual trobava en la situado d'oprcssió i miseria que vivia Irlanda- tot

justificant el recurs a la violencia. A partir deis fets de 1916 Irlanda esdevé sobretot el símbol de la

lluita per la independencia d'un poblé oprimit, tasca heroica que cls catalanistes radicáis

interioritzarien com a seva i la voldrien fer extensiva a Catalunya. Ja en aquest moment, aquest sector

catalanista radical fa una defensa del sacrifici de sang tot assumint l'essencialisme i el misticisme de

Patrick Pearse. La reacció del conjunt del catalanisme davant la insurrecció de 1916 coincidí forca

amb Testat d'opinió del poblé irlandés. Així, si la revolta deis poetes fou rebuda inicialmcnt amb

sorpresa i indiferencia, la dura repressió posterior de les autoritats britániques anaren fent possible la

mitificació deis rebels -ara fets mártirs.
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La radicalització del nacionalisme irlandés, en part motivada per la sensació que els unionistes :

comptaven amb el suport de Vestablishment británic, provoca que un nou Sinn Féin, sota la direcció de

Eamon de Valera, encapcalés ara la causa irlandesa amb l'objcctiu de fer d'Irlanda una República

Indcpcndent i deslligada de l'Imperi británic. L'estratégia revolucionaria de De Valera, retirant-sc del „

Parlament de Westminser, dona lloc a l'actitud repressiva del govern anglés. A partir de 1918 s'iniciá ;

' i
un període caracteritzat per la violencia de TIRA i la repressió de les forces policials britániques de tot

el moviment independentista. Tot i que un sector important del catalanismo fará una crítica global de ¡i

la violencia, no s'estará de desautorizar al govern británic per la seva actitud repressiva després que el '
i

1918 el Sinn Féin hagués esdevingut la forca majoritária a Irlanda. Des de Catalunya hom ja té i
•i

aleshores la convicció que la solució autonómica ha fracassat, i que la Gran Bretanya haurá d'acabar i

reconcixent la sobirania d'Irlanda. L'allargament del conflicte, i sobretot cls actes heroics com la vaga

I.I

de fam de Terence MacSeeney, faran que l'opinió pública catalana vagi identificant-se cada vegada

i

mes amb la revolta irlandesa. Cap a 1920, els fets a Irlanda arriben a provocar una mobilització de les \

bases catalanistes mes radicáis arrcu de Catalunya, tot solidaritzant-sc amb la lluita deis irlandesos per

la seva llibertot. Els actes de solidaritat amb els revoltats irlandesos esdevenen, de fet, actes de

reivindicació catalanista. El model irlandés d'aquest període será el de la lluita armada per la

independencia; model que afavorirá l'aparició d'un indepedentisme radical al voltant de la figura de

Franccsc Maciá. Aqucst sector minoritari del catalanisme, en el context de la dictadura de Primo de

Rivera, voldrá traslladar a Catalunya \& praxis revolucionaria irlandesa. L'intent de Prats de Molió i •'

les arengues revolucionarles de Franccsc Maciá preparades per a í'ocasió, recorden moltíssim a la

proclamació de Patrick Pearsc el 1916. Aquests catalanistes volien un cop d'efecte, un acte de sang,

que convulsiones a la societat catalana de la mateixa manera que la Revolta deis Poetes havia

convulsionat a la societat irlandesa. Els contactes entre Maciá i els republicans irlandesos de De '

Valera evidencien que el catalanisme independentista d'aquest període fou, en part, un produetc del

mite irlandés. I és que Irlanda ja havia deixat de ser historia per convertir-se en un mite en la ,

simbologia del catalanisme.
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La solució donada al conflicte irlandés, amb la signatura d'un tractat de Pau que cstablia la formació

de l'Estat Lliure d'Irlanda i la divisió de Tilla -amb l'Ulster que seguia formant part de l'Imperi

británic- fou, en general, ben rebuda a Catalunya. Rovira i Virgili, per cxemplc, elogia el govern

británic per haver accedit a una part de Íes demandes irlandeses. Tanmatcix, per a alguns catalanistcs

radicáis, com Jaume P. Fábregas, Cosgrave -primer president de l'Estat Lliure- era el representant

d'un nacionalisme que, com el de Cambó, defensava els interessos materials d'una part de la societat i

traía els ideáis rcvolucionaris deis rcpublicans irlandcsos. El nacionalisme república irlandés, al llarg

deis anys revolucionans, havia anat consolidant un seguit de dogmes nacionalistes, com ara el rebuig a

qualsevol solució negociada que comportes el jurament de fidelitat a la Corona per part d'un futur

govcm irlandés. A mes, el Tractat dcixava a TUlster, provisionalmcnt, fora del nou cstat irlandés.

Aixó explica que el Tractat dones lloc a una sagnant guerra civil que enfrontaría i dividiría al

moviment nacionalista irlandés i al mateix IRA.

El Tractat era una solució imperfecte que venia a resoldre el conflicte entre la idea nacional irlandesa

-republicana i gaélica- i la idea nacional unionista -hereva de la tradicó anglo-irlandesa. Aqüestes

ducs concepcions nacionals es mostraricn irreconciliables, de la mateixa manera que la idea nacional

deis catalanistes de Cambó es mostraría incompatible amb la idea revolucionaria anarquista de les

masses obreres catalanes. Ambdós projectes nacionals defensaven una noció perfecto que no existia;

caldria que passés un scgle perqué se n'adoncssin.
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CLOENDA

Una primera valoració general que cal fer és subratllar l'enorme ressó que l'evolució social i

política irlandesa té a la Catalunya d'entreguerres. Així, el primer estadi d'aquest treball de

recerca va centrar-se en l'análisi del període anomenat revolucionan a partir de les fonts

irlandeses mateixes. En un segon estadi, várem emprendre la tasca de veure la repercussió que

aquests fets havien tingut a Catalunya, sobretot en els cercles catalanistes. Tot i que era

imaginable que Irlanda ocupes un lloc important a la premsa catalanista de l'época, no deixa

de ser sorprenent el gruix d'articles i comentaris referents a la situació a Irlanda. En el període

álgid del conflicte anglo-irlandés, les informacions i comentaris d'opinió son d'una

periodicitat i d'un abast mes que remarcable, fins al punt que hom pot dir que gairebé centren

el debat polític a Catalunya. El gruix d'informacions referides a Irlanda ultrapassen, en

qualsevol cas, les noticies referents a altres qüestions nacionals contemporánies.

Irlanda és, aquests anys, el referent inqüestionable peí que fa a la qüestió nacional; i aixó val

per al període immediatament anterior a la guerra de la independencia. Així, si d'encá 1916

Irlanda esdevé el model insurreccional i revolucionan de la lluita per la independencia, abans

hom es refereix a Irlanda per lloar la via parlamentaria i constitucional cap a l'autonomia.

Irlanda, dones, serveix de model per ais catalanistes que volen aconseguir una solució

autonómica per a Catalunya, alhora que és la font principal d'arguments per ais catalanistes

mes radicáis que s'acosten a posicions independentistes. A l'hora de debatre a Catalunya la

viabilitat de Tautonomia o de la via insurreccional, Irlanda esdevindrá un element central de

controversia. Val a dir que si fins a 1916 hi ha una visió majontária a favor del Home Rule per
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a Irlanda, a partir d'aquesta data -i sobretot despres de 1918- la majoria de catalanistes fan

costat a les tesis independentistes del Sittn Féin. Tanmateix, ía solució donada al conflicte

irlandés amb el Tractat de pau consagrant I'Estat Lliure d'Irlanda és, en general, ben rebuda

pels catalanistes. Al mateix temps, fins i tot es lloa l'actitud del govern británic que accedeix a

moltes de les demandes irlandeses. Malgrat aquesta posició majoritária partidaria del pacte i

de la solució de compromís, el llegat revolucionan irlandés -amb la mitificació de

Paixecament del 1916 i de la lluita posterior per la independencia- deixará empremta en els

sectors mes radicáis del catalanisme. En bona mesura, el corrent independentista cátala fará

els seus primers passos en aquest període i veurá en Irlanda el model a seguir. El Maciá

d'aquests anys será, dones, hereu de la tradició revolucionaria irlandesa i voldrá, d'alguna

manera, imitar els passos deis herois irlandesos.

