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Des del punt de 
vista literari –i 
aquí l’adjectiu li-
terari inclou des 
de la novel·la fins 
a la poesia, pas-
sant pel periodis-

me narratiu–, la manera més efici-
ent d’abordar un tema tan brutal i 
complex com el conflicte d’Irlanda 
del Nord és renunciar a les preten-
sions d’exhaustivitat, centrar-se en 
uns quants personatges i, sense 
bandejar el context, prendre com a 
nucli dramàtic uns esdeveniments 
concrets. Això és el que ha fet Pa-
trick Radden Keefe, un dels perio-
distes més brillants de la revista The 
New Yorker, a No diguis res. Una 
història real de violència i memòria 
a Irlanda del Nord. 

Els fets que Radden Keefe investi-
ga, reconstrueix i relata al seu llibre 
són el segrest i la posterior desapa-
rició de Jean McConville, una jove 

Una panoràmica detallista i 
real del conflicte nord-irlandès

vídua mare de deu fills que el 1972, 
just a l’inici dels Troubles, vivia en un 
barri pobre i catòlic de Belfast. Acu-
sada de ser una confident dels brità-
nics, una nit l’IRA va irrompre a ca-
sa seva i, amb la connivència dels ve-
ïns i davant dels seus fills estupefac-
tes i terroritzats, se la van emportar. 

Què li va passar a Jean McCon-
ville? Qui va donar l’ordre de fer-la 
desaparèixer? Qui va participar en 
l’operació? ¿És plausible que una 
dona senzilla i desvalguda com ella 
fos una confident dels britànics? 
¿De quina manera el llegat de dolor 
i d’incertesa –no sabien del cert si la 
seva mare era morta o no– amb què 
han hagut de carregar els germans 
McConville ha marcat les seves vi-
des? ¿De quina manera es pot supe-
rar, individualment i col·lectiva-
ment, una tragèdia tan multiforme 
com la que va provocar l’enfronta-
ment de prop de trenta anys entre 
l’IRA i els paramilitars unionistes i 

Acords del Divendres Sant, passant 
per les vagues de fam encapçalades 
per Bobby Sands i per tota mena 
d’atemptats terroristes republicans 
i de maniobres brutes de l’estat. La 
galeria de personatges també és ri-
quíssima: des de Gerry Adams –tan 
carismàtic i intel·ligent com tèrbol 
i maquiavèl·lic– fins a les glamuro-
ses germanes Price, passant pel te-
merari i idealista Brendan Hughes, 
als quals s’ha d’afegir tot un reguit-
zell de secundaris esgarrifosament 
memorables. 

Rigorós i veraç, Radden Keefe or-
dena i desplega la immensa quantitat 
de materials que maneja mitjançant 
una estructura novel·lesca –amb ten-
sions, distensions, cops d’efecte, 
girs...– i un estil sobri, robust i trepi-
dant que fan de No diguis res una obra 
mestra del periodisme literari. 

Ideològicament, el llibre és analí-
tic, ponderat i imparcial. Èticament, 
és brut i devastador: hi abunden els 
crims, les traïcions, les tortures, les 
mentides, els desenganys. Humana-
ment i històricament, permet cons-
tatar que la violència sovint és inevi-
table, que matar sovint és morir una 
mica, que el sentit dels sacrificis so-
vint és inextricable i que la memòria, 
ondulant, en disputa i polièdrica, 
sempre és imprescindible.!

Josep Igual (Be-
nicarló, 1966) és 
un dietarista 
d’aquesta mena 
–rara– dotada 
per a l’aforisme. 
En realitat, la se-

ua prosa està teixida amb un seguit 
de frases breus que tendeixen a la 
sentenciositat, quan no es projec-
ten, sorpresivament, sobre el hai-
ku. El seu és un estil eixut, sincopat, 
elèctric, amarat d’un lirisme de bon 
calibre, que brolla de la quotidiani-
tat més estricta: “Llentilles per a 
dinar. L’honestedat diàfana de les 
llentilles. L’escalf antiretòric de les 
llentilles. La solemnitat descalçada 
de les llentilles. El Barroc desmen-
tit de les llentilles. El franciscanis-

L’encís poderós de Josep Igual
me amb tènue pebre zen de les llen-
tilles dels pobres”. 

Amb aquest punt de partida lite-
rari, doncs, és obvi que els diaris 
d’Igual desprenen un encís pode-
rós. Amb L’eternitat enamorada, 
subtitulat Notes d’un diari, 2016-
2017, va guanyar l’últim premi Oc-
tubre. És agradable retrobar-hi les 
pautes i el (des)ordre poètic que ja 
vaig poder copsar en Quaderns del-
taics (2009) i L’incert alberg (2016). 
Josep Igual hi abunda en una cos-
movisió molt matèrica: el dietaris-
ta és com un jardiner (“La jardine-
ria és la il·lusió de dominar una mi-
ca el que no podem dominar de cap 
manera. Quan falta el jardiner, la 
naturalesa recupera el que és seu”) 
i, per a la seua obra, li resulta més 

L’eternitat enamorada és tam-
bé la crònica, finalment, de la de-
ambulació atenta de Josep Igual 
entre Catalunya i València, ell 
que va nàixer al Maestrat però viu 
a les Terres de l’Ebre. Tot passant 
d’un costat a l’altre d’una fronte-
ra imaginària va resseguint el 
ventall de misèries, claudicacions 
i emergències culturals que cons-
titueix la realitat de la cultura ca-
talana. Sent alhora observador i 
protagonista dels fets, l’autor ens 
retrata i es retrata en el dia a dia, 
perfectament conscient que, com 
diu una de les seues sentències, 
“L’instant que salva el dia sol do-
nar-se fora de guió”. Una magní-
fica postdata per a una epístola 
inexistent...!
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estimulant qualsevol saber pràctic 
que no els artificis retòrics a l’ús: 
“Saber empeltar. Res més clàssic –i 
qui sap si perdurable”. 

Un dietari, a més, és també un 
Llibre dels morts, i per això aquest 
es fa eco sovint del decés de gent 
il·lustre (Leonard Cohen, Fidel 
Castro), però també d’il·lustres 
desconeguts. Cap obituari tan im-
pactant, però, com el que l’autor de-
dica al seu gos, a qui el veterinari ha 
d’aplicar l’eutanàsia. Com en aque-
lla frase cèlebre, atribuïda a tants 
(“Com més conec les persones més 
m’estime el meu gos”), el dietarista 
concentra tot el seu alè poètic evo-
cant el mamífer que més compa-
nyia li ha fet en els últims temps i, 
d’aquesta manera, l’immortalitza. 

l’exèrcit britànic, que va deixar tres 
mil sis-cents morts i una memòria 
insuportable de dolor, remordi-
ment, odi i rancor? Són algunes de 
les preguntes que planteja No diguis 
res. I Radden Keefe, que ha fet una 
feina d’investigació incisiva i escru-
polosa –una feina que en un sistema 
literari com el català és dramàtica-
ment inconcebible perquè no surt 
a compte ni per diners ni per presti-
gi–, les respon totes. 

Panoràmic i detallista 
Tot i que el llibre no té l’exhaustivi-
tat dels volums d’història –una lec-
tura ineludible, en aquest sentit, és 
Armed struggle. A history of the IRA, 
de Richard English–, No diguis res 
combina a la perfecció una mirada 
panoràmica sobre mig segle de con-
flicte amb la vivor vibrant del deta-
llisme. Hi surten, almenys de passa-
da, totes les fites dels Troubles, des 
del Diumenge Sagnant fins als 


