
 

                                
 

 

    

                                 Missatge al poble d'Irlanda 

 

 

Diputats,  
 

Els Diputats, els altres càrrecs electes, les entitats i els particulars sotasignats, 

recordem la vella amistat entre el poble irlandès i el poble català, que podríem 

singularitzar en el «Missatge d’Adhesió al Poble Irlandès» que fou redactat per 

Josep-Narcís Roca i Ferreras –pare  del nacionalisme progressista català– i que 

es féu arribar a Charles Stewart Parnell, signat per mes de sis mil catalans, el 

mes d’abril de 1886 que deia: «L’Arc de Sant Martí, periòdic defensor de la 

reivindicació dels drets civils i polítics de la Pàtria Catalana, en nom propi 

felicita enèrgicament Mr. Parnell pel triomf obtingut per Irlanda. Els 

sotasignats, decidits defensors dels drets de Catalunya en tota sa integritat, 

s’adhereixen a aquesta mostra de simpatia per al gran poble irlandès, que amb 

tant de zel i activitat defensa sa llibertat i autonomia. Tant de bo que aviat 

puguin els irlandesos tornar-nos semblant obsequi! Visca Irlanda lliure!»  
 

Els catalans sempre hem admirat el canvi profund que en aquests 130 anys ha 

viscut la nació irlandesa assolint que una bona part de l’illa s’hagi convertit en 

una República independent i amb l’esperançadora expectativa de poder dur a 

bon port la reunificació de tot el país. I ara venim aquí per agrair-vos 

especialment les mostres de solidaritat i comprensió que el procés 

d'independització actual de Catalunya ha rebut d'institucions irlandeses, com el 

Parlament i el Consell municipal de Dublín, i d'altres polítics irlandesos 

rellevants. 

 

La lluita que durant segles ha mantingut el poble català per tal de recuperar la 

plena llibertat nacional i proclamar-se República independent és molt a prop 

d’assolir l'objectiu. I, ara que s'acosta segurament el moment més crític, us 

demanem que continuï i, si és possible, s'intensifiqui aquest suport del poble 

irlandès i dels seus dirigents perquè Catalunya pugui esdevenir ben aviat un 

poble lliure entre els pobles lliures de la terra i s'acompleixi l'esperança que 

Parnell va expressar en el missatge que féu arribar als catalans signants d'aquell 

manifest de 1886: que la solidaritat continuï regnant entre les dues nacions 

germanes a través dels temps.  
 

                                  Gràcies, Diolch, Thank you 