Podríem personalitzar aquesta dualitat de models que Irlanda ofereix, en les figures de John

Redmond i Eamon de Valera. El primer, hereu de la tradició de Parnelí, plantejaria una

solució autonómica {Home Rule) tot mantenint Irlanda dins l'imperi británic. El segon, hereu

de la tradició republicana i deis plantejaments ideologics d'Arthur Griffith, obriria un període

en qué l'ideal independentista entraña en contradicció amb una solució autonómica dins

í'imperi británic. Aquesta dualitat la podríem, fins i tot, fer extensiva a Catalunya. Així,

Francesc Cambó -seguint a Prat de la Riba- veuria en el Home Rule l'exemple a seguir,

mentre que Francesc Maciá s'emmirallaria en Eamon de Valera i els revolucionaris irlandesos

del Sinñ Féin. Irlanda, sobretot per ais catalanistes partidaris d'una sortida revlucionária, mes

que un model seria un auténtic mite, i hom s'hi referiria en termes llaudatoris gairebé

profétics.
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Les referéncies continuades a Irlanda aniran acompanyades, lógicament, de comentaris sobre

ractitud del govern británic. En general, els catalanistes establiraran la comparado entre un

govern liberal anglés -disposat a concedir un régim autonómic a Irlanda i després un régim

d'Estat Lliure- i la Monarquía espanyola -oposada a qualsevol transformació de l'estat. Hom

contraposará el carácter mes democrátic i negociador del govern británic al régim de la

Restaurado -i després a la dictadura de Primo de Rivera. El fracás de la solució autonomista

-justificat en part per la tardanca en la concessió del Home Rule a Irlanda- será presentat com

un avís al govern espanyol; el mateix Cambó plantejará la necessitat d'accedir a les demandes

catalanes davant la possibilitat que el catalanisme segueixi els passos insurreccionáis

d'Irlanda. Així, per ais sectors catalanistes, Catalunya i Irlanda serán dues cares de la mateixa

moneda; dues nacions que aspiren a la seva llibertat. La visió deis politics i l'opinió pública

espanyola es mostrará, en canvi, totalment en desacord amb aquest plantejament. Hom negará

el carácter de nació a Catalunya i encara menys qualsevol mena de comparado peí que fa ais

greuges irlandesos envers Anglaterra. Es evident que Pevolució diferenciada de la

problemática irlandesa i catalana vindrá condicionada per l'existéncia d'un marc legal i polític

substancialment diferent. Així, mentre els liberáis anglesos assumiran les demandes irlandeses

i es mostraran partidaris de la solució autonómica, Espanya passará d'un régim immobilista

a una dictadura militar que no donará cap sortida constitucional ni democrática a les

aspiracions catalanistes.

L'evolució diferenciada a Catalunya i a Irlanda ve donada per una diversitat de factors socials,

económics i socials. Evidentment, el nacionalisme irlandés es presentará com una forca mes

organitzada i amb un pes mes gran en la societat irlandesa. Tant el nacionalisme irlandés del

Partit Nacionalista partidari de F autonomía, com el posterior republicanisme Índependentista

del Sitm Féin, gaudiran d'un suport social majoritari a la societat irlandesa. A Catalunya, en
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canvi, el catalanisme domínant -representat per la Lliga- no aconseguirá fer-se portamveu

d'un moviment nacional ampie que abasti al conjunt de la societat catalana. La solidaritat

nacional irlandesa no podia repetir-se de la manteixa manera a Catalunya, on la solidaritat de

classe passaria -tal vegada- a un primer pía. El catalanisme, que arribaría amb mes o menys

forca a totes les classes socials, no aniria acompanyat d'un projecte nacional consensuat entre

els diferents sectors socials. Si a les illes britániques l'incipient nacionalisme escocés anira a

remole d'un moviment obrer d'ámplia base popular, a Catalunya el catalanisme polític i

i'obrerisme entrañen en confrontació directe. En canvi, a Irlanda, el carácter limitat del procés

d'industrialització, faria que el moviment obrer -de fet- anés a remole del moviment nacional.

La derrota deis treballadors a la vaga general de Dublín de 1913 representaría la claudicació

del moviment obrer que a partir d'aleshores esdevindria una branca mes del moviment

nacional. Tot i la emprempta socialitzant de James Connolly a l'aixecament de Pasqua de

1916 i la col.laborado posterior entre sindicalistes i nacionalistes, el lideratge de la guerra de

la independencia es faria des de postuláis polítics que situaven la lluita nacional per sobre de

la qüestió social.

En el cas de Catalunya, el fet que el catalanisme no fos capac -en aquest moment históric-

d'articular-se com un moviment nacional ampli, no implica que no hi haguessin intents

teórics en aquest sentit. De fet, el debat teóric i ideológic a Catalunya fou superior al que hi

hagué a Irlanda; una part del catalanisme era conscient que calia bastir un projecte nacional

que arribes a les masses populars i que fos capac de contrarestar política i socialment el marc

legal polític vigent. Com hem vist, el catalanisme presenta un carácter plural des deis seus

inicis; i a mesura que la Llíga va fent-se amb el control del catalanisme polític i va

evolucionant cap a posicions de classe, la Unió Catalanista i altres organitzacions

nacionalistes van evolucionant en sentit contrari. Així, la Unió Catalanista, sota el lideratge de
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Marti i Julia, intentará bastir un projecte nacional que intentará conjuminar les reivindicacions

socials amb la qüestió nacional. Com a Irlanda, alguns nacionalistes plantejaran un ambigú

cooperativisme com a alternativa al capitalisme dominant. Mes endavant, els catalanistes mes

radicáis, organitzats al voltant de Maciá, fins i tot plantejaran la possibilitat d'actuar

conjuntament amb les bases socials de Panarquisme i la CNT. Val a dir que a Catalunya, el

radicalisme anarquista es mostrará com una forca amb un carácter independent que primará la

lluita de classes sobre qualsevol altra considerado. A mes, el catalanisme que planteja una

solució revolucionaria en aquest moment té un pes relativament feble en el conjunt de la

societat catalana, i no és capac de liderar un moviment de masses ni -lógicament- de dirigir

els sectors obrers embuíts per la doctrina anarquista. Hem de teñir en compte que en el mateix

moment que s'esdevé la lluita per la independencia a Irlanda, una altra mena de conflictivitat

sacseja Catalunya; elpistolerisme i l'enfrontament social convulsiona Catalunya i no permet

d'articular un projecte de revolució nacional semblant a l'irlandés. La Lliga no vol, davant la

por a una sortida revolucionaria, i Maciá i els cercles independentistes son massa febles i no

poden.

Irlanda és el model nacionalista per excel.léncia,1 pero no és un fe/ nacional sense

contradiccions internes. De fet, el cas Irlandés planteja contradiccions importants a la teoría

nacionalista dominant en'aquest moment historie. A PEuropa d'entreguerres la idea de Pestat-

nació está en un primer pía. Els Estats establerts es presenten, majoritáriament, com a nacions

homogénies o aspiren a ser-ho. L'esclat de la guerra reforca la idea de Pestat-nació, amb

Papología de la violencia per a la defensa de la integritat nacional i Penfrontament entre

exércits nacionais. Al mateix temps, s'estén la idea -sobretot a partir del president americá

Wilson- que cal una redifínició del mapa d'Europa. En definitva, cal adequar les fronteres a
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les realitats nacionals d'acord amb el principi de sobirania deis pobles. Aixó fa que a

Catalunya hom albiri moltes esperances que el desenlia? de la guerra comporti una

transformació de l'estat espanyol; els catalanistes es mostren partidaris del bándol aliat i

canten les seves excel.léncies amb Fesperanca que Catalunya sigui recompensada -un cop

acabada la guerra- amb el seu reconeixement com a poblé. Evidentment, es tractava d'un

plantejament no mancat de certa ingenuítat i allunyat de la realitat política; la crítica a l'estat

espanyol anava acompanyada d'una lloanca de Franca com a nació que liderava la lluita per la

¡liberta/ deis pobles. En aquest context, Catalunya mira molt a Europa i a d'altres realitats

nacionals que lluiten peí seu reconeixement. Irlanda, pero, segueix essent el referent mes

important de l'ideal nacionalista basat en la territorialitat i el llegat historie i cultural,

refrendat peí dret a la sobirania deis seus ciutadans. Tanmateix, Irlanda plantejava certes

contradiccions a la visió homogénia de les realitats nacionals. Així, la qüestió de PUlster

posava moltes dificultáis ais teórics del catalanisme. Hom era conscient que el retard en

Faplicado del Home Rule venia donat -en bona mesura- per Foposició unionista al nord-est

d'Irlanda. En aquest punt, alguns catalanistes reconeixeran la complexitat de la situació i es

mostraran partidaris de buscar solucions de compromís, defugint dogmatismes ideológics o

plantejaments maximalistes.

