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Context històric per entendre l’actualitat. 

De la colonització al post-postcolonialisme.
 

Seán Golden



Per comprendre bé quina és la situació d’Irlanda i dels irlande-
sos avui dia, cal recordar que Irlanda, tot i ser un país europeu, 
va ser sotmès a tot el procés colonitzador de l’imperi britànic. 
De fet, va servir de laboratori d’aquest procés. 

Les legions romanes mai no van trepitjar terra irlandesa, i 
per aquesta raó l’antiga cultura celta (de la branca gaèlica) va 
poder desenvolupar-se en més profunditat i durant més temps 
que a qualsevol altre territori celta. Al llarg del segle V el cristi-
anisme es va consolidar a l’illa. La cultura celta va absorbir les 
noves creences i va adaptar-les a les estructures i institucions 
celtes, organitzant l’església celta a través de monestirs dirigits 
per abats aliats amb l’aristocràcia gaèlica, en lloc de l’orga-
nització diocesana regida per bisbes que practicava l’església 
romana. Es diu que la missió de Sant Patrici, patró del país, va 
ser suprimir l’ordre celta a favor de l’ordre romà. Les discre-
pàncies entre l’església celta i la romana van durar segles.

Al final del segle VIII van començar les incursions dels ví-
kings. Les seves colònies van ser les precursores de totes les 
ciutats irlandeses. Van saquejar els monestirs, però no van der-
rocar l’ordre celta i sí que van contribuir a l’establiment del 
comerç exterior. El segle XII va veure el començament d’inva-
sions dels anglonormands que s’havien fet amb el poder a An-
glaterra, emparades en primera instància per una autorització 
papal (de l’únic Papa anglès de la història) de posar ordre al 
cristianisme celta, d’una banda, i de la mà d’un rei gaèlic que 
buscava aliats en un lluita de poder domèstic, de l’altra. Amb 
el temps els anglonormands van adaptar-se a l’ordre gaèlic i 
van esdevenir “més irlandesos que els irlandesos”. Mentre que 
a Irlanda el territori va ser dividit entre diferents clans, sense 
cap rei nacional, a Anglaterra i al continent europeu ja havia 

començat el procés de consolidació del poder nacional en la 
figura d’un rei. Aquesta fragmentació del poder entre clans ri-
vals va dificultar la capacitat del país de fer front al proper gran 
repte: les invasions promogudes per la dinastia Tudor.

Irlanda a l’encreuament de la geopolítica 
britànica 

Des del segle XVI, quan el rei Enric VIII va convertir An-
glaterra en un país protestant, confrontat amb els grans po-
ders catòlics del continent europeu, la geopolítica britànica 
va requerir la pacificació d’Irlanda, un país catòlic, per tal de 
prevenir que la situació geogràfica d’Irlanda donés pas a una 
guerra de dos fronts contra una gran aliança catòlica. La con-
questa i la colonització d’Irlanda van establir un model per 
a la conquesta i colonització d’altres colònies arreu del món. 
La conquesta i pacificació no va ser fàcil, i va tardar gairebé 
dos segles. Al final del segle XVI, el governador que la reina 
Elisabet I va instal·lar a Irlanda, el poeta Edmund Spenser, va 
analitzar la situació en un tractat intitulat Una vista de l’estat 
actual d’Irlanda, en el qual va identificar dos trets fonamentals 
de la població autòctona d’Irlanda que servien per reforçar 
la seva identitat cultural: la llengua i la cultura gaèlica, d’una 
banda, i la religió catòlica, de l’altra. No va preveure cap pos-
sibilitat de persuadir els irlandesos d’abandonar aquests dos 
trets identificadors. Per tant, va proposar que la política bri-
tànica de pacificació del país eradiqués tots dos, mitjançant la 
substitució de la població autòctona per la plantació de colons 
protestants de parla anglesa. 
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A principi del segle XVII els caps dels grans clans irlande-
sos que havien liderat la resistència a la conquesta britànica 
van fugir de l’illa, després d’un fallit intent d’invasió espanyola 
que els havia d’ajudar a repel·lir els invasors (aquesta partici-
pació espanyola va justificar la preocupació per una guerra de 
dos fronts que definia la geopolítica britànica envers Irlanda). 
Els líders dels clans es van instal·lar a França, a Espanya i a 
Àustria. Al llarg del segle XVII els britànics va consolidar el 
seu control de l’illa amb la supressió de diverses rebel·lions i 
amb la plantació de colons protestants de parla anglesa, espe-
cialment a la província d’Ulster, prèvia confiscació de les terres 
de la població irlandesa. Aquesta política seguia les propostes 
d’Spenser. Al final del segle XVII una sèrie de lleis va prohibir 
l’ús de la llengua gaèlica en públic, va perseguir els capellans 
catòlics, va expropiar les terres i va restringir dràsticament els 
drets dels irlandesos catòlics.

