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lrlanda ilel Noril:

histiria i|un conflicte
Ditgo C'ranad.o
tgons explica una vella llegenda irlandesa, el cap de Jamilia d'un
seu vqixell al davant d,e les costes de
clan medievcl cletingut
I'Illsttr i sdmira eI seu paisatge. Tot seguit, proposd un joc als dos
fills que tenia- Qui aribes remdnt a lq costq i toques eI primer \quella terra
qmb la seva ma, en seria eI propietai. Dit i t'et. Quan ja s'apropawn a la
riba, d fill que ana w endarreit agafd una espasa i talla 16 sevs prbpia ma
lleneanL-la a terrq abans quc cribts el seu germd. D'aquestl. manera s'explica popularment longen de la ma royt que aporev a lq bdndtrct de
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lUlstcr:
La histdrio d'Irlanda hLl tstt:tt complicqda i sovint marcada per Ia vrolincia. Els v€ins anSiesos arrlbaren a I'illa eI segle Xll en qualitat d'hostes t enc6rcr hi s6n. Despres d'hcver sotmas lrlandq, encetaren a partir del segle XVI
und politica especitlment cruel. Colons anglesos i escocesos, amb la benediccid i el pqtroctni del go,tern de Sa Grociosq Majestat, comen1aren a ocupar
terres a le zona nord-est de I'illa, un cop els seus legtims proptetais Joren
obhgats a abandonar les terres dels seus atantpassatl Aquests ptSesos intrusos, cb religil protestqnt, de seguida 6 Jertn t'orts a I'Ulster, enccvr que eren
minoid en tl conjunt de Ia catolica lrktnd.q.
Els irlandesos mai no han deixat de lluitdr contra I'invasor britanic 4l

llargdel rcmps, gener'.tcio raa gtru'acio. El dtsig d'txpulsar tls ocupqnts del
stu pais semprc hc estrrt presertt en el seu anim, t.rt i cls ePisodis catastrD/ics
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puntuqlm t.De 1845 a 1849, pcr exemple, prop cl'un
mih6 d'irlaw)tsos vdn morir tk ganq com s consecliiancia de la cri;i de la
patuta, dlimtnt basic pu a Iq majoria d,e la poblacid. Lts tleivecions d'aque hanhdgut de patir

questo terrible crisi dc subsist,ncia vqn ser de\'qsta(lorcs. Si el cens de 1841
registrwa.8,1 milions d'habitants, el .le 1911 recolliq la xiJra de 4,3 milions,
practiaiment lq meitat. Moks irlcntlesos, per Jugir dc lcr mort pcr inanicio,
tmigraren a. a.ltres Lerres mes gen(roses, pret'erentm t als Estals lJnits.
Lany 1903 ts .funda a lrlunda el Sinn Ftin, paftit poliLic que significq
<Nosaltres solsr en llengua goilica,. Es trdcta d'un p(vtit nacionalista que wl
cLconseguir la ind.qend.encia del pais i que guLnya les eleccions cle 1919, en

plena guerra contra I'lmperi britcuic. LIF'I. (Irish Republican Army) is el
bra; militlr dels republicans indepenAentistes. El seu pincipal diipnt,
Mihqel Collns. >eta l encorregat de ncg;o,ur lo [i del ,on|r"Lc btl.Ii, a
Itndres. De la cdpital bitarnica, torna a, Irlandd amb eI T.lctat de Palticil
ae2D. Segons eis ccords assolits, 2 6 comtdts irlandesos esddenen Estat lliure i obte nen una independincia <d,e fqcto,. Tres milions de persones seran la
set,a poblaci'. IA victirio,, perb, noha estat completq. En efecte, ds 6 comt',ts
dtl nord. d.e l'illa, els nas industnolitzats, continuen sota el domini br.l.lnic
formant lq. pro\rinciq de I'IJlsLer Aqui, prop de mig mili6 d'irlandesos de religio caLilica, que tambe han lluitat per la inckpnd,incia del seu pais, han tle
continudr suportctnt el clomini d'un milt6 de protestents, descend,ents dels
colons anglesos i escoctsos que es ddctren unionistes, as a dir, partidqis de la
Unio amb Gran Bretatqnfa. Aquest col.lectiu, mojoritai a I'L ster perit
minoritai a l'illa (l'lrlanda indeperu)ent rebutja com unct. qiesti, tl'honor Jor
m(r pctrt d.e Ia noya lrlanda inclepnd,tnt. EI Tiactat signat el 1921 consumava, en d"eJinitiva, la diyistd cle I'illa i seia I'oigen de nous problemts. br
llcgenda dc Io md, sagncrnt i d,e I'odi, Jratern torncva a fer-se paleso, un cop
mts, en la hist1ril d'Irland,o.
A I'Ulster, la maJoia unionisla protestant controlalct tots els ressorts del
poder. mcntre la minona \atolica (ru dis, timmada Je lorma sisrcma ca. A
Jinals dels anys 60,Ia poblaci1 nacionalista d'Irlanda del Non) es manifesta
c xigint ( qui p qrq.r-se en clrets als protest(mts. Es tractq d'un moyiment paciJic
pro-drets civils inspirat en Ia lluita que els negres norcl-ameicans duien a
terme als USA i que lid.erqya Martin Luther Kng. LcL resposla rie Ia policia
lou totalment desproporcionada i extrematlament t iolenta. Els di ige nts polttics de I'Ulster temien que si Ieien concessions als c'.tdlics s'origines un p
imparable que contluis a unq lrland,a unid.q, tql i com volien els manifestants.
PLt qt abat-ho d'ddobar, gups dr Jonatics ptot?srant\ a\\ahat(n ba,r s ,aro
lics a BelJast obligant els seus habitants a fugir d/'vant la plssi\titat de le policia, mqjoildiqment formada per unronistes.
En equest context dramatic, molls joves cat,lics irets ingressarrl! m/jrssiytment en les Jiles de I'It/., Ia yella organitzaci, armada republicana que
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anys haia patit un peiode d'ostrttcisme. Arrr I'IRA ressuscita
a I'cmpar dels nous t:sdeleniments, amb Ia missil de dtfensat ld comunilat
ca.tdliia d'Irlanda del Nord. Per aturar I'espital de violincia, el gottern britit
nic enria ala pro|incia tropes de I'Lxircit qut tenien ordres tfinterposar-se
entre els dos ban.lols. Si be al pnncipi foren rebuts com herois pels catihcs,
qqvests de seguida campro\taren qut, en realitat, els soldats brttanics estdvsn
de part c)els seus opow:nts. El 30 cle gtner de 1972, una pacifica maniJestqctd pro-drtts civils que teniq lloc a,lct ciutal fu Derry acabd amb 13 cltdlics
morts qua, els ptnacaigudistr:s britanics dispararen contra l4 muhttvd Els
tista lorn^d.4, tl Diumengt Sagnant.
cqtolics no oblidaien mai
^Lluesta
l'lP/. com(n\a un llarg camt !in< a tultvcni,'
A pat
d oque:'t momenl.
grup tetton'ta m(\soji5llcl imoruler d'Euopa. Lcs scres.arnptrnyr:s d,