Antoni Rovira i Virgili, des de les planes de La Veu de Catalunya, seguirá atentament

Fevolució deis fets a Irlanda i fará una análisi de la situació que anírá mes enllá de la repetició

d'eslogans o tópics de Fideari nacionalista. Davant la problemática de l'Ulster, per exemple,

recolzará una solució de compromís que faci compatibles els projectes de nacionalistes

republicans i unionistes. Rovira i Virgili es mostra partidari d'una solució federal o

confederal, que abasti no tan sois Irlanda sino tota la Gran Bretanya. Aquesta análisi la fa, en

realitat, extensiva a l'estat espanyol, on també creu necessaria una solució semblant. Rovira i
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Virgili s'adona que la qüestió de l'Ulster posa sedosos problemes a la teoría nacionalista

tradicional; l'aplicació del criteri de territorialitat hi planteja serioses dificultáis. Per altra

banda, altres catalanistes -sobretot els sectors independentistes i mes radicáis- veuen en

Punionisme una maniobra de la Gran Bretanya per aturar el procés sobiranista irlandés; tot i

que no posen en dubte la unitat de la nació irlandesa plantegen, pero, la necessitat de bastir un

projecte nacional integrador i no sectari. En aquest punt, el catalanisme és unánim a Phora de

criticar el sectarisme religiós i defensar els valors de la tolerancia. Tot i així, trobem la recerca

de la nació homogénia, nacionáiment perfecte. Així, per exemple, Martí i Julia contraposa la

complexitat irlandesa amb el carácter perfecte de la nació catalana. Aquests plantejaments,

pero, caí situar-los en un context on el concepte d'estat-nació no pateix cap análisi crítica que

en plantegi una redifinició global.

Per acabar amb la qüestió de l'Ulster, és obligat d'afegir un parell de comentaris mes. Tot i la

importancia del desvetllament de l'unionisme i l'oposició d'aquest a I'autonomia,

l'enfrontament violent que viurá Irlanda en el període analitzat no será en clau sectaria o

étnica. La lluita per la independencia enfrontará irlandesos amb altres irlandesos enquadrats

en les forces britániques a Irlanda, i la posterior guerra civil enfrontará ais mateixos

nacionalistes irlandesos. La violencia que sacsejará l'ílla será primordíalment basada en uns

postulats ideológics i polítics, mes que en la confrontació entre católics i protestants.

Irlanda servirá -d'alguna manera- per a justificar l'ús de la violencia per a l'alliberament de la

nació oprimida. El to deis discursos i les proclames deis independentistes irlandesos estaran

píens d'un to heroic i profétic que glorificaran el vessament de sang. La Revolta deis Poetes

de 1916, i sobretot la lectura que després se'n fará, será el máxim exponent d'aquesta

idealització de la violencia. La vaga de fam d'alguns membres de TIRA en plena guerra de la
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independencia será un altre deis moments álgids de mitificado del martirologi irlandés.

Tanmateix, molts catalanistes es mostraran crítics respecte la violencia. Antoni Rovira i

Virgili es mostrará oposat a la violencia de TIRA, tot i que condemnara encara amb mes forc.a

la repressió terrorista de l'Estat. En tot cas, tot i la cárrega mítica de la revolució irlandesa,

trobem un corrent que s'oposa a la violencia. Els sectors mes radicáis, tanmateix, faran una

lectura deis fets a Irlanda tot plantejant la necessitat a Catalunya d'una insurrecció violenta a

l'estil irlandés. La creació de l'Estat Lliure d'Irlanda, i la posterior República Irlandesa, és

hereva d'aquesta tradició insurreccional; essent l'aixecament de Pasqua de 1916 el mite

nacional per excel.léncia. I, de fet, l'activitat de TIRA a l'Ulster el darrer quart del segle XX

es justificará -en bona mesura- per la lluita deis seus antecessors. Val a dir que a la República

Irlandesa de fináis del segle XX hom observará una certa reticencia a reivindicar les figures

revolucionarles com Patrick Pearse. Vindicar aquests herois -que justificaven l'ús de la

violencia per a alliberar \&pátria- podia ser interpretat com una justificació de la campanya

violenta de TIRA a Irlanda del Nord. Hem de teñir en compte que la sensibilitat de les

societats occidentals envers la violencia i ls justificació del seu ús han evolucionat molt; la

idea -a principis de segíe encara acceptada en molts cercles- de morir per una causa justa no

troba tant arrelament en la societat actual, que defuig d'aquests plantejaments místics.

Ens trobem actualment, a comen^aments d'un nou mil.leni, amb una societat molt diferent de

la de principis de segle. Tanmateix, PEuropa d'entreguerres també era -com l'Europa d'avui-

una societat on s'estaven produint canvis en les formes d'organització de les estructures

politiques, socials i económiques. L'idealisme que trobem a principis de segle, amb la

cristal.lització de tot un seguit á'ismes que pretenen la construcció d'una nova societat on el

fet nacional i identitari és fonamental per al desenvolupament de la llibertat individual,

planteja moltes diferencies amb la societat actual pero també algunes semblances. Es evident
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que al món d'avui els grans ismes han perdut importancia i ha augmentat la valoració de la

llibertat individual. Tanmateix, el procés d'unificació política a Europa i la globalització

económica i cultural a nivell mundial, posen de manifest unes contradiccions que s'assemblen

a les plantejades en una Europa d'entreguerres que també viu un procés d'integració i de

canvi. Si a principis de segle hom vol respondre a aquests reptes amb la construcció d'estats-

nació homogenis que responguin a unes identitats nacionals enteses com a realitats invariables

i permanents, actualment hom sovint tracta -de fet- de fer el contrari i obviar les diferencies

d'identitat a partir d'una pretesa globalització i integració social, política i económica.

Tanmateix, les critiques ais moviments identitaris que plantegen reptes ais estats-nació

establerts, es fan sovint des de la defensa de 1 'estatus quo i obviant que Testat segueix jugant

un paper important en la configuració de la identitat nacional. Val a dir que l'estat actual,

pero, es mostra molt mes inclusiu i admet una pluralitat i diversitat que no trobem a principis

de segle. Tanmateix, el procés d'integració europea actual sembla topar amb l'oposició

d'alguns estats-nació, que no volen perdre parts de sobirania i que s'oposen a la construcció

d'un marc europeu alternatiu al present. En aquest context, la crítica a les nacions que volen

ser estat entra en contradicció amb la práctica del nacionalisme per part de l'estat existent.

En qualsevol cas, la llicó de l'Irlanda del període estudiat és que la capacitat de l'estat de

donar resposta a temps a les reivindicacions nacionalsperifériques és fonamental a l'hora

d'obviar conflictes o enfrontaments entre grups humans que es veuen com a diferents. En la

mesura que una estructura política determinada és capac de donar cabuda ais diferents

sentiments de pertanyenca, reconeixent els drets en pía d'igualtat de totes les seves parts, hom

pot plantejar una solució que obri les portes a un procés real d'integració a partir del

reconeixement del principi d'igualtat individual i col.lectiva. En cas contrari, com veiem a la

Irlanda d'entreguerres -amb els repetits fracassos de Home Rule- hi ha processos de
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radicalització política i social que poden dur a l'enfrontament. La solució donada al conflicte

de l'Ulster, amb raplicació defacto del principi de lliure elecció de nacionalitat en un mateix

territori, sembla una solució original i nova que obre noves perspectives a la resolució de

conflictes semblants.

Des de Catalunya, hom fa sovint una análisi crítica del catalanisme peí seu carácter classista i

el seu allunyament de les reivindicacions populars. Si comparem el catalanisme amb el

nacionalisme irlandés, trobem que l'aparell teóric d'ambdues doctrines presenten, de fet,

moltes similituds. La Renaixenga o el Revival Gaélic redescubreixen o inventen el passat, tant

se val, per a justificar unes demandes culturáis i després polítiques. No entrarem a fons en el

debat sobre si la nació ja hi és o és inventada; aquest és un debat eixorc. En realitat, la

consciéncia nacional és un fenomen varible al llarg del temps i que té les seves arrels en un

complexitat de factors socials, culturáis i económics. Al capdavall, pero, és la voluntat deis

ciutadans la que determina Tevolució en un o altre sentit. El catalanisme d'aquest període, en

un sentit ampli, és un sentiment col.lectiu que va abastant al conjunt de la societat catalana i

es va traduint en plantejaments ideológics diferenciats. La incapacita! del catalanisme polític

de presentar-se com un moviment nacional unitari a l'estil irlandés, entre altres raons degut a

la confrontació social que viu Catalunya en aquests període, no vol dir que la idea de la nació

catalana no vagi imposant-se en la consciéncia col.lectiva deis catalans. En aquest procés

d'expansió de la idea nacional, Irlanda jugará un paper molt significatiu, sobretot a partir del

període revolucionan iniciat amb l'aixecament dePasquade 1916. El lema Nosaltres Sois

(Sinn Féin), que feren servir alguns catalanistes en aquests anys, és -óbviament- un crit

manllevat de la Revolució irlandesa. El que en principi pot interpretar-se com un signe

d'exclusió i de manca de solidaritat, es pot veure també com l'afírmació d'un desig de

llibertat i de justicia. Tot depén de qué entenem per nosaltres -un grup determinat o un criteri
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de ciutadania obert a tothom- i de si l'afany de ser nosalíres mateixos (sois) no tanca la porta

a una societat multi-cultural i complexa. Avui, gairebé un segle després i a les portes d'un nou

mil.leni, la solució donada a l'Ulster sembla posar a Irlanda -un altre cop- a un primer pía,

perqué hom ha estat capa? de posar les bases d'uns criteris d'adscripció nacional mes

flexibles i mes allunyats de l'ideal perfecte de Pestat-nació.
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APENDIX1.

