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tés mostrar l’abast de l’ona expansiva 
d’un sol acte de violència: el que va fer 
desaparèixer Jean McConville.  

És un llibre on abunden les vícti-
mes. Hi veiem també com els bot-
xins arrosseguen traumes.  
Era una manera poc habitual d’apro-
ximar-se a aquella realitat, però No di-
guis res vol defugir la mirada mani-
queista. La meva obsessió era inten-
tar entendre tots els punts de vista, 
des del de Jean McConville al de 
Brendan Hughes, que molt després de 
sortir de la presó per alguns dels crims 
que va cometre amb l’IRA va continu-
ar rumiant sobre el seu passat, tortu-
rat, fins a morir alcoholitzat amb 59 
anys. Volia demostrar-me si era capaç 
d’aproximar-me prou a tots ells. 

Després de cinc anys de feina, ¿se 
sent més a prop o més lluny de la 
causa republicana irlandesa?  
En alguns punts m’hi sento més a prop 
i en uns altres no. Quan a finals dels 60 
van començar els Troubles, la socie-
tat nord-irlandesa es basava en la in-
justícia. El Regne Unit havia aconse-
guit un pacte colonial per quedar-se 
aquells territoris. Hi havia una gran 
discriminació contra els catòlics per 
part dels protestants. Ara bé, si obser-
ves els mitjans que els partidaris de la 
unificació de l’illa van fer servir, i em 
refereixo a l’ús de la violència a través 
de les diverses faccions de l’IRA, no hi 
puc estar d’acord. 

Amés de ser redactor de 
la revista The New Yor-
ker, Patrick Radden 
Keefe (Dorchester, 
1976) ha publicat tres 

investigacions periodístiques en 
format llibre. L’última és No diguis 
res –traduïda al català per Ricard 
Gil i publicada a Periscopi–, en què 
analitza el conflicte nord-irlandès 
a partir de dos antics membres de 
l’IRA (Exèrcit Republicà Irlandès), 
d’una víctima de l’organització pa-
ramilitar i d’un dels noms clau en la 
mediació política per arribar a la 
pau entre els partidaris de la unifi-
cació d’Irlanda i dels lleialistes al 
Regne Unit. És un assaig rigorós es-
crit amb estratègies dignes de la mi-
llor narrativa d’intriga. Llegir-lo fa 
trontollar les conviccions que es 
puguin tenir sobre la lluita armada 
i la repressió policial a l’Ulster. 

No diguis res és el primer llibre seu 
que podem llegir en català. N’ha escrit 
dos abans, Chatter (Rumors, 2005) i 
The snakehead (La cap de la màfia, 
2009). ¿Tots tres tenen en comú 
l’aproximació a aspectes amagats de 
les nostres societats? 
La connexió és que tots tres miren de 
fer aflorar mons secrets. Com a perio-
dista, sempre he tingut curiositat per 
saber què s’amaga rere les portes a les 
quals no tenim accés. El primer llibre 
se centrava en l’Agència de Seguretat 
Nacional nord-americana i en la xar-
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La mirada aprofundida a la violència i les seves repercussions 
viscudes a Irlanda del Nord els últims 50 anys ha fet que ‘No 
diguis res’ (Periscopi / Reservoir Books) s’hagi convertit en 
un dels llibres de referència sobre el conflicte. Patrick 
Radden Keefe s’endinsa en un grapat de vides marcades pel 
compromís i l’acció armada en un entorn de gran complexitat

xa de confidents que tenia per infor-
mar el govern de tota mena d’activi-
tats, entre les quals hi ha la prevenció 
d’atacs terroristes. The snakehead es 
fixava en la vida dels immigrants a No-
va York a través d’una màfia xinesa 
que introduïa persones al país de ma-
nera il·legal i que acabava construint 
una economia paral·lela. No diguis res, 
la història del conflicte nord-irlandès 
durant les últimes cinc dècades, ar-
renca a l’arxiu de la Biblioteca Burns 
de Boston: si no hagués pogut consul-
tar els documents confidencials que hi 
ha en relació amb Irlanda, el llibre no 
hauria sigut possible. 