L’illa havia quedat dividida entre una població majori-
tària desposseïda, de parla gaèlica i de religió catòlica, i una 
població minoritària terratinent, de parla anglesa i de religió 
protestant. S’havia convertit en una illa amb dues tradicions 
rivals. Tot i el domini dels terratinents, la comunitat protes-
tant no era homogènia. L’església anglicana tenia un estatus 

privilegiat, i es beneficiava de delmes que havien de pagar 
tant els catòlics com els protestants no anglicans. El malestar 
d’aquests darrers va fomentar una tradició de rebel·lia per 
part dels dissidents. La persecució dels capellans els va con-
vertir en màrtirs i els va vincular amb la població catòlica en 
la resistència a la colonització i en la lluita per recuperar la 
sobirania. Com a conseqüència, l’església romana va adquirir 
un paper important en els afers de l’illa. 

Al llarg del segles XVIII i XIX, l’expansió de l’imperi 
britànic va involucrar Irlanda de moltes maneres. De la co-
munitat protestant i terratinent van sorgir grans líders mi-
litars i polítics, com Arthur Wellesley (Lord Wellington) o 
el parlamentari Edmund Burke, mentre que la comunitat 
catòlica va proveir els soldats i els criats. Gran Bretanya va 
arruïnar sistemàticament la seva pròpia economia agrícola 
per tal d’incentivar la creació del proletariat que necessitava 
la seva revolució industrial, al mateix temps que va prohi-
bir el desenvolupament de la indústria a Irlanda, que havia 
de ser la granja que havia d’alimentar els britànics. Amb el 
temps, els descendents dels colons van començar a dubtar si 
els seus interessos coincidien amb els de l’illa veïna. L’imperi 
britànic va generar dos models de colonització. El primer, 

que es va dur a terme a les colònies a Amèrica del Nord, a 
Austràlia i a Nova Zelanda, va comportar la suplantació de 
la població autòctona pels colons. L’altre model, tipificat 
per Àfrica oriental i Sud-àfrica o el subcontinent indi, va 
comportar l’expropiació de les terres de la població autòc-
tona i la creació de manera artificial d’una classe de colons 
terratinents. L’experiència d’Irlanda correspon al segon mo-
del. Per tant, cal situar l’experiència irlandesa en el context 
de la colonització i les seves conseqüències. 
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La descolonització d’Irlanda

Una d’aquestes conseqüències és la descolonització, i en 
aquest cas Irlanda va arribar a servir com a model per a moltes 
altres colònies. L’any 1798, com a conseqüència de la frustra-
ció sentida per la comunitat terratinent per la impossibilitat 
d’industrialitzar Irlanda, va sorgir un nou nacionalisme irlan-
dès, paral·lel al nacionalisme de la comunitat autòctona. El 
republicanisme que havia sorgit de la guerra d’independència 
de les colònies britàniques als Estats Units (1776) i de la Revo-
lució Francesa (1789) va inspirar una aliança entre els pagesos 
desposseïts de les seves terres i els nous terratinents per lluitar 
a favor de la independència d’Irlanda. Aquesta rebel·lió va fra-
cassar, però l’amenaça per als interessos britànics que havia 
representat una aliança entre les dues comunitats a Irlanda va 
inspirar la classe política britànica a fomentar el sectarisme 
per tal de dividir les dues comunitats i de posar els interessos 
de cadascuna en oposició als interessos de l’altra. L’any 1800 
el Parlament de Gran Bretanya va suprimir qualsevol vestigi 
d’autogovern a Dublín amb la integració d’Irlanda al Regne 
Unit (de Gran Bretanya i d’Irlanda). A més, els governants 
britànics van buscar la complicitat de l’església romana en la 
supressió dels sentiments nacionalistes dels seus feligresos a 
canvi d’oferir-li el control de la seva educació. 