CATALANISME I SOCIALISME (textos)

J. Narcís Roca i Ferreras: Carta a un meeting del Centre Cátala

Sense llibertot administrativa y política, sense independencia, hem arribat ahont som: á ser

Catalunya, oficial, legalment, un sol nom geográfic com la Polonia, á ser una conquista aborhday

trepiijada com la Irlanda, á ser unes provincies artificiáis despotricades per lo mes pesat, odios y

absurd de la centralització y la uniformitat. Yper el mateix estil están Aragó, Valencia, les

Andalucies, les dues castelles, Galicia y totes les demés, encara que se 'n adonen tant com nosaltres y

encara que per la qüestió deis interessos materials están contra nosaltres. Morts que volen matar ais

viits, esclaus que volen encadenar el que 's mou encara un xic, desafeinats miserables y envejosos que

volen matar defam ais que mengen treballant (...) Des d'ara, catalans, doble cami, doble jornada,

doble feina: en lo terreno econdmicy deis interessos materials, sostenir la competencia fins ahont se

puga y buscar nous mercáis, o nous camins comerciáis. En lo terreno poli tic caíala y deis drets

moráis, reivindicar la nos ira vida de nacional! tat y poblé, cridar a la llibertat. al dret, a la vida, a

nostra Catalunya en pes y a totes les nacionalitats o regions nacionals d 'Espanya. Lo que pensen

I 'Estat abso/ut y la seva geni per la anexió de Portugal, havem de sentir-ho per la independencia

catalana: bé accepten y es ocnformen en que Gibraltar siga del inglés, ¿per qué no han d 'acceptar y

conformarse en que Catalunya siga deis catalans com Portugal deis portuguesos?

Llibertat yfraternitat ha de ser lo nostre lema, catalans; independents y agermanats.

(J. Narcís Roca i Ferreras, Carta d 'en NRFa un meeting del CC, L arch de Sant Marti, 25 de juliol de
1886).

F. Culi i Verdaguer: sobre la proclamado socialista-nacionalista de Martí i Julia

La proclamado socialista-nacionalista que acaba defer el doctor Marti i Julia, és una ideología

sistematitzada, que, com diu ell, va de dret al món i és un gros pas donat per la concepció clássica del

nacionalisme que a Catalunya en Prat de la Riba va exposar quan En Valenti Almirall I 'havia

iniciada d 'un mode tan categóric que contrasta amb I 'ambient d 'aquella época a Catalunya; I 'obra

de I 'Almirall ovni encara té una grossa frescor. El doctor Martí Julia romp la neutralitat nacionalista

i vincula i uneix aquest ideal amb el socialisme de talfaigó, amb tal estret lligam, que un esfa

inseparable de I 'altre. Per ell nacionalisme vol dir sobirania espiritual del món i significa aixó

sobirania de tot el que hi ha en el món: imperi de la naturalesa, fimeionament adequat de tots els

organismes; supressió d'explotáis i explotadors...
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La neutraliiat establerta, que En Torras i Bages decanta vers la Catalunya religiosa, En Martí i Julia

la decanta peí socialisme que no és religiós, que és racionalista, i així el veritable nacionalisme es

presenta com una política integral opte per a resoldre totes les direccions humanes i encaminar-les

rectament amb criteri sistemátic.

(F. Culi i Verdaguer, Marti i Julia, Renaixement, Juliol 1913).

Martí Casanovas: Catalanisme Socialista

Catalanitzar, recatalanitzar I 'obrer caíala; sens que en aixó senti ell I 'angoixa de I 'abandó de ses

lluites reivindicatives; catalanitzar, recatalanitzar I 'obrer cátala, sens sentir aquest el temor de

veure's anidar el seu esforc en pro d'una reivindicado de classe, ofegant-lo enforces i estaments en

ells extranys, es una bella tasca que en la Catalunya nostra s 'imposava viva, promptament.

Será el Catalanisme socialista un nou factor de lluita i d'expansió de les nostres ansies lliberadores.

Arrancar de la seva enervadora inercia al nostre obrer; portar-lo a la lluita de la nostra Patria; i

albora, incorporar, i aquesta sera tal volta la mes alta labor que exercir puga, el socialisme

catalanista al moviment obrer internacional, obrint a les nostres aspiracions, un nou marge

d'encausament; veus-aqui la bella tasca de la naixenta forca.

(Martí Casanovas. Catalanisme Socialista, Renaixement, 27 de mar9 de 1913).

Andreu Nin / Josep Comaposada: Els socialistes i la Mancomunitat

En reunió celebrada el dia 22 del corrent, el Consell Directiu del Centre Socialista de Barcelona va

acordar per unanimitat, adherirse a I 'Assemblea que, com a expressió del desig i la voluntat de

Catalunya de que s 'aprovi el projecte de la Mancomunitat, tindrá lloc el dia 24 del corrent en el

Palau de la Generalitat de Catalunya.

Sense que aquest acte nostre signifiqui adhesió o col.laborado directa en una futura acció

mancomunada d 'elements de dreta i d 'esquera, la nostra entitat, que representa i defensa a Barcelona

el Socialisme internacional que aspira a I 'integral lliberació i redenció deis homes i deis pobles, fa

constar les seves simpaties peí projecte de Mancomunitats, en lo que aquest afecta al principi

d 'autonomía.

El President, Josep Comaposada; el Secretan, Andreu Nin.

(El Poblé Cátala, Els Socialistes i la Mancomunitat, 23 d'octubre de 1913).

Enric Vila Marieges: La Joventut en el momentpolitic actual

La nostra sinceritat ens porta a confessar que no hi ha revolucions merament poli tiques sino en

apariencia: en elfons son totes socials. Tots cerquem en la Repiiblica no unfi sino un medi d 'obtenir
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drets polítics; aixi ho entenia En Pi i Margall quan afirmava que sense la igualtat social la ignaltat

política és una vana páranla. Prexó nosaltres sustentem les idees republicanes, perqué les creiem

precursores del socialisme. Nosaltres veiem en la República I 'anunciado d'una societat finura, una

societat nova, que demá, en aquell demá del pervindre, transformará els valors humans ifará

desaparéixer el domini individual de les coses (...)

Nosaltres representem la fe a Catalunya com a Nació i la fe en la llibertat com a contingut i com a

substancia de la nostra ánima nacional. De I 'ideal patriótic n 'esdevé el desig de procurar el be i la

grandesa de la Patria. L 'amor a Catalunya ens obliga a ser bons i a reparar les injustícies socials.

D 'aquí que defensem les reivindicacions obreres; aixífarem homes dignes de la patria ifarem de

cada cátala un homefort i Catalunya tornará a ser rica i plena i esdevindrá triomfant (...)

(...) Lajoventut vol constituir una espléndida esperanea per a la Patria, vol ser el vehicol que

transporti a Catalunya ¡a civilisació moderna. Perxó lajoventut, que vol la riquesa i el benestar de la

nostra térra, no vol saber res de I 'anomenatprojecte de la Mancomunitat. Aqitestprojecte pot ésser

admirable en quant signifiqui I 'obra de la generado que passa, mes lajoventut que simbolisa la

generado que puja, no en té prou del projecte de Mancomunitat, sino que vol i exigirá quan siguí

precis la plena autonomía política de la Nació Catalana.

(Enric Vila Marieges, La Joventut en el momentpolític actual, JFNR de Barcelona, 13 de desembre de

1913).

Antoni Rovira i Virgili: Nacionalitat i Proletariat

Els intel. lectuah de la classe obrera, i prticularment els del socialisme, están ben Uuny de sostenir les

teories antinacionalistes. Avui han compres I 'esséncia de I 'ideal nacionalista. Aquesta esséncia no

está en el retorn a temps pretérits, ni en tragar noves fronte res separadores, ni en ressucitar

institucions del passat. Está en I 'afirmado de la personalitat deis pobles, de la nacionalitat viva, que

es forja de I 'esperit propi, fogar de cultura, font de riqueses espirituals, únic orgue per a aportar

integralment la contribució desl agrupaments humans a I 'obra gloriosa de la civilisació del món. El

Nadonalisme aixi entes -i aixi I 'entenejo, i aixi I 'enteneu vosaltres- ¿com pot ésser mirat hostilment

per la classe obrera? Si precisament el Nadonalisme és ais pobles lo que el Socialisme és ais homes!

Si el Nadonalisme representa en el camp politic nacional la mateixa cosa que el Socialisme

representa en el camp económic! Afortunadament, avui ens trobem amb que les dugues grans idees

del segle, les que tindran la victoria demá, cada dia van mes juntes i lligades (...)

