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gents polítics i militars que podien haver evitat una tragèdia que marc a-

ria decisivament la història d'Irlanda del Nord. Domingo sangriento d e s-

taca, al mateix temps, per la seva atmosfera opressiva, gairebé terro r í f i-

ca, i per impecable treball de documentació i re c reació històrica.

Vint-i-quatre hores dins l'horror
Domingo sangriento és un excel·lent exemple de l'auge que el cinema

social i de denúncia política està experimentant a pràcticament tot el

món. La tensa situació política viscuda els últims anys, amb els atemp-

tats de Nova York de l'onze de setembre de 2001 com a detonant, ha

p o rtat molts cineastes a mirar cap a determinades situacions del passat i

del present amb una voluntat reivindicativa i crítica. La història i el con-

flicte d'Irlanda del Nord ja havien estat tractats a la dècada dels anys

noranta en diversos films, entre els quals destaquen Michael Collins

(Neil Jordan, 1996) i, més especialment, En el nombre del padre (In the

Name of the Father, 1993) i The Boxer (1997), dirigits per Jim Sheridan.

Això no obstant, faltava una pel·lícula centrada en un dels successos

més dramàtics, terribles i injustos del conflicte entre Irlanda del Nord i

Gran Bretanya, conegut amb el nom de Bloody Sunday (Diumenge

Sagnant). El gener de 1972, l'Associació de Drets Civils d'Irlanda del

N o rd, que treballava conjuntament amb grups locals, va convocar una

manifestació de protesta per al diumenge 30. La manifestació havia de

Domingo sangriento

Sinopsi
A Irlanda del Nord, el 30 de

gener de 1972, tretze persones

van morir als carrers de la ciutat

de Derry (Londonderry per als

anglesos) i catorze més van ser

ferides per les bales de l'Exèrc i t

britànic. Eren uns civils desar-

mats que participaven en una

manifestació contra el decret del

G o v e rn britànic que autoritzava

els internaments pre v e n t i u s .

Aquell dia, que es coneix amb el

nom de Bloody Sunday

(Diumenge Sagnant), va ser cru-

cial en la història del conflicte

irlandès perquè va convertir un

e n f rontament de més de set-

cents anys d'antiguitat en una

g u e rra civil, va fer que molts

joves s'integressin a l'IRA i va ali-

mentar un cicle de vint-i-cinc

anys de violència.

Objectius pedagògics
Domingo sangriento és una

pel·lícula que mostra un dels

episodis més tràgics i terr i b l e s

del llarg conflicte entre Irlanda

del Nord i el Govern britànic de

manera profundament re a l i s t a ,

sense concessions de cap tipus

ni recursos efectistes. Un dels

principals elements d'interès del

film és la seva construcció narr a-

tiva i dramàtica: la pel·lícula

mostra les vint-i-quatre hores del

30 de gener de 1972 a la ciutat

de Derry de manera cronològica i

utilitzant una estètica gaire b é

documental, molt propera als

re p o rtatges de guerra. Tot això

p e rmet al director Paul

G reengrass mostrar de la manera

més objectiva i crua possible

l ' a b s u rditat de la violència per la

violència i la ceguesa d'uns diri-
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començar a Bishop's Field, Creggan, el barri catòlic

edificat en un pelat turó allunyat del centre, i segui-

ria per Free Derry fins a l'Ajuntament, la seu del

poder polític local (protestant) per celebrar un

míting. L'objectiu de la manifestació era pro t e s t a r

contra els internaments sense judici, una mesura

i n t roduïda pel govern britànic l'estiu anterior per

p ressions del Govern unionista de Stormont, el qual

havia advertit també d'una possible reacció violenta

dels protestants davant del creixent malestar dels

catòlics. Derry, de fet, és la ciutat on va néixer el

moviment en defensa dels Drets Civils el 1968. És la

ciutat més occidental de Gran Bretanya, a gaire b é

deu quilòmetres de la frontera amb Donegal, tot i

que separada de Belfast pels Monts Spre rr i n .

