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Durant la dècada 
dels 80, el perio-
dista francès Sorj 
Chalandon va co-
brir el conflicte 
d’Irlanda del 
Nord per al diari 

francès Libération. La seva tasca pe-
riodística el va portar a tractar regu-
larment i a lligar una bona amistat 
amb representants destacats del re-
publicanisme catòlic. Per exemple, 
amb Denis Donaldson, que des dels 
60 havia estat membre de l’IRA Pro-
visional i que, a principis dels 80, 
després de diverses estades a la pre-
só que el van deixar amortitzat per 
a la lluita armada, va passar a ser 
una de les cares visibles del Sinn 
Féin, el braç polític de l’IRA. La 
qüestió és que l’any 2005 va desco-
brir-se que Donaldson havia estat 
durant els darrers 20 anys un infor-
mador per als serveis secrets brità-

Irlanda per sempre 
(o no!)

nics i la policia nord-irlandesa. Com 
a càstig per la seva traïció, Donald-
son va ser repudiat pels seus antics 
companys de lluita i també per la co-
munitat catòlica en ple. Va refugiar-
se en una vella caseta enmig del 
camp, on va ser assassinat per l’IRA 
Autèntic l’abril del 2006. 

Amb Retorn a Killybegs, aparegu-
da originàriament el 2011 i ben tra-
duïda ara al català per Josep Ale-
many, Sorj Chalandon pretén en-
tendre i explicar la personalitat i la 
complicada trajectòria del seu amic. 
En aquest sentit, la implicació emo-
cional de l’autor en la història és 
subtil, però total. I queda molt clara 
des de la dedicatòria, esplèndida, 
que obre el volum: “A tots els qui 
han estimat un traïdor”. 

No ens trobem, en tot cas, davant 
d’una biografia novel·lada. Potser 
per respecte a la memòria de l’amic 
difunt, de qui prefereix no treure a 

“Hermes de Tamariu 
–dues dents sí, 
quatre no i les po-

ques endolades– rentava cu-
lleretes de cafè darrere el tau-
lell d’El Peix que Fuma. Era 
un divendres, al vespre. L’es-
tabliment, dels de columnes i 
espills on es podien sorpren-
dre velles imatges blavoses 
com vagues taques de fum, 
era gairebé buit. Només al 
fons, a la dreta de la taula del 
billar, davall del gran rellot-
ge de paret que marcava les 
dues d’un migdia de trenta-
dos anys enrere, els jugadors 
de manilla feien la partideta 
quotidiana”. Amb aquesta 
agilitat narrativa magnètica 
comença Joc de caps, la pri-
mera de les setze narracions 
incloses en Històries de la mà 
esquerra, volum amb què Je-
sús Moncada va debutar al 
1981. Tretze de les peces re-
creen literàriament –amb 
sentit de l’humor, tendresa i 
exigència– el poble de Mequi-
nensa, on Moncada va néixer 
al 1941: aquest seria el punt de 
partida, entre d’altres, d’El 
cafè de la granota (1985), Ca-
laveres atònites (1999), i la se-
va novel·la més celebrada, Ca-
mí de sirga (1988).  

Situats sobretot en els 
temps de la Segona República 
i el franquisme, els contes 
d’Històries de la mà esquerra 
–que compten amb un pròleg 
de Pere Calders– són una ma-
nera òptima d’entrar en l’uni-
vers creatiu de Jesús Monca-
da, mort prematurament als 
63 anys.✒
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L’encant de 
Mequinensa

la llum els detalls concrets de la se-
va manera de ser i de fer, o potser 
perquè narrativament li sortia més 
a compte de no limitar-se al motlle 
vital de Donaldson, Chalandon s’in-
venta un protagonista, Tyrone 
Meehan. La invenció d’aquest tras-
sumpte fictici, que presenta molts 
paral·lelismes amb Donaldson pe-
rò també importants diferències 
(per exemple l’edat), permet a Cha-
landon convertir Retorn a Killybegs 
en un homenatge i, alhora, en una 
exploració complexa i impactant 
del comportament d’un home –lle-
ialtats sentimentals, conviccions 
ètiques, compromisos ideològics– 
que viu immers en un context soci-
al i polític d’una duresa extrema, 
marcat per la injustícia, la pobresa, 
la violència i el sectarisme. 