La unió d’Irlanda amb Gran Bretanya havia creat una si-
tuació insostenible per les aspiracions nacionalistes perquè 
els diputats irlandesos sempre es trobarien en minoria al Par-
lament de Westminster. Fins al 1829 la llei no permetia als 
catòlics ser diputats, però una campanya política de l’advo-
cat catòlic Daniel O’Connell va forçar l’aprovació d’una Acta 
d’Emancipació que va donar drets polítics als catòlics. Ja que 
tres quartes parts de la població d’Irlanda era catòlica, va ser 
inevitable el predomini dels interessos de la població catòli-
ca entre els parlamentaris. Tot i així, una majoria nacionalista 
entre els diputats irlandesos no podria canviar el balanç del 
poder parlamentari a Londres. 

A mitjan segle XIX Irlanda va patir la pitjor catàstrofe de 
la seva història. Entre els anys 1845 i 1848 un fong va des-
truir les collites de patata, la font principal de l’alimentació 
de la població rural. Un milió de persones va morir, la meitat 
de gana, l’altra meitat de malalties infeccioses, i un milió i 
mig van emigrar, posant en moció un procés de despoblació 
del país, del qual encara no s’ha recuperat. Una conseqüència 
traumàtica més va ser el cop mortal a la llengua gaèlica, encara 
la llengua majoritària de l’illa abans de la Gran Fam, que no 
servia com a vehicle de comunicació als països de destinació 
de l’emigració. L’any 1848 una rebel·lió armada va fracassar, 
però la lluita per la recuperació de la sobirania va continuar 
endavant. Un terratinent protestant, Charles Stewart Parnell, 
va desenvolupar les tàctiques parlamentàries que van obrir la 
porta al canvi. Quan cap dels dos partits majoritaris, conserva-
dors i liberals, tenia majoria al Parlament, el Partit Irlandès li-
derat per Parnell podia negociar un pacte parlamentari a favor 
de la devolució de sobirania a Irlanda. Desafortunadament, 
però, la Cambra dels Lords va vetar la legislació aprovada per 
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la Cambra dels Comuns. La via parlamentària no servia per 
recuperar la independència. El buit polític es va omplir amb 
un moviment de reforma agrària, liderat per Michael Davitt i 
per Parnell, que sí que va aconseguir tornar la propietat de les 
terres a les persones que les treballaven, amb un moviment de 
lluita armada coordinada des de la clandestinitat per la Ger-
mandat Republicana, i amb un moviment cultural, la Renai-
xença Irlandesa, que va promoure els esports gaèlics, la recu-
peració de la llengua gaèlica i la creació (en anglès) d’una nova 
literatura nacional, que va servir per forjar una nova identitat 
nacionalista postgaèlica. 

L’existència de dues tradicions a l’illa d’Irlanda va com-
plicar el procés. Tot i estar dividit entre els anglicans i els 
dissidents, també una divisió socioeconòmica, els primers més 
pròspers que els segons, la comunitat protestant en general 
preferia mantenir la unió amb Gran Bretanya. Per tant el seu 
unionisme es va oposar al nacionalisme de la comunitat catò-
lica. Aquestes divisions es van complicar per raons de classe. 
Per la banda protestant, la ideologia es va dividir entre l’uni-
onisme, més moderat i associat amb la classe mitjana-alta, i el 
lleialisme, més radical i associat amb la classe treballadora. Per 
la banda catòlica es va dividir de manera semblant entre el na-
cionalisme, de la classe mitjana, i el republicanisme, que tenia 
com a fonts els petits grangers i la classe treballadora. L’any 
1914 havia d’entrar en vigor una llei que havia de tornar la 
sobirania a Irlanda, tot i l’oposició unionista, una oposició 
que va crear la seva pròpia milícia en preparació per una lluita 
armada, i que va provocar una reacció recíproca entre els na-
cionalistes. L’esclat de la Primera Guerra Mundial va pospo-
sar l’entrada en vigor de la llei i les circumstàncies posteriors 
la van fer irrellevant. La comunitat majoritària va aconseguir 
la independència de 26 dels 32 comtats del país després d’una 
rebel·lió frustrada (1916) i d’una guerra de guerrilla (1918-
1921). El Govern britànic va convertir els sis comtats restants 