Al primer capítol explica el segrest de 
Jean McConville, una viuda de 38 
anys amb deu fills a càrrec seu. No és 
fins moltes pàgines després que sa-
brem que el cas amaga revelacions re-
lacionades amb uns altres protago-
nistes del llibre, com ara l’exlíder del 
Sinn Féin, Gerry Adams. L’arrencada 
permet fixar-nos en la dimensió hu-
mana d’un conflicte que va causar 
4.000 morts entre el 1969 i el 1998. 
Justament volia començar amb una 
història personal que exemplifiqués el 
preu que cal pagar per la violència, no 
només de manera immediata sinó 
també al cap dels anys. No he pretès es-
criure la història dels Troubles (distur-
bis) que Irlanda del Nord va viure del 
1969 al 1998, l’any de l’Acord de Pau de 
Belfast. Preferia centrar-me en una de 
les històries personals que em perme-
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Ha presentat el llibre a Belfast? 
Tenia una presentació prevista la pri-
mavera passada, però no hi vaig poder 
anar a causa de la crisi sanitària. Sí que 
havia anat a Dublín abans. 

¿Ha rebut pressions per no publicar 
la vinculació, directa o no, de Gerry 
Adams amb l’assassinat de Jean 
McConville? 
He sabut de gent que no volia que es-
crigués el llibre. I tinc amics d’Irlanda 
del Nord que no el volen llegir perquè 
els fa reviure moments complicats. 

Adams, un dels personatges fona-
mentals del procés de pau, és pre-
sent al llibre des del començament. 
Va rebutjar que vostè l’entrevistés. 
Penso que si hagués accedit a l’entre-
vista no s’hauria mogut ni una mica de 
les seves conviccions. I no crec que 
m’hagués aclarit quin va ser el seu pa-
per en la desaparició de McConville. 
Ell ho nega tot, esclar. 

El vincula amb l’IRA Provisional a 
principis dels 70. 
El 1972 Dolours Price, Brendan 
Hughes i Gerry Adams tenien vincles 

‘Milkman’, d’Anna 
Burns (Edicions de 
1984 / Alianza) 
Guanyadora del premi Man 
Booker 2018, la novel·la 
d’Anna Burns és protago-
nitzada per una noia  que 
voldria fugir del clima an-
goixant d’assassinats, 
confidents i acusacions de 

traïció que es donen en una ciutat que, tot i no 
identificar-se, s’ha comparat amb el Belfast dels 
anys 70. El seu futur començarà a enfosquir-se 
quan un dirigent de l’IRA, el lleter (‘milkman’), 
s’hi obsessioni i la comenci a assetjar.

CINC MIRADES  
AL CONFLICTE

El llibre defuig l’èpica. És cert? 
Aquí, als Estats Units, la gent coneix 
sobretot figures com Michael Collins, 
Martin McGuiness i Gerry Adams. 
L’espurna que em va portar a investi-
gar què passava a Irlanda del Nord va 
ser la mort de Dolours Price el 2013: 
als anys 70, ella i la seva germana Ma-
rian havien format part de l’IRA Pro-
visional [una de les faccions de l’IRA]. 
Les germanes permetien abordar una 
noció clau per a una causa com la ir-
landesa: ¿què estàs disposat a sacrifi-
car de la teva vida pel teu compromís 
amb una idea que consideres correc-
ta? ¿I què estàs disposat a fer als altres 
per defensar els teus ideals?  

Després de llegir No diguis res, he tin-
gut la sensació que no era un llibre so-
bre com se solucionava un conflicte, 
sinó sobre com aquest conflicte per-
viu tot i que s’arribi a un acord de pau. 
La ferida continua oberta perquè les 
ombres del passat són molt allargades. 
Això no vol dir que la lluita armada 
persisteixi, encara que hi hagi revifa-
lles puntuals. El preu per arribar a la 
pau ha sigut deixar de buscar la veritat.  

És un dels aspectes que es relacio-
nen amb la cultura del silenci de la 
societat irlandesa. Encara perviu. 
Fins i tot després de l’Acord de Belfast 
del 1998 hi ha molta gent partidària de 
mantenir aquest silenci. Accedir a l’ar-
xiu de Boston i divulgar-lo és vist com 
una provocació. 