Situada a les ribes del riu Foyle, justament abans

del punt en què aquest s'obre a un ampli estuari,

D e rry és una de les ciutats més re p resentatives, i

alhora simbòliques, del conflicte entre Irlanda del

N o rd i la Gran Bretanya. Ja al segle XVII, els pro t e s-

tants lleials a Guillem d'Orange van resistir a la ciu-

tat un llarg setge de l'exèrcit catòlic de Jacob II, i el

1969 la població catòlica del Bogside -el barri catò-

lic per excel·lència de Derry- va resistir l'atac d'acti-

vistes protestants, oficials de policia inclosos, que

estaven intentant fer-los fora de les seves cases. Ni

tan sols hi ha acord amb el nom de la ciutat: per als

p rotestants és Londonderry, però els catòlics s'hi

re f e reixen pel seu antic nom gaèlic, Derry, que signi-

fica “ro u reda”. 

El Govern unionista de Belfast, l'Exèrcit i el Govern

britànics estaven decidits a aturar la manifestació en

defensa dels Drets Civils de manera contundent. El

comandant de les forces terre s t res d'Irlanda del

N o rd, el general Robert Ford, s'havia reunit amb

c o m e rciants protestants del centre de la ciutat que

es queixaven dels constants atacs de joves de les

zones nacionalistes. El general Ford va ordenar al

general MacLellan, comandant de la VIII Brigada,

responsable de la zona de Derry, que proposés un

pla que, segons va insistir Ford, havia d'implicar la

utilització de membres del I Batalló del Regiment de

Paracaigudistes com a força encarregada de fer les

detencions. Els “paraques” tenien la base a Belfast,

on ja havien adquirit una reputació temible. Mai no

havien estat abans als carrers de Derry, però tot i

això es va fixar un objectiu: 500 detencions. Malgrat

comptar amb la participació de prop de quinze mil

persones, la manifestació va acabar en un autèntic

bany de sang, amb tretze morts i desenes de ferits a

causa de l'atac amb foc real de l'Exèrcit britànic. La

matança va tenir nefastes conseqüències pel con-

flicte, ja que desembocar en una guerra civil que

duraria prop de vint-i-cinc anys, alimentant una

onada de violència i odi en el transcurs de la qual

moririen més de tres mil persones. 

El film de Paul Greengrass explica tot el que va pas-

sar aquell fatídic dia, des de la matinada fins a la

caiguda de la nit, des de l'arribada de les tropes als

c a rrers de la ciutat assetjada fins a la violenta actua-

ció dels soldats del Regiment de Paracaigudistes

contra els manifestants civils: són vint-i-quatre hore s

dins l'horro r. El guió del film segueix quatre homes

que van tenir un paper més o menys decisiu en el

desenvolupament dels esdeveniments amb una

mica més de detall. En primer lloc, Ivan Cooper

( i m p ressionant interpretació de James Nesbitt),

m e m b re del Parlament i líder dels defensors dels

D rets Civils, ple d'idealisme i que comparteix el

somni de Martin Luther King d'aconseguir un canvi

pacífic. El seu pare havia format part de la UVF

(Ulster Volunteer Force), una organització paramili-

tar protestant, però ell no creia en l'ús de la violèn-

cia (mai més no tornaria a anar a una manifestació

després del Diumenge Sagnant). En segon lloc,

G e rry Donaghy (Declan Duddy), un rebel catòlic de

17 anys del Bogside que es veu arrossegat a la

violència per l'enfrontament amb els soldats. Acaba

de sortir de la presó després de passar-hi sis mesos

per llançar pedres a les forces de seguretat i és un

m e m b re del que l'exèrcit britànic anomenava “joves

brètols de Derry” (“D e rry young hooligans”, o

“DYH”). Tot i que participa activament en la lluita

contra l'Exèrcit, està enamorat d'una noia pro t e s t a n t

i desitja anar a viure amb ella. En tercer lloc, el

general de brigada Patrick MacLellan (Nicholas

F a rrell), comandant de l'Exèrcit britànic a Derry,

l'home encarregat de planificar i supervisar l'opera-

ció militar concebuda pel seu superior, el coman-

dant de les Forces Te rre s t res d'Irlanda del Nord, el

general Robert Ford (Tim Piggott-Smith). MacLellan

havia expressat certes re s e rves sobre el dispositiu

militar i suposadament va ser ell qui va ordenar a la

brigada de paracaigudistes que entressin en acció.

