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El sobiranisme homenatja MacSwiney, màrtir irlandès
sacsejar un imperi (2010), va ser a 
Catalunya on les manifestacions de 
suport i de dol pel gest del naciona-
lista irlandès van tenir més ressò.  

Un referent per a Gandhi i Macià 
L’agost del 1920, cinc mesos des-
prés de substituir l’anterior alcalde, 
assassinat per membres emmasca-
rats de la policia, MacSwiney, poe-
ta, articulista i membre del partit in-
dependentista Sinn Féin, va ser ar-
restat. Les autoritats britàniques 
van acusar-lo de posseir documen-
tació sediciosa. Va ser jutjat per un 
tribunal militar, sense defensa pos-
sible, i sentenciat a dos anys de re-
clusió a la presó londinenca de Brix-
ton. Immediatament va iniciar una 
vaga de fam com a protesta. A mesu-
ra que passaven els dies, el ressò del 
seu gest va créixer. Es va demanar el 
seu alliberament sobretot des d’al-
tres dominis britànics. MacSwiney, 
però, va morir el 25 d’octubre. Quan 
el fèretre va arribar a Cork, va tenir 
un funeral multitudinari. La seva 
vaga de fam va tenir un profund im-

Un acte a 
Barcelona va 
recordar ahir 
MacSwiney. 
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el poeta Ventura Gassol va adaptar 
en honor a l’alcalde la cançó tradici-
onal catalana La presó de Lleida. 

Una nina de porcellana  
Però els homenatges no van acabar 
aquí. Figueres i Vilafranca del Pene-
dès van adreçar-se al govern brità-
nic per mostrar el seu suport a 
MacSwiney, i Londres va demanar 
al govern espanyol que reprovés la 
imprudència d’aquests municipis. 
Fins i tot el grup feminal de la Unió 
Catalanista, bressol del separatisme 
català, va enviar a la filla de dos anys 
del màrtir una nina de porcellana 
amb tres vestits que encara es con-
serva al museu de Cork. Abans d’ar-
ribar a l’alcaldia, MacSwiney va es-
tar involucrat en l’Alçament de Pas-
qua irlandès, que aquest abril cele-
brarà el seu centenari. Aprofitant 
l’avinentesa, els organitzadors de 
l’homenatge van donar ahir el par-
ticular tret de sortida a la comme-
moració a Catalunya de la insurrec-
ció que va dur l’illa maragda a la in-
dependència.e
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pacte en nacionalistes com Gandhi, 
Ho Chi Minh o el mateix Macià, im-
buït, en començar la dècada dels 
anys vint, del conflicte irlandès. 

A Barcelona van tenir lloc diver-
ses mostres de dol. Josep Carner li 
va dedicar una poesia, Antoni Rovi-
ra i Virgili va glossar la seva figura i 

Anàlisi

L’octubre del 1920 
nombrosos catalans 
van aplegar-se a la 
plaça Catalunya de 
Barcelona per hono-

rar la memòria de Terence MacSwi-
ney, l’alcalde de Cork (Irlanda) 
mort després de 74 dies de vaga de 
fam. I ahir l’independentisme cata-
là li va retre un nou homenatge amb 
una ofrena floral al monument de 
l’expresident de la Generalitat 
Francesc Macià.  

Hi van participar Liz Castro com 
a representant de l’Assemblea Na-
cional de Catalunya, Toni Strubell 
per la Comissió de la Dignitat, el nét 
del màrtir, Cathal Brugha MacSwi-
ney, la colla Poble que Canta i els 
músics irlandesos Uíllean Pipes. I és 
que, segons Dave Hannigan, autor 
de MacSwiney, la vaga de fam que va 
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L’acostament de 
Societat Civil a C’s 