(...) Aquell lloc comú de que I 'obrer no té patria, no pot sostenir-se seriosament. L 'obrer té patria,

encara que la sentí d 'una manera diferent com diferentment la senten un nacionalista de dreta i un

nacionalista d'esquerra, L 'obrer té patria; en té tanta com el burgés, mes i tot que el burgés. I si no

en tingues, fóra que li han robada, i hauria de reconquerir-la al lluitar peí conjunt de les seves

reivindicacions. Jo sostinc que I 'obrer té patria, i us diré que aquell obrer que no en té, que no en vol

286



teñir, será un maniquí de Museu social, un exemplar per a una obra sociológica, pero aquell obrer no

tindrá ni carn, ni sang, ni ánima viva.

(Antoni Rovira i Virgili, Nacionalitat i Proletariat, JFNR de Barcelona, 13 de desembre de 1913).

Miquel Laporta: El nostre Catalanisme

I aquests possibles i aquesta táctica son, aquí, entre nosaltres, principalment I 'empenta de la classe

treballadora i la unió indisoluble de la llibertat i el nacionalisme; i per xo no permetiriem que se 'ns

cregués solidaritzats amb la conducta d 'aquells homes que, havent guanyat notorietat a títol de

catalanistes, la posessin ara al servei del régimen deforca capitalista que ésplaent a la burgesia,

pero a qui el poblé maleeix perqué li costa la suor i la sang. Encara que aquells homes fossin moguts,

com ho diriem, peí desig de servir els interessos de Catalunya, la seva actuado lifóra molt danyosa

defet, perqué la exposaria al perill de perdre aquella dignitat en que sempre I 'ha mantinguda

I 'esperanca en la gran justicia que un día o altre li ha de serfeta, i ademes retreuría a ¡a classe

obrera de cooperar al triomfde la causa de Catalunya que, per rao d 'aquella actuado, li semblaría

amparadora deis privilegis de les classes adinerades.

Per aixó és un deure nostre patriótiefer que entengui la classe obrera que aspirem, igual que ella, a

la glorificado del treball com únic instrument apte peí perfeccionament de I 'humanitat, i afer que

aquesta sigui una germandat de nacions en la que quiscuna d'elles, de tot cor.fassi i mantingui

després amb elsfets de la seva política, aquella declarado que Mirabeau volia que fes I Estat francés

de la seva época, de que renunciava per sempre mes a tota mena de conquestes i no emplearía mai la

forca contra la llibertat de cap poblé.

(Miquel Laporta, El nostre' Catalanisme, Sabadell Federal, Rcnaixement, 11 desembre de 1913).

I. Ribera i Rovira: La Guerra europea, l'alliberanient de les patries i la revolució social

La Urania de les nacionalitats va cap al séu terme. La Guerra Gran resoldrá molts d 'aquests

problemes nacionalistes. Lo mes terrible de la conflagrado europea, no será certament aquesta

mortandat en els camps de batalla, sino la revolució que, acabada la campanya, esclatará dintre cada

un d 'aquests Estats heterogénics, per la lliberació de les patries esclavitzades. Potser aquest conflicte

esdevindrá abans i tot definida la gran guerra, particularment a Austria, a Alemanya, i a Rússia. La

revolta per la lliberació de les patries agrillonades se juntará a la revolució social provocada pels

trasbals económic provocat per la guerra en la situado del proletariat industrial, mercantil i agriad

(I. Ribera i Rovira, La guerra europea, Diari d'un Soldat, Barcelona 29 d'agost de 1914).

El triomfdel nacionalisme ja s 'ha manifestat a Polonia. El tzar Nicolau II de Russia, des de la chitat

sagrada de Moscou, ha publicat un 'ukase' oferint I 'autonomía ais polonesos (...) Catalunya,
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Catalunya: al Mediíerrani sense tu hi mancaría una Henea occidental de cara a sol-ixent que pot

ésser el lloc de repós deis combatents. Posapreu a la teva hospitalitat, fins avui generosa. Aquest

preu podría ésser la llibertat deis catalans. Viu alerta; que no s 'adormí elpatriotisme deis téus filis, i

qui sab... El tzar, cinquanta anys després de la darrera revoltapolonesa, consagra I 'autonomía de la

vella Polonia. Enguanyfa dues centuhes que Catalunya va caure retuda: 1714 ... 1914 ... Qui sap,

quisap!

(I.Ribera i Rovia, Nacionalisme, Diari d'un Soldat, Barcelona 30 d'agost de 1914).

J. Grant i Sala: El cooperativisme

Volem que a tothom li sigui reconegutm el dret a la vida i que I 'explotado iniqua de lo que en aquesta

li és essencial, desaparegui; volem que el capital se subordini a la vida i al benestar deis homes i

volem enfi limitar cada día mes I 'acció de I Estat, fent que sigui mes normal i intensa I 'acció de

I 'individu dins de la societat.

(J. Grant i Sala, Catalanisme Renovador, Renaixement, 22 de maig de 1913).

No és la cooperativa que ven menjar solament la cridada aproduir sense fitsells la revolució social

mes formidable, dones, el cooperativisme en ses branques de consum, producció, estalvi, banca,

empreses agrícoles, mutualisme i ensenayanca, serán les que/eran el miracle.

(J. Grant Sala, El cooperativisme com ideal, Conferencia al CADCI, Renaixement, 10 desembre de

1914).

Pensin els estaments obrers, allunyats encara d 'aquest huma ideal aixó que a gratcient es deixen

perdre de nofitar els itlls vers el cooperativisme mentre emercen llurs energies en Iluites politiques

que de veure la realita, el mes que 'ls poden donar és un canvid'amo.

(J. Grant i Sala, El cooperativisme, ideal de I 'avenir, La Nació, 2 d'octubre de 1915).

Doménec Martí i Jutiá: de la neutralitat social al Catalanisme socialista

Cal que I 'ensenyanqa siga aprofitada i que, per tant, se treballi per a la formado d 'un nucli

nacionalista d'esquerra, amb completa sinceritat, desprenent-se de burgesismes i considerant l'acció

nacionalista com deslliuradora de les nacionalitats en el sentit económic i social, de la mateixa

manera que el Socialisme és deslliurador de I 'individu; que puga dir-se, que el Nacionalisme és la

democratització de les nacions, i que les ideologies nacionalistes i socialistes en comptes d'ésser

antitétiques, son una ideología única, que la una no es realitzará sense realitzar-se I 'altra, i que el

burgesisme nacionalista no és altre que una última defensa d'ideologies históriques que abans de

desaparéixer intenten una adaptado. Apar, repélese, que aqüestes ideologies mouen, a elements
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actius del Nacionalisme i del Socialisme, afondre 's en una acció que será evidentment positiva, car ni

uns ni altres, al ajuntar-se, apart de les modalitats individuáis, hauran de mantenir abscondites ni una

sola de les ideologies que mouen llurs esperíts.

(D. Martí i Julia, Renaixement, 8 de gener de 1914).

Hem d 'afirmar molí sol. lemnialment que és aquí a Catalunya on per primera vegada es va proclamar

que Nacionalisme i Socialisme no son dos principis oposats, sino que son dos principis perfectament

coerents i que se son necessaris I 'un a I 'altre. El Nacionalisme és la forma mes perfecta de llibertat

política deis pobles i el Socialisme és la forma mes perfecta de la llibertat deis pobles económicament

(...) El Nacionalisme sense el Socialisme és una aberrado inmensissima; inversament, el Socialisme

sense el Nacionalisme, si es concretes sois a defensor I 'aspecte purament económic deis seus

principis, si no sentís altres aspiracions que les purament egoístiques de la materialitat de la vida,

fóra ben poca cosa; com el Nacionalisme, si no es completes amb els principis económics del

Socialisme, fóra una negació. Perqué, digueu-me, qué serien les patries i qué el Socialisme, aquella

universalitat peí bé de I 'existencia de les patries, el del lliure viure de les nacions del món, la

contraria a I 'imperialisme, si no esfonguessin i de dret no atentessin plegáis els grans imperialismes,

els grans Estáis que ofegant ais petits pobles hi crearen el predomini de laforcaper damunt del dret?

El Socialisme és el que crea I 'internacionalisme que és la base de la llibertat del món, perqué el món

sense llibertat no es concebeix i de llibertat no n 'hi ha d 'altra que la que esdevé del lliure existir de

tots els pobles de la térra.

(D. Martí i Julia. Les orientacions de la Unió Catalanista, La Nació, 3 de Juliol de 1915).

La civilització universal ha avancat sempre per embranzides, seguint el cami de! sol, i I 'era de la

civilització europea occidental no hafmit encara: la guerra actual n 'és una prova. Els problemes

socials plantejats a Europa s 'han de resoldre, i és el Socialisme I 'ideología que, fonent-se amb el

nacionalisme, I 'acció humana que posará fi a I 'imperi del dret de laforca, renovará I 'Europa i,

saltantper damunt de la mar gran, seguint sempre el cami del sol, dura, a les Amériques la plenitud

de I 'era de la justicia, per a que allá s 'hi plantegin els nous problemes d 'evolució i perfeccionament

deis homes, que la nova civilització determinará..