En quart i últim lloc, un jove paracaigudista (paper

i n t e r p retat per Mike Edwards) que va presenciar els
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esdeveniments d'aquell dia com a membre de la

unitat que va fer, com a mínim, la meitat dels trets. 

El productor del film, Mark Redhead, explica al

p re s s b o o k del film: «Era molt important, com a

britànics que som, explicar no només la història de

la població civil i de les seves víctimes, sinó també

la dels soldats britànics, perquè el Diumenge

Sagnant també és una història britànica. La imatge

que els britànics tenen de si mateixos és que són

gent sensata, moderada, que no es deixa portar pels

excessos. Però com és possible que els soldats

britànics disparessin sobre 27 civils desarmats? A

més, vam pensar que la història podria tenir una

ressonància més gran d'aquesta manera, ja que al

l l a rg de la història hi ha hagut episodis d'enfro n t a-

ments entre exèrcits i poblacions civils, per exemple

a Txetxènia i a Israel». 

Redhead i el director Paul Greengrass, també re s-

ponsable d'un guió implacable i que dosifica a la

p e rfecció la tensió i la pro g ressió dramàtica, van

p reparar a consciència el film buscant tota la infor-

mació possible sobre el Diumenge Sagnant, pro c é s

pel qual van comptar amb la col·laboració de l'es-

criptor Don Mullan. Criat a Derry, Don tenia quinze

anys quan va tenir lloc la manifestació pels Dre t s

Civils i estava a menys d'un metre de Michael Kelly

quan aquest va caure mort a trets. Després que una

investigació judicial, realitzada mesos després de la

tragèdia, arribés ràpidament a la conclusió que s'ha-

via disparat sobre l'exèrcit i que alguns dels mort s

anaven armats, Don va començar a recopilar infor-

mació i declaracions de molts testimonis d'aquell

dia, moltes de les quals havien estat enviades per

l ' O rganització pels Drets Civils a Lord Wi g e ry, el

jutge encarregat de la investigació, però sense cap

èxit. Les declaracions recollides serien la base de

Eyewitness Bloody Sunday (Testimonis del

Diumenge Sagnant), el llibre que va ajudar a des-

p e rtar l'interès del públic en els fets de Derry i que

va donar un nou impuls a la campanya de les famí-

lies dels morts i ferits perquè es reobrís la investiga-

ció. La participació de Don Mullan en la pro d u c c i ó

va ser decisiva perquè els màxims responsables del

film poguessin contactar amb els supervivents de la

manifestació i presentar els fets de la manera més

veraç possible. La narració de Domingo sangriento,

així, està dotada d'un nerviosisme i d'una força

poques vegades vistes en un film d'aquestes carac-

terístiques, i mostra el desenvolupament dels fets

amb una claredat admirable i sense concessions

demagògiques ni sentimentals. D'una duresa en

alguns moments difícil de suport a r, Domingo san-

g r i e n t o no deixa ni un sol moment de tranquil·litat

als espectadors i espectadores, però el seu major

e n c e rt és la voluntat de mostrar, d'ensenyar sense

jutjar ni pre n d re partit en cap moment per un bàn-

dol o un altre. El nivell de realisme assolit per

G reengrass és tan gran que contagia la crispació i el

t e rror viscuts en aquelles hores. Els fets són mos-

trats cronològicament tal i com van passar, amb un

estil molt proper al dels re p o rtatges i documentals

de guerres gràcies a la utilització de la càmera en

mà: gairebé no hi ha en tot el film un sol pla fix ni

immòbil, la càmera es mou endavant i endarre re ,

amunt i avall, en molts moments seguint enganxada

als protagonistes, dotant el conjunt d'un aire de ver-

semblança i de proximitat que ajuden a transmetre

tot l'horror i la desesperació del moment.