irrita el PP

del PP a Catalunya, Dolors Montser-
rat, va lamentar al seu Facebook que 
la plataforma unionista “es deixi po-
lititzar”. Més discretament, dilluns 
mateix un membre de la direcció del 
partit feia arribar al president de la 
plataforma, Rafael Arenas, una quei-
xa pel suport al pacte PSOE-C’s. Un 
toc d’atenció per tranquil·litzar bo-
na part de la militància del PP a Ca-
talunya, molesta pel gir que ha fet 
una entitat que, diuen, no hauria so-
breviscut sense el suport dels popu-
lars, implicats en la logística de 
molts dels primers actes de Societat 
Civil i a l’hora d’obrir portes per bus-
car finançament. Ho resumeix un 
regidor popular de l’àrea metropoli-
tana, que lamenta la situació: “Hem 
creat un monstre i després se’ns ha 
escapat de les mans”. De fet, afirma 
que els va passar el mateix amb l’as-
sociació D’Espanya i Catalans, crea-
da pel partit el 2012 i ara pràctica-
ment desapareguda.  

Enyoren Josep Ramon Bosch 
Els primers símptomes del malestar 
es remunten a les eleccions munici-
pals, quan des del PP van trobar a fal-
tar un posicionament clar de Socie-
tat Civil contra els pactes que el PSC 
va subscriure amb partits indepen-

dentistes per desallotjar el PP 
d’ajuntaments com Castelldefels i 
Badalona. “Societat Civil és el que és. 
Una plataforma de sociates”, opina 
un membre de l’executiva del partit, 
que culpa també el PP de no haver 
sabut controlar l’entitat. Un diputat 
afegeix que la pèrdua de pes del par-
tit a Societat Civil s’ha accentuat des 
de la dimissió de l’anterior presi-
dent, Josep Ramon Bosch, de l’òrbi-
ta dels populars i imputat per insults 
i amenaces des d’un perfil anònim 
de Facebook.  

La seva marxa ha deixat com a 
única cara visible de l’entitat Joa-
quim Coll –pròxim al PSC–, mentre 
que Ciutadans ha sumat al seu grup 
parlamentari figures destacades de 
la plataforma com Susana Beltrán i 

Societat Civil 
va beneir 
l’acord entre 
PSOE i C’s 
després de 
reunir-se amb 
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Sonia Sierra. “I el PP? Què n’ha 
tret?”, pregunta el mateix diputat. 
Ara els populars compten amb Sixto 
Cadenas i Ferran Brunet a la direc-
ció de Societat Civil, però cap d’ells 
amb pes específic. Fonts del partit 
asseguren que en les pròximes set-
manes hi haurà nomenaments dins 
l’entitat per situar persones afins al 
PP en primera línia que facin de con-
trapès a Coll, un gest per intentar re-
baixar les tensions entre el partit i 
l’entitat. Avui Societat Civil comen-
ça a Vilanova i la Geltrú una ronda de 
concentracions davant d’ajunta-
ments per exigir que els consistoris 
pengin la bandera espanyola. Caldrà 
veure quina és la implicació del PP 
i si es refan ponts o si l’unionisme 
avança cap a la desunió.e

Els populars criden l’atenció a l’entitat per 
la pèrdua de pes del partit en la direcció

TENSIONS POLÍTIQUES

La disputa entre PP i Ciutadans 
(C’s) per liderar l’unionisme a Cata-
lunya amenaça de cobrar-se una 
víctima col·lateral, la plataforma 
contrària a la independència Soci-
etat Civil Catalana (SCC). Entre les 
files populars fa mesos que s’ha anat 
covant cert malestar amb l’entitat, 
però les negociacions a Madrid per 
formar un nou govern espanyol i 
l’aval de SCC a l’acord entre PSOE 
i Ciutadans han fet vessar el got. Di-
lluns, després que representants de 
la plataforma es reunissin al Con-
grés amb Albert Rivera i donessin el 
vistiplau al pacte amb els socialis-
tes, les crítiques de membres del PP 
a l’entitat –fins aleshores reserva-
des a l’àmbit privat– van aflorar.  

El primer a esclatar va ser Juan 
Arza. Militant del PP i un dels pro-
motors de la plataforma unionista, 
va anunciar a través del seu perfil de 
Twitter que es donaria de baixa de 
l’entitat perquè Ciutadans “intenta 
aprofitar-se del prestigi” de l’entitat 
i Societat Civil “deixa” que això pas-
si. No va ser l’únic a protestar. Tam-
bé la vicesecretària d’organització 
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