(D. Marti i Julia, La Nació, 7 d'agostde 1915)

Pere Casáis: Del món del Treball

Del molí que hi ha afer. Es precis que tots els homes que estimin la Patria nostre curin de pervenir

del nostre obrer, pero ambfms completament altruistes. Miren que I 'obrer és el tresor, I 'energía, el

primer element que produeix la riquesa deis pobles. Mireu que un mal geni ¡i roba ovni tot el seu

carácter, i ai de nosahres que en els desfigurin definitivamente. (...)
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(...) Es deure de tots els homes i patrióles de cor preocuparse d'aquestes coses. Estimem de debo la

Patria? Dones a demostrar-ho mes, no platónicament. Fora prevencions i odis d'estament. Mentre el

Nacionalisme caíala no abraci dintre seu, sincerament, a tot el nostre poblé, el triomfdels ideáis no

arribará mai. Ademes, vosaltres que VOLEU DEIXAR LES COSES PER AL DEMA, compteu que

I 'actual carnatge que endola la térra, dura en si mateix una total revisió de valors que ha de cambiar

iafac del món. Pobre de I 'Humanitat que no fas així!

A laborar, dones, tots i totes amb coratge i bonafe. Nosaltres aportaremel nostre petit esforc a la

causa catalana lluitant per la de I 'obrer, troc de la nostra Catalunya -Humanitat primer- carregant-

nos de rao; després, fent-la valer. Hi ha moltes maneres defer Patria.

(Pcrc Casáis, Del món del treball, La Nació, 3 de juliol de 1915).

Maig: La Vaga

No és metralla el que vol el poblé; pa, pa, és el que demana; el pa que es guanya i no se li dona, el pa

per la dona, el pa pels filis. Les grans disbauxes de la societat sónfetes amb suor d 'aquesta pobre

geni que perqué demana viure se li ensenyen els mausers. Doneu-li pa al poblé; vosaltres, gent

regionalista, els qui parleu cada dia de I 'engrandiment de la Patria, de ¡a riquesa de la Patria;

vosaltres que sou els posseídors de la riquesa de Catalunya; vosaltres que heu demanat ais obrers que

contribuissin a la campanya pro-zones neutrals; penseu que son un troc de Patria que acorralada, per

la miseria demana pa; no oblideu que el rebutjar les justes peticions deis obrers. és un perill

gravíssim per la raga que poc a poc va neulint-se per manca d 'una deguda alimentado, i la

desaparició de la roca equivaldría a I 'ensorrament de Catalunya (...)

(...) La vagad'ara, és senzillament, la vaga de lafam. Els qui aspirem a una era de justicia enterna;

els qui volem que cada ú ocupi a la societat el lloc a que té dret; els qui rebutgem els armaments la

supremacía d'una determinada casta social; els qui aspirem a una Catalunya tot justicia i perfecció ,

hem de protestar enérgicament de la situado arbitraria del nostre poblé. Caiguin damunt deis

responsables de lesfiitures conseqüéncies, les autoritats ineptes i els "grans patrióles ", el nostre

mensypreu mes gran, la nostra mes fonda maledicció (...)

(...) La ciutatde Catalunya acull amb amor elpas d'aquests vaguistes, que teñen d'ella el gest rebel i

I'aire defiiturs triomfadors i el devassall d'aspiracions i anhels de llibertat fonamentats en la justicia.

(Maig, La Vaga, Renaixement, 15 de gener de 1916).

J. Recasens i Mercadé: Marxisme i Nacionalisme

Els socialistes creiem que els obrers sois poden, si volen ésser lógics, práctics i conscients, militar en

un partit: el partit socialista, internacional i marxista. I que, en les files d'aquest no tant sois

irehallaran per la Huir emancipado económica, sino que, al mateix temps, podran defensor quants
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problemes i solucions conceptuin de jujsticia, com el nacionalisme, la república, legislado obrera,

cultura, etc. El contrari és descuidar I 'essencial per a es mercar estérils es/orcos en coses purament

accidentáis.

(J. Rccascns i Mercado, Nacionalisme i Socialisme, Rcnaixcmcnt, 20 d'abril de 1916).

En aquest sentít, la posició que ens oferia nostre distingit col. laborador J. Recasens i Mercadé en el

número passat d 'aquesta Revista, té una valor doctrinaria perqué, a pesar de tot, desconeix la realitat

de Catalunya ifins la visió catalanista. I per altre costat, la seva posició, altament respectable, té una

valor dogmática i doctrinal molt preuada, en quan encastellant-se en els principis es nega a intervenir

en la política catalana -dominada per ell a ser sempre de burgesos- encara que no dubti en la olitica

d 'una organització Socialista ibérica o d 'unió amb els Socialistes d 'Espanya, segurament per creure-

la mes eficac -cosa certament molt discutible, ádhuc sota el puní d 'obir socialista que sosté.

El senyor Recasens no s 'ha fixat en co que ve dient la Unió i venim dient nosaltres; i a I 'escriure el

séu article oblida llastimosament que a Catalunya s 'ni desenrotlla necessariament una política,

perqué té en definitiva, corporacions publiques -la Mancomunitat la mes comprensiva- que creen,

reglamenten i administren servéis públics amb mes o menys extemió i intensitat.

(Rcnaixcmcnt, Replica a J, Rccascns i Mercadé, 6 d'abril de 1916).

La emancipado deis treballadors, obra exclusiva deis treballadors ha d'ésser, digué En Marx; i,

convencías d 'aquest axioma, els treballadors no creuen. no poden creure, en I 'acció deis partíts que

treballen per ideáis agens a la ttur redempció económica, com no creuen ni poden creure en la

impulsió socialista deforces -per respectables i nobles que siguin- que es mouenfora del moviment

sindical i politic de la classe obrera; deforces que s 'encaminen, principalment, a constituir un

instrument de govern que, com tots els governs, ha d 'ésser fatalment antitétic amb nostres ideáis

d 'igualtat social, de socialització universal, de fratemitat humana.

(J. Recasens i Mercadé, Política Obrera i Política Burgesa, Rcnaixcment, 18 de maig de 1916).

Alfred Canal / Joan Lleget: Renovació i l'altra catalanisme

I ja que en I 'actualitat sembla que no es pugui ésser catalanista sense pertenéixer a la Lliga, per la

fiitil rao de que és aquesta I 'organització patriótica que compta amb mes nombre d 'afiliat, esforcem-

nnos en propagar les idees ¡liberadores de I 'humanitat, assimilant-les a I 'essencia nacionalista; que

per aquest camífarem obrir els ulls a la classe treballadora, quejamai s 'uniría amb la gent

reaccionaria, i privem, fent-li comprendre 7 perqué de I 'existencia del nacionalisme, base de nostre

llibertat, de que falsos redemptors els enganyin miserablement, amb promeses queno poden complir i

ni els mateixos redemptors han somniat mai (...)
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Per un cantó, la gent reaccionaria de Catalunya, aplegant-se en gran part sota 'Is plecs de la bandera,

que inicialment aixecá ben alta i sola la Lliga Regionalista, arrivantfins a voltes a desvirtuar la seva

verdadera acció patriótica, claudicant en sos principis en rao de la conveniencia política de quiscun

influient afiliat, i menyspreant, moltes vegades, ais que, de soca-arrel nacionalistes, no varen teñir a

bé el desfer-se de le seves ides ¡liberáis.

(Alfired Canal, Tots per Catalunya, Renovado, Granollcrs, 29 d'octubrc de 1916).

D 'aquesta hora en endavant, tothom tindrá Patria: Patria en el séu cor i en el séu cervell. I aquest

socialisme nacionalista, únic que té rao natural d 'existencia, assentará 7 verdader socialisme de tot el

món, el socialisme que pugui aconseguir en I 'esdevenir, I 'esborrament deis privilegis, preeminencies

deis ríes, i les vexacions i humiliacions deis pobres.

(Alfred Canal, La realitat Socialista, Renovado, 18 de marc de 1917.)

/ mentres veiem com el país irlandés s 'encara valentment amb el séu sojutjador, rebutjant-li la

conscripció aprovada per ihtr govern i parlament, tenint per entrremig el compromts d 'Estat de

guanyar la guerra, en nostre parlament hem de sentir, per boca de nostre Parnell de 'guardarropía \

que les concepcions nacionalistes d 'un valent diputat base son curulles d 'apasionament i

estemporánies per virtud d 'aprovar una reforma de Reglament del Congrés i un 'modus vivendi' de

I 'Estat amb sos servidors de brac armat, que el mateix és indespensable a la vida nacional, com ho és

la presencia del 'leader' Cambó i companys, salvaguardant des de dalt, els sagráis interessos moráis

de Catalunya.

Una vegada, el Hac Maura-Cambó va matar el programa minim de Solidaritat Catalana. Avui, el

mateix llac Cambó-Maura, ha enterrat la memorable executória de I 'Assemblea de Parlamentaris.

I Visca Catalunya.