Una novel·la tràgica i trepidant 
Profund coneixedor del turbulen-
tíssim conflicte de l’Ulster, Chalan-
don també fa servir la novel·la per 
oferir una panoràmica completa –i 
enormement instructiva– sobre el 
tema. Segurament és per aquesta 
voluntat informativa que avança un 
quart de segle el naixement del pro-
tagonista: si el Donaldson real va 
néixer el 1950, el Donaldson ficti-
ci –Tyrone Meehan– és del 1925. 
Així és com el lector veu desplegar-
se davant seu tots i cadascun dels 
episodis significatius en la història 
de l’independentisme nord-irlan-
dès: des del desemparament dels 
anys 30, 40 i 50 fins als acords de 
pau de la dècada dels 90 i la següent, 
passant pel desconcert i el rearma-
ment dels 60 i la virulència atroç 
dels 70 i 80 –època coneguda com 
The Troubles (els problemes)–, 
quan sobretot Belfast i Derry eren 
l’escenari d’una guerra civil cruen-
ta i amb diversos fronts oberts: els 
atemptats d’independentistes i 
d’unionistes, les vagues de fam a les 
presons, l’estratègia política... El 
resultat és una novel·la tràgica i tre-
pidant, escrita en una prosa àgil, 
compacta, que serveix per entendre 
que, en segons quines circumstàn-
cies, es pot ser un traïdor a la cau-
sa i, alhora, continuar sent-hi fidel. 
Una lectura apassionant per a tots 
els lectors interessats en el conflic-
te de l’Ulster. ✒
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Mary Higgins Clark és una de les 
autores més veteranes de la 

novel·la de suspens. Encara en actiu 
tot i tenir 83 anys, presenta Por de 
la veritat (traduïda per Anna Puen-
te i Carles Andreu), una novel·la que 
arrenca amb l’incendi de l’empresa 
de mobles dels Connelly. Sorpre-
nentment, les principals sospitoses 
d’haver-lo causat són les nétes del 
fundador, la Kate i la Hannah, que es 
dediquen als negocis i al disseny de 
moda, respectivament.
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Que El secret del gintònic hagi tin-
gut èxit ha fet que Vador Lladó 

continuï investigant la paleta de li-
cors disponibles en les millors cocte-
leries. Noms com Reyka, Heavy Wa-
ter, Nemiroff, Putinka, Wisent, Ka-
rat, Snow Leopard i Aivy Black hau-
rien d’estar gravats als caps de tots 
els que tinguin una certa estima pel 
vodka. Qui encara continuï enganxat 
al gintònic té molt de camp per cór-
rer i aquest petit manual l’ajudarà a 
explorar noves sensacions.

El secret  
del vodka 
VADOR LLADÓ 
Ara Llibres

NO-FICCIÓ

Traduïdes per Joan Todó, les 
quatre narracions que formen 

Les parelles dels altres, de Gonzalo 
Torné, són exercicis interessants, 
de prosa refistolada i de ritme acce-
lerat. Tan aviat es fixen en un esde-
veniment concret, la matança del 
porc, que marca el trànsit sobtat de 
la infantesa a la vida adulta, com ob-
serven l’entortolligada educació 
sentimental d’una noia de bona fa-
mília o ofereixen una interessant 
lliçó de literatura sobre escriptors.

Les parelles 
dels altres 
GONZALO TORNÉ 
LaBreu edicions

FICCIÓ

PERE 
ANTONI 
PONS

REUTERS