en el país d’Irlanda del Nord (1920), i va conservar el concep-
te del Regne Unit (de Gran Bretanya i d’Irlanda del Nord). 

La concentració de la major part de la comunitat protes-
tant al nord-est de l’illa explica en gran part l’existència del 
problema del Nord d’Irlanda (cal recordar que la província 
d’Ulster, al nord del país, té nou comtats, tres dels quals perta-
nyen a la república d’Irlanda i sis a Irlanda del Nord; el comtat 
més al nord d’Irlanda és Donegal, que pertany a la República). 
Els greuges comparatius i els conflictes sectaris creats per la 
colonització d’Irlanda són resultat de les estructures creades 
pel procés colonitzador. La descolonització del país s’emmarca 
també en un procés global. La definició del republicanisme 
irlandès, que té els seus orígens en la rebel·lió de 1798 i que ha 
estat la base de l’autodefinició del nacionalisme irlandès des de 
llavors, pretenia aconseguir la independència per a tot el país. 
En aquest sentit, la partició de l’illa d’Irlanda l’any 1920, de 
la mateixa manera que va fer la partició d’altres països (com 
ara Palestina) durant el procés de descolonització, va deixar 
pendent una assignatura molt important. La resistència de la 
comunitat protestant del Nord d’Irlanda a renunciar la seva 
participació en el Regne Unit per tal d’integrar-se a la Repú-
blica d’Irlanda té els seus orígens en el procés colonitzador. Ja 
que l’statu quo garantia el manteniment dels privilegis intrín-
secs a la seva situació històrica, no hi havia cap incentiu per 
canviar la situació. Al llarg del segle XX el republicanisme i 
l’unionisme es van mantenir immòbils en les seves reivindica-
cions polítiques respectives.

La modernització d’Irlanda

Les dues parts de l’illa es van desenvolupar al llarg del segle 
XX de manera independent. Irlanda del Nord es va convertir 
en un Estat sectari on la distribució demogràfica va condemnar 
la comunitat nacionalista a la minoria permanent mentre que 
la comunitat unionista mantenia tot el control i va legislar de 
manera discriminatòria. La resta d’Irlanda, primer com a Estat 
Lliure d’Irlanda i després com a República d’Irlanda/Éire, va 
patir una guerra civil entre nacionalistes disposats a acceptar 
la partició de l’illa i republicans recalcitrants. La República 
va trigar dècades a sortir de la pobresa, i d’un provincialis-
me i conservadorisme nacionalcatòlics que van condemnar a 
l’exili molts creadors, a l’emigració a generacions d’irlandesos 
i va donar a l’església romana el predomini en els afers polítics 
de l’Estat. A partir de l’any 1958, quan Kenneth Whitaker, 
cap de la funció pública irlandesa, va elaborar un pla per al 
desenvolupament econòmic del país, les coses van començar 
a canviar. Durant dècades la diàspora irlandesa havia enviat 
remeses als seus familiars, una font de divises imprescindible 
per al país, i de la diàspora va venir un turisme creixent i in-
versions directes. L’adhesió d’Irlanda al Mercat Comú l’any 
1973 va permetre més independència econòmica del Regne 
Unit i una grandíssima inversió de fons regionals europeus en 
infraestructures i en desenvolupament econòmic. Un seguit 
d’escàndols associats amb l’església romana ha disminuït el seu 
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domini polític. Hi ha una divisió ideològica important entre 
la població rural, més conservadora, i la població urbana, més 
progressista, però hi ha hagut un cert avenç en la laïcització i 
en la modernització del país, i una nova prosperitat –el Tigre 
Celta– va donar una nova confiança a la població, tot i les 
greus dificultats econòmiques actuals. Últimament Irlanda ha 
experimentat la immigració, acompanyada d’una creixent di-
versitat cultural. 