(Alfred Canal, Cambó, Renovació, Granollers, 5 de maig de 1918).

Venim a actuar amb completa independencia, dirigít empero els nostres entusiasmes juvenils envers

els ideáis nacionalistes, deis quals ens proposem ésser-ne portaveu en aquesta vila, defensant-los en

totes ses manifestacions i conseqfíencies inherents a totpartit d'esquerra; essent un delsfins

primordials de nostra tasca, treballar deferm per a agermanar els idels de república i socialisme amb

els de nacionalisme, puix no considerem incompatible la democracia, la germanor espiritual deis

pobles, amb la llibertat de les nacionalitats; ans bé, creiem que del nacionalisme ben estés podría

devenir-ne la República i ádhuc el mes pur socialisme.

(Joan Lleget, Política Nova, Renovació, Granollers, 7 d'octubre de 1916).
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Serra i Moret: Irlanda

Per uns quants dies a tot arreu del món va distreure 's I 'atenció deis raports delfront de batalla i el

públic devorava ansias les noves de la sedició esclatada a Irlanda. Fou un crit angustias llencat en

mig de la mes gran de les tragédies. El món va esglaiar-se. Després tothom va rependre el seu partit, i

la Irlanda calla, vencuda, ofegant amb la pols de la térra el deliri deis poetes que I 'havien

electriizada (...) La impotencia, lafam, la desesperado, han sigut elspermanents incentius de la

qüestió irlandesa; son els motius que I 'han debilitada i sostinguda a I 'ensems. La potencia de I 'Imperi

Británic ha causat la despoblado i la miseria d'Irlanda, i la despoblado i la miseria han avivat el

sentíment d'adhesió a la térra i han intensificat el dolor de la llaga consumptiva (...) Des de qualsevol

punt d 'obir s 'ha d 'admetre I 'esperit de revolta com unfet natural, com una reacció contra el

fatalisme (...) Els irlandesos es defensen contra la morí; res téd'estrany que la seva actitudsigui de

desesperado. Que visquin, i a I 'ombra del Home Rule es marcirá la flor del plany estéril. Els Sinn

Feiners perderán Huirpruit de negatiu isolament i la verda 'Erin' no continuará essent fecondada

peer la llevor de martiri, defam i de tragedia (...).

(Serra i Moret, Irlanda, Renaixement, 15 de juny de 1916).

El Poblé Cátala: Nacionalisme i Sociatisme

Lo mateix de les nadonalitats esclaves, proletaris col.lectius que lluiten contra I 'aristocracia de les

nadonalitats privilegiades. L 'una lluita i I 'altra han escandalitsat ais mateixos socialistes queens

preidicaven pau i amor. A I 'últim la guerra de classes s 'ha imposat i tothom I 'ha reconeguda. La de

nadonalitats oprimides s 'haurá de reconéixer igualment compresa dintre el socialisme. Quan

aqüestes barreres que s 'oposen a les corrents imiversalistes s 'hagin esborrat, I 'ideal socialista tindrá

feto la meitat del seu camí. I veus aquí com no son incompatibles sino complementaris, un

nacionalisme socialista o un socialisme nacionalista.

(El Poblé Cátala, Editorial, 15 de maig de 1916).

Revista de l'Ateneu Obrer del districte 11: Amb motiu de la mort de D. Martí i Julia

El Doctor Marti i Julia, Cap del Nacionalisme de Catalunya, metge inteligentissim i home bondades i

afable, desaparejé en eixa data d 'entre nosaltres deixant un buit que dificilment s 'omplenará.

Diem aixó, car com a batallador dintre del Catalanisme no n 'hi ha hagut cap de su temple. Auster,

rede i incommovible en la llur modalitat política, esdevenia el model perfecte del lluitador

incansable, perseverant en la prédica deis ideáis sustentáis per la entitat-mare del moviment patriótic

de Catalunya, la "Unió Catalanista".

(Revista de TAteneu Obrer del districte II, Martí i Julia, Juliol de 1917).
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APENDIX 2.

EL CATALANISME RADICAL: TEXTOS PATRIÓTICS I

REVOLUCIONARA

Joan d'Arlés: Per la Nostra Guerra

Oh, Ccttalans, germans de patria de i 'una i I 'altra banda d 'aquest gran mar que ens separa! Penseu

que tots els pobles que han ressorgit al gran concert de les llitires nacionalitats históriques, han tingiit

els seus herois i els seus mártirs. I unes gotes de sang vessada d'aquests mártirs i herois de les causes

nobles, han estat fecundissimes en el camp de les reivindicacions patries. Finlandia, Polonia, Irlanda,

Cuba, Filipines, son exemples histories que no poden eludir els catalans que clamen per la llibertat de

la nostra Patria. Prous polémiques históriques; prous explicacions didáctiques, cientifiques i

¡iteráries defensant els drets, avia ja indiscutibles, de Catalunya.

Hem defer la guerra; enfrontem la nostra guerra; pórtemela al 'esperit deis nos tres germans de patria

ques enten la rojor de la vergonya per la dignitat de la nostra patria escarnida i mil voltes trepitjada.

Catalans de tot el mónf Enfrontem la nostra guerra; prediquem-la, portem-la a I 'esperit de tots; del

pare, del germá.del fill, de I 'amic, del conegut. La nostra guerra s 'imposa. L 'Estat invasor de

Catalunya, dictador i despótic, no pot interrompre el curs de la seva historia.

I les ombres de Kosciuszko, d 'Oberdan, de MacSweney, d 'en Rizal, d 'en Martí, d 'En Maceo i en

Maxim Gómez, se 'ns apareixin com espectres precursors deis nostres herois i mártirs que han de

sortir indefectiblement de la nostra guerra que ha de donar la independencia a Catalunya.

(Joan cT Arles, Per la Nostra Guerra, Ressorgiment, Buenos Aires, gener del 1924).

Ressorgiment (Buenos Aires): Déu vos guará, Senyor Cambó

Si en Cambó davant el sorollós fracas de la seva política de cordialitat i d 'harmonía amb Espanya,

decebut del géneros concurs que li a torga, no apreciat pels espanyols, s 'hagués donat per enter a la

causa de Catalunya, elnostrepoblé, que sapperdonar massa, l'hauha acollii amb els bracos ben

oberts i I hauria ratificat la seva con/tanca. Els espanyols, aleshores no li haurien pogut tirar en cara

la seva actitud nobilissima i, sobretot catalanissima. Nofou així, pero, dissortadament (...)

(...)! al Cambó politic és que volem adrecar-nos per a dir-li que aquí a I 'América trobaráforts nuclis

de patriotes catalans organitzats que responen a un pía general per a la defensa de la Nació

Catalana. Trobará uns homes modestos de cabals, pero pietórics d'energies que s 'han imposat com
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un delire sagrat elsacrifici de ¡rebollar, d'aquí estant, per la consecució de la independencia de

Catalunya. Uns homes idealistes, si voleu, catalans que creiten que la patria llur és Catalunya i

únicament Catalunya. Uns patrióles que en els moments dificils saben donar la cara per la patria i

acceptar les responsabilitats que se 'n derivin, amb el cap ben alt i sense reserves mentáis.

(Ressorgiment, Déu vos guará, senyor Cambó, Buenos Aires, Juny de 1924).

Francesc Maciá: Per la Llibertat del nostre Poblé

ESTAT CÁTALA, rendint tribuí d'admirado ais nacionalistes que posen voluntat, acció,fe i sacriflei

en preparar i assolir I 'alliberació espiritual del nostre poblé, vol curar preferentment -ja que fou fins

avui tasca oblidada- de I 'organització i rendiment de les voluntáis iforces que han de dur-nos

I 'alliberació material que permetrá elfutur desenrotllament del nostre poblé i la seva acció

cooperadora a I 'avene constant de I 'humanitat.

I no son solament els estudis histories, els exemples colpidors deis últims Ilustres, la nostra voluntat

d 'homes d 'acció els que ens indueixen a proclamar aquesta necessitat d 'organització de les nos tres

/orces per a reclamar d 'unafaisó contundent la nostra llibertat nacional, sino que veus de foro i les

realitats del moment ens diuen que sens una "previa acció militar nostra " serán endebades tots els

esforcos que fem per afer-nos oir i escoltar mes enllá de les fronteres i per a encalcar una solució

amical i encoratjadora deis últims organismes creats per a vetllar per la llibertat, la pau i el progrés

de les nacions.

(Francesc Maciá, Per la llibertat del nostre poblc, Butllctí d'Estat Cátala, n°3, 1924).

Catalans, romanare passius i resignáis, anara la solució defutures col.laboracions mes o menys

cordials, duguin I 'etiqueta que diguin, fora per Catalunya un martiri sense gloria, una morí sense

resurrecció. Les taques de sang només amb sang poden ésser rentadesi les coses de I 'esperit mai,

enlloc del món, s 'han comprat a pes d 'or ni de monedes. La llibertat deis pobles, només s 'ha comprat

sempre al preu de la sang. 1 ai d 'aquells que un dia la compren a preu de moneda, que a preu de

moneda se la tornen a vendré.