lurant molts

tl

lr

bombes, cssassinats de civils i mihtars, stmbrqren el caos a lotq Itlanda dcl
Nord, i Joren cont5tades pels grups terroistes protestants, amb la qual cosd
la sensicil de guerra era evirknt. Els membn:s de l'lPl' creien de lorma errit
nit que Jent servir la lluita ctrmqdq seien capagos de Joragtar els so kat4 ts
brifinics. A de crear una pressi' addicional sobre el govern de Lond a
encetarcn Lot un seguit d'atemptats Tlq m^teixa Anglaterra. Alguns dels sgus
cops foren upecialment colprdors, com l'assassinat de lord Mountbatten, l':il'
tim virrei dt I'india, o l'qtemptdt contra el Grurd Hotel de Bighton, seu de
Ia Conferincia del Partit Conser\tador I'any 1984, clue per poc acaba amb la
ida de la primera ministra Margaret Thatch4 etc. Tambe tingueren un Sran
n:ssd les tiguts dt Jam dels presos de l'organitzacill'any 1981, saldades tmb
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el trigic balanE de l0 presoners morts.
Di mica en mica, perit, s'obia pas amb JorEala idea d'aribar a un qcord

que poses punt i Jindl a un conflicte qw: hatiQ ocasionat, des de 1969 , mes dc
i mts de 36.000 JenB. A principis dels anys 90, el moviment
3.000

^orts
repr6 Lant nomts d'un 15o/o cle l4 cofiunitat citdlica, ja sabtct
rqublica,
qie no podia guanyar la guerra. Perd el govern bitdnic tambt sabia que en
mts de 25 anys havia estqt inclpqe d'acabat amb I'IP..4.. Amb Ia participqcio
dels catblics moder.,ts de lohn Hume, del gorel.:r. de Dublin i dels sectors prorsrcnts u lande sos m( aprtutl\t"r, ?l 8.)vun bAtanic els repubheans del
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Fiin, encapeqlats per G:rry Adams i Mqrlin Mccuinness, cncetaren un

procts de pau summament complicat que h.t Aural Tnys i que va ser aprovat
in reJertndum per les poblacions de les dues lrlandes eI 22 de maig de 1998.
Es el primer pas d'un llarg camt cap a la pau, que comptT Tmb el suport de
Ia majoia rLe Ia poblaci6 nod.-irlandesa, tq.nt cota,lica com protestant, can
sctdq jq de tdnts anys de soJimtnt.
Mslgrat les greus tffisions viscudes d l'estiu d'enguany, com I'assassinat de
tres neis catdlics dt Ia malcixaIamilia o Ballymow:y a mans de rat)icals pro'
Lestants, o tl Lerror{ic \temptqt d'Omagh, que va causar 25 morts i qrc lou
perpetrqt per un gtulr de rlissidents dc l'lRA conlrari dl'acord de pau, tl pro-
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tira endovant no setse diJicultats ni

temences, no sense proJunQes con-

tradiccions. Els rLa.cionalisLes cata)lics, que dra ja s'n el 45% de la poblaci,
nord.-irlandesa, continuen volent 10 integracia en la Repiblica d'Irlanda. EIs
unionistes protestonts per Ia seva banda, continuen deknsant la uni6 sagrqda amb eI Regne lJnit. fl problema de Jons hi es present, perd les formes han
cdnyiat. Ara, els habitants de I'Uster volen entendre\ pcrlant. Sembla com
si volguessin oblidar deJiritbament Ia md sagnant de lc banderc, com si volguessin superar una llegenda cruel que parlava de lluita entre germans.
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