Al Nord la situació ha començat a canviar també, tot i la 
guerra urbana de guerrilla que va durar tres dècades. Les ide-
ologies contraposades durant tant de temps havien generat 
unes visions parcials de la situació històrica del país i de les 
causes dels greuges comparatius existents. L’unionisme es ne-
gava a reconèixer qualsevol mèrit en la versió republicana de 
la història d’Irlanda, i el republicanisme es negava a reconèixer 
qualsevol mèrit en la participació dels irlandesos en la història 
del Regne Unit. La negativa a reconèixer qualsevol mèrit a 
qualsevol element de la cultura defensada per l’altra comunitat 
havia servit per radicalitzar el sectarisme profund que separava 
les dues comunitats. Ara, tímidament, les dues tradicions co-
mencen a admetre la possibilitat que alguns aspectes de les re-
ivindicacions de l’altra tenen la seva justificació. Molts factors 
han ajudat a aquest canvi. El fet que Nelson Mandela pogués 
negociar una transició política radical amb Frederik de Klerk 
a Sud-àfrica, que havia de representar la pèrdua dels privilegis 
històrics d’una classe que tenia els seus orígens amb els colons 
terratinents, ha estat un d’aquests factors. Una petita revolució 
cultural, on havien participat escriptors i creadors de les dues 
comunitats n’ha estat un altre. 

El factor cultural ha estat, potser, el factor menys recone-
gut en tot el comentari polític i periodístic que s’ha fet en 
relació amb el procés de pau al Nord d’Irlanda. L’any 1973, 
a Dublín, un jove poeta del comtat de Derry, a Irlanda del 
Nord, va fer una crida a favor de la recerca de noves metà-
fores per parlar del conflicte del Nord d’Irlanda. Era Seamus 
Heaney, una vintena d’anys abans de ser reconegut amb el 
premi Nobel de literatura. En aquell moment va recordar al 
seu públic que molt sovint la comunitat nacionalista recorria a 
la metàfora de la violació per descriure la relació entre Irlanda 
i Gran Bretanya. No va denegar la validesa d’aquesta metàfo-
ra, però va afegir un element molt significatiu. Va proposar 
l’ampliació de la metàfora per incloure el naixement d’un nen 
com a conseqüència de la violació, i es va preguntar per la 
diferència entre els sentiments que una mare violada podria 
tenir envers el seu violador i els sentiments que tindria envers 
el seu fill. Va suggerir que els sentiments de la mare envers el 
seu fill serien molt complexos, però no va dubtar que siguin 
diferents que els sentiments envers el violador. Va proposar 
que es pensi en el Nord d’Irlanda com el fill d’aquella violació 
històrica d’Irlanda per part de la Gran Bretanya, i va suggerir 
que la relació entre la mare i el seu fill havia de diferir molt de 
la relació entre la mare i el pare del fill. 

La capacitat de replantejar el problema ha estat un factor fo-
namental en el procés de canvi que ha obert la porta a un procés 
de pau al Nord d’Irlanda. La definició del problema forma part 

del context postcolonialista també, i el cas d’Irlanda ha estat un 
cas pioner, tant en l’àmbit de la descolonització com en l’àmbit 
del postcolonialisme. És evident que la descolonització represen-
ta una fase de recuperació de la sobirania, i el postcolonialisme 
representa la fase de la consolidació. El postcolonialisme no dei-
xa de ser un procés profundament marcat per les relacions amb 
la metròpoli i les cicatrius de la colonització, i ha de servir per 
resistir els brots de neocolonialisme. Tot i així, el procés postco-
lonialista hauria de servir per reorientar les prioritats polítiques 
i per avançar per nous camins cap a un futur autodeterminat, i 
no pas com a jaqueta de força on les relacions del passat encara 
defineixen el present i condicionen el futur. En aquest sentit, pot 
ser que pagui la pena preguntar si a l’Irlanda de començament 
del segle XXI es comença a reconèixer símptomes del post-post-
colonialisme.      
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