Ens diuen il.lusos i exaltáis. Acceptem el nom d'exaltáis, pero amb consciéncia. Si tan exaltáis sense

seny haguéssim estat, hauríem caigut en el parany que mes d'un cop se 'ns haposat, provocant-nos a

I 'atemptat personal que sempre he cregut innoble i mancat d'eficacia; si tan exaltáis, sense seny,

haguéssim estat, hauríem caigut en aquest altre parany que eljunest Martínez Anido ens havia parat

també a Vera, a Perpinyá ijhs a Barcelona. Tan-de-bo haguessin escoltat tots la meva veu. Aquesís

pobresjoves quehisucumbiren, mártirs d'agentsprovocadors, d'aquests monstressanguinaris tan

tradicionals en el govern d 'Espanya, n s 'haurien deixat sacrificar d 'aquesta manera tan oriminosa i
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digna d'oprobi de tots els homes del món. Nosaltres som exaltáis, pero sabem contenir els exalíaments

fins el día que sigiti. Aquest és el millor i I 'time oportiinisme, el qui porti a la llibertat de Catalunya.

Penseu que si no us ha cridat abans, és que no he cregut arribada / 'hora de la victoria, i penseit

també que, quan us cridi, podreu venir ben refiats, mateix que anéssiu a una/esta, que una granfesta

ha d 'ésser per Catalunya aquest dia que pressento i que en veritat, de veritat, us dic que ja s atanqa.

(Francesc Maciá, Catalans, Alerta!, Butllctí d'Estat Cátala, Gener de 1925).

Daniel Cardona {Vibrant): La Patria Nova

La térra catalana ens demana la sang. Cal sang roja de sacrifici per purificar la Patria prostituida.

Hem penjat una estrella de cinc puntes a I 'angle de la nostra bandera. Aixó vol dir que no tot és

podrit a Catalunya. Aixó vol dir que hi ha un grup, un estol no conformista. Endavant! Pero pensem

que la nostra bandera es desplega al vent com uns braesos oberts, demanant la vida ais seus

seguidors.

Fa prop de doscents anys que Catalunya no ha donat sang per la seva Uibertat. Oh! amics! Poc

penseu quina gran victoria, quina gran victoria la nostra a la primera foguera que s 'encengui al

apuntar I 'alba, que torsi roig el cel ifaci brillar la sang de la térra.

Aquell dia catalans, tant si es perd com si es guanya, el sol que surtirá estigueu-ne segurs, es dirá

INDEPENDENCIA.

(Vibrant, La Patria Nova, Butllctí d'Estat Cátala, París, Febrer de 1925).

El meu temperament em du a la guerra de muntanya, a la qual em veuria amb cor defer servéis a la

nostra causa nacional. Sóc un enamorar deis procedíments "Sinn-Feiners irlandesos, i amb tot i

preveure que Catalunya no és Irlanda, els Escamots ensorrats peí macianisme haurien estat quelcom

de semblant. L 'agressió al Canonge Boada, autor oral de I 'ordre de la predicado en castellá al bisbat

de Barcelona, autor també d 'una llista negra en la qual figuraven eclesiástics catalanistes, fou un

assaig incipient de tot alió que haurien estat aquests Escamots: una justicia i una alliberació

catalanes. Llavors jo podia fer quelcom (...)

(...) Jaho saben, compteu-me com a sóidat de fila. La meva vida, i tot, ésper la meva Patria. Quan la

meva Patria senti la necessitat de dignificarse, jofaré com dos. Ara, no vull ésser altra cosa que

soldat de fila. Ja estic tip d 'encendre focs i que altres els apaguin.

(Daniel Cardona, ResdeNoualPirineu, p. 125, Barcelona, 1933).

Hem regenera!, dones, la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres ciéncies polítiques i

económiques. Pero no ens hem regenerat peí sacrifici. No és possible una regenerado sense sacrifici:

Catalunya, que ha tingut en aquesta renaixenca bons literats i bons politics, no ha tingut homes de
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grandesa moral que amb la seva exemplaritat elevessin a un pía superior I 'ideal de la Catalunya

eterna. Hem estat d 'una mediocritat manifesta. Hem tingut I' "élite " política, I' "élite " científica,

I' "élite " econóica i I' "élite " artista. Totes aqüestes "élites " catalanes plegades han demostrat una

espiritualitat ben escassa. El nostre moviment catalanista no té res d'heroic... La política catalana és

el simptoma mes evident i mes ciar del nostre afebliment moral

(Ibid.,p. 147-148.)

Nacionalisme no significa la rebel.lia perqué si, llarga o curta, i plegable a I 'ocasió propicia. Maciá

no hauriapogut ésser mai Griffith o De Valera: li manca la comñcció essencial (...) Véiem en Maciá,

un Sir Casement, que al millordia es fariapenjarper Catalunya, i nosaltres darrera d'ell o davant

d 'eli No ens interessava altra cosa que elfet de dignitat, i plantejar davant d 'Espanya elnostre plet

nacional en els termes estríctes: o la Ilibertat o la mort! (...)

(...) Faltava a Catalunya -i manca encara- una Pasqua irlandesa de 1916. Sense grans condicions

polítiques, qui ens haiva de dir que Maciá seguiría, a la primera avinentesa, el camí de Francesc

Cambó.

(Ibid.,p. 152-153).

El seu nacionalisme (Cambó) és la veu natural de la nacionalitat... Pero en I 'aplicado política

d aquest nacionalisme de Prat, no hi podem estar tots d 'acord. El nacionalisme de Prat és

imperialista. El nacionalisme de Prat hipoteca el nostre moviment nacional a favor d"un federalisme, i

li nega la solució separatista... Així, agafem la doctrina integralment nacionalista del doctor Marti i

Julia, i amb ell afirmem: "A la Nació no se I 'afirma concretament si se la manté relligada a I 'Estat"

(•••)

Cambó ha cregut afeblir la tesi separatista catalana amb I afirmado que era mes un sentiment que

una convicció. Preguntem si el Nacionalisme Base té altra base fonamental en el seu moviment

patriótic, que sigui mes preponderant que el sentiment. Preguntem si el "sinn-fein " irlandés fou altra

cosa que el sentiment. Demanem si en tot altre qualsevol moviment nacionalista, el sentiment no és

precisament I 'element que forma I 'aspirado nacional i el converteix en unaforca dinámica.

(Daniel Cardona. Ibid, p. 222-227)

Butlletí d'Estat Cátala: Paraules d'en De Valera

II. lustre cap deis republicans irlandesos suara sortit de la presó onfou recios per no acceptar la

sobirania del rei d Anglaterra, fidel ais seus ideáis de sempre de Ilibertat i d 'independencia nacional

que ha defensat ádhuc condemnat a mort peí tira i amb tots els mitjans ha pronunciat les següents

paraules en el seu darrer discurs aclamat peí poblé que envaí el local i emplená carrers i places del

voltant:
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"Jo demano ais altres pobles sotmesos d 'aprofitar I 'experiencia recení d 'Irlanda, i de recordar que

I 'única base sobre la qual una nació, lluitant per la seva llibertat, pot restar unida és la de la

independencia completa."

En De Valera pensa alliconat pelsfets com el nostre capdill en F. Maciá i com es veuran reforcats a

pensar alliconats pelsfets també tots aquells quefeien equilibris amb solucions intermitges, barrejant

i confonent els conceptes d"independencia i de separatisme i rebutjant I 'ús de laforca com a mitjá

per a encalcar la cristalització deis nostres ideáis.

(Butlletí de I'Estat Cátala, Paraules d'en De Valera, n°4, 1 de setembre de 1924.

Joan P. Fábregas: Missatge al poblé cátala d'Eamon de Valera

Digueu. company, al poblé cátala, que malgrat no coneixerjo els antecedents del seu problema

nacionalista que em permeti jutjar-lo, els seus anhels de llibertat i d'independencia teñen la simpatía

mes cordial del poblé irlandés i del seu president.

(Joan P. Fábregas, Catalunya i Irlanda, p. 35, Entrevista Joan P. Fábregas-De Valera,).

Irlanda i Catalunya, a I 'igual que totes les altres nacionalitats esclavitzades del món, teñen unperfecte

dret a gaudir de les seves llibertats i de la independencia integral. Si després de reconeguda la rao

que els assisteix, si després d 'haver-los restituit la dignitat humana que elsfou arrabassada, volen

formar part d 'una confederado deis altres pobles d 'afinitat racial, és iinafacultat del seu Iliure albir;

pero mai no podrá ésser justificat i constituirá sempre una vergonya per a la nostra pseudo-

civilització, que se 'Isforci a viure sota formules que repugnen a la seva consciéncia i que la seva

ánima rebutja.

(Joan P. Fábregas. Irlanda i Catalunya, p. 26-27)
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