“ LA TENSIÓ A IRLANDA 
DEL NORD ENCARA 
HI ÉS, I EL BREXIT 
L’HA FET CRÉIXER”

molt estrets. Quan passen els anys, 
Hughes, que hauria sigut capaç de matar 
per Adams, deia que ara el que faria seria 
matar-lo a ell. Adams és, probablement, 
el personatge més complex de No diguis 
res. És com un secret amb potes. Per als 
altres, però també per a si mateix. A Ir-
landa del Nord n’hi ha que el conside-
ren un sant, i per a alguns altres és el pit-
jor dels pecadors. La veritat és entre els 
dos extrems. 

És un llibre ple d’espies i agents dobles 
i fins i tot triples. 
Em vaig criar llegint les novel·les de 
John le Carré. Una bona història d’espi-
es sempre crida l’atenció. Al mateix 
temps, els espies i contraespies d’Irlan-
da del Nord et mostren quina bogeria i 
quina pèrdua de temps van arribar a ser 
els Troubles. 

Dos mesos després de publicar No di-
guis res en anglès, la jove periodista 
Lyra McKee va ser assassinada en una 
nit d’aldarulls a Derry a mans del Nou 
IRA. 
Em vaig preocupar molt quan ho vaig sa-
ber. Tot i que no coneixia la Lyra perso-
nalment, formava part d’una generació 
molt jove que es va interessar pels efec-
tes dels traumes de la violència dels anys 
70 i 80. L’Ulster continua sent un lloc on 
hi pot haver esclats de violència. Les ten-
sions hi són i el Brexit les ha fet créixer. 
Però no crec que l’època dels Troubles 
torni: per sort hi ha una gran majoria de 
la població que no vol recular-hi.!

‘El gran salt’, de Jona-
than Lee (Periscopi / 
Libros del Asteroide) 
Després d’anys d’escalada 
de la tensió entre l’IRA i el 
Regne Unit, l’organització 
paramilitar va col·locar una 
bomba a l’Hotel Grand de 
Brighton amb la intenció de 
matar la primera ministra bri-

tànica, Margaret Thatcher, durant la convenció 
anual del partit. La novel·la de Jonathan Lee es fi-
xa en tres personatges ficticis que per culpa 
d’aquest atemptat fracassat del 12 d’octubre del 
1984 veuen com la seva vida queda tocada.

‘Where they were mis-
sed’, de Lucy Caldwell 
(Faber) 
Una de les joves veus més 
destacades de la literatu-
ra escrita des d’Irlanda del 
Nord és la de Lucy Caldwell, 
de qui Univers acaba de pu-
blicar els relats de Matant 
el temps. Nascuda a Bel-

fast el 1981, dona la seva visió, lírica i íntima, dels 
Troubles a Where they were missed, novel·la 
amb què va debutar el 2005 i que explica la his-
tòria de la filla d’un policia de la RUC, la força en-
carregada de reprimir l’expansió de l’IRA.

‘Berta Isla’, de Javier 
Marías (Alfaguara) 
En un dels diàlegs de l’última 
novel·la de Javier Marías, pu-
blicada el 2017, la protago-
nista diu al seu marit, Tho-
mas Nevinson: “L’espionat-
ge és en si mateix un acte vil. 
El fet de guanyar-se la con-
fiança de l’enemic per aca-

bar amb ell és una traïció”. L’última filigrana nar-
rativa de l’autor madrileny ressegueix la vida de 
Nevinson, que treballa per als serveis secrets de 
l’Imperi Britànic i acabarà tenint un paper en el 
conflicte nord-irlandès.

‘Angels with blue fa-
ces’, de Lyra McKee 
(Excalibur Press)  
Quan va ser assassinada el 
18 d’abril del 2019 a Derry, 
durant una nit d’enfronta-
ments entre policia i mani-
festants, Lyra McKee te-
nia 29 anys, però s’havia 
fet un nom escrivint arti-

cles i reportatges sobre les conseqüències dels 
Troubles a Irlanda del Nord. Angels with blue fa-
ces, aparegut pòstumament, investiga la mort 
a Belfast el 1981 de Robert Bradford, reverend 
i membre del Partit Unionista de l’Ulster. 
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