G reengrass, a més, separa pràcticament totes les

d i f e rents escenes i seqüències del film amb fosos a

n e g re que, en molts casos, adquireixen un marc a t

to simbòlic com a prefiguració de la tragèdia que

està a punt d'assolar la ciutat. 

Els fets relatats, d'aquesta manera, apareixen als

ulls dels espectadors de la forma més directa, crua i

despullada possible, amb un detallisme que glaça la

sang. La fotografia d'Ivan Strasburg mostra una ciu-

tat grisa i apagada, sense colors vius i amb poca

llum, un fet que augmenta, encara més, la sensació

d'angoixa. Els resultats finals transcendeixen la con-

dició de re c o n s t rucció històrica i es constitueixen en

una contundent i esfereïdora re c reació del funciona-

ment de l'Exèrcit i del poder en general, de l'estupi-

desa d'unes classes polítiques i d'uns dirigents que

podien haver evitat el tràgic gir dels esdeveniments.

« L ' e x è rcit i el govern britànics han acabat amb el

moviment pels drets civils a Irlanda», diu Ivan

Cooper a la roda de premsa posterior a la manifesta-

ció: la violència engendra violència, però si a aques-

ta violència hi sumem la més terrible de les injustí-

cies (tots els militars que van participar en els fets

van sort i r-ne il·lesos i indemnes, i van al·legar defen-

sa pròpia per justificar els seus actes) el re s u l t a t

encara és pitjor. En paraules de Paul Gre e n g r a s s ,

«El Diumenge Sagnant és una gran lliçó d'història.

No pots derrotar insurreccions, ni terrorisme, ni gue-
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rrilles, ni Al Qaeda, només amb l'acció militar. Si

intentes aquest camí, com vam fer els britànics a

Irlanda del Nord i com està fent ara George Bush,

només aconsegueixes empitjorar mil vegades la

situació. Si alguna cosa va aconseguir el Diumenge

Sagnant és que el Govern britànic va llançar tota

una generació de joves als braços de l'IRA» (decla-

racions a El País, 21de febrer de 2003). 

Proposta d'activitats

• Debat a classe al voltant d'alguns dels temes i de

les idees presents a la pel·lícula (religió, violència,

nacionalisme, Drets Civils...), relacionant-los amb

la realitat mundial dels nostres dies.

• E s t u d i a r, analitzar i valorar la importància que

l'IRA ha tingut al llarg del conflicte d'Irlanda del

N o rd, especialment a partir del Diumenge

S a g n a n t .

• Conèixer la situació política, econòmica i geogràfi-

ca d'Irlanda del Nord abans, durant i després del

Diumenge Sagnant, així com el paper que hi va

tenir el Govern britànic. 

• Fer una comparació entre la pel·lícula de Paul

G reengrass i altres textos i films relacionats amb

el moment històric re c reat al film (per exemple,

En el nombre del padre), buscant-ne les princi-

pals idees, les semblances i les diferències que

s'hi poden establir. 

• Valorar i comentar el paper que les forces de

s e g u retat i l'exèrcit tenen en manifestacions i con-

flictes com el que descriu la pel·lícula.

• Elaborar una llista amb els personatges principals

de la pel·lícula en funció de la seva actitud, les

seves idees i la seva evolució al llarg de la història,

i re l a c i o n a r-los amb el desenvolupament de l'ac-

ció. 
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Temes per al debat

– El govern unionista d'Irlanda i el Govern brità-

nic es van equivocar en intentar aturar la

manifestació pels Drets Civils de Derry? 

– Quin paper tenen o haurien de tenir les forc e s

de seguretat i de l'exèrcit en conflictes com el

d'Irlanda del Nord? 

– Poden comparar-se el conflicte d'Irlanda del

N o rd i el conflicte del País Basc?


