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“Ens van fer 
creure que només 
podíem tenir sexe 

d’amagat” 

A John Boyne (Dublín, 1971) li agra-
da mirar al passat. Amb El noi del pi-
jama de ratlles (2006), on s’endinsa-
va en l’Holocaust a través de la mira-
da del fill d’un jerarca nazi, es va do-
nar a conèixer arreu del món. Va 
tornar a la Segona Guerra Mundial 
amb El noi de la casa de la muntanya 
(2015) i també s’ha endinsat en la 
Rússia dels tsars amb La casa del 
propòsit especial. Tanmateix, fins fa 
poc Boyne no havia mirat cap al seu 
propi país. El seu últim llibre, Les fú-
ries invisibles del cor (Edicions 
62/Salamandra), és la història d’Ir-
landa a través de la vida del Cyril, 
fill de mare soltera, adoptat per una 
parella peculiar i homosexual.  

La primera frase del llibre és me-
morable. Un capellà que ha tingut 
dos fills amb dues mares diferents 
acusa una noia adolescent, la Ca-
therine, de puta, la humilia i la fa fo-
ra del poble. Els capellans no surten 
gaire ben parats al llibre. Tampoc 
a l’anterior, Las huellas del silencio 
(Salamandra, 2020), on parla de les 
víctimes a Irlanda dels capellans 
pederastes. L’Església continua te-
nint tant de poder a Irlanda? 
Amb el temps, els meus sentiments 
han canviat. Si hagués escrit els lli-
bres amb 30 anys hauria fet una di-
atriba contra l’Església. Però quan 
et fas gran, també com a escriptor, 
t’adones que el més important no és 
la manera d’explicar una història 
sinó mirar d’entendre per què va 
passar tot plegat. Aquí intento ana-
litzar la història d’Irlanda i veure 
com ha canviat el país. Ara no hi ha 
tanta connexió amb l’Església, no 
conec ningú de la meva edat o més 
jove que estigui compromès activa-
ment amb l’Església. Tanmateix, 
durant dècades va tenir una gran 
influència en les decisions del go-
vern. La Catherine ha de marxar del 
seu poble perquè ho decideix el ca-
pellà. No diu res a l’home que l’ha 
deixat embarassada, només la hu-
milia a ella. Les noves generacions 
no ho tolerarien. 
 
És el seu desè llibre però només el 
segon en què parla del seu país. Per 
què no ho ha fet fins ara? 
M’intimidava fer-ho. Hi ha molts 
escriptors irlandesos que escriuen 
sobre Irlanda i jo vaig mirar cap a al-
tres països i vaig voler escriure so-
bre temes històrics que m’interes-
saven molt. Amb Las huellas del si-
lencio va ser com obrir una porta, va 
començar a aflorar tot, els meus re-
cords d’infància i adolescència. Va 
ser com una glopada d’energia. In-
tento entendre el meu país, fer-me 
les meves pròpies preguntes, gratar 
i arribar a les meves conclusions. 
Tornaré a escriure sobre Irlanda. 

Els polítics també en surten mal-
parats. Acostumen a ser hipòcrites 
o titelles en mans de l’Església. 
Era així mentre creixia. El govern 
no feia res sense l’aprovació de l’Es-
glésia. El poder que tenia era extra-
ordinari, però tot ha canviat molt. 

¿Va començar a canviar quan es va 
convertir en el primer país a lega-
litzar el matrimoni entre dues per-
sones del mateix sexe o ja ho havia 
fet abans? 
Abans, sobretot quan van començar 
a sortir a la llum els escàndols sobre 
abusos sexuals a infants dins de l’Es-
glésia. Quan hi va haver judicis i les 
acusacions d’abusos es van prendre 
seriosament. Personalment també 

L’autor d’‘El noi del pijama de ratlles’ publica la seva  novel·la més autobiogràfica.  
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vaig anar a la policia a denunciar els 
abusos que vaig patir quan era petit. 
Tot plegat va obrir els ulls a la societat, 
que va decidir que no volia que l’Esglé-
sia i l’estat estiguessin tan connectats.  

La intolerància respecte a l’homo-
sexualitat destrossa la vida d’al-
guns dels protagonistes de la no-
vel·la. La seva generació està entre-
mig, entre els que es van haver 
d’amagar tota la vida i els que ho 
poden viure obertament. 
Sí, no va ser tan terrible com les gene-
racions anteriors però tampoc tan fà-
cil com ara. La tolerància amb els ho-
mosexuals ha fet que el nombre de 
suïcidis es reduís de manera dràstica. 
En la meva generació i en les anteri-

ors molts homes es van acabar suïci-
dant perquè no suportaven viure la 
vida que suposadament havien de 
viure. Et feien creure que només po-
dies tenir sexe d’amagat, sense inter-
canviar noms, i després marxar cor-
rents com si haguessis comès un 
crim. I tot plegat és força traumàtic, 
acabes pensant que hi ha alguna cosa 
malvada dins teu. 

Al llibre també hi ha optimisme. 
Les institucions poden castigar i 
ser intolerants però els individus 
del seu llibre, sobretot les dones, 
se’n surten. 
Sí, el Cyril també és optimista, tira 
endavant malgrat tot. Volia que la 
Catherine, tot i ser una adolescent 
embarassada als anys 40, no es dei-
xés intimidar. Quan l’expulsen del 
poble, se’n va amb el cap ben alt i 
convençuda que farà la seva vida i 
que ningú li dirà com l’ha de viure. 
El que li passa a l’Alice els va passar 
a moltes dones. Molts homosexuals 
es van casar amb dones per les apa-
rences sense tenir en compte que 
estaven mentint a aquestes dones. 

Tot el llibre està esquitxat de mo-
ments còmics menys la part dedi-
cada a Nova York, on el Cyril fa de 
voluntari amb malalts de la sida. 
És una gran epidèmia, molta gent ha 
mort i continua morint, i és un tema 
que la ficció ha ignorat força. Quan jo 
era adolescent, als anys 80, s’associ-
ava la sida al fet de ser homosexual, 
i el missatge de l’Església era que els 
que morien s’ho mereixien. No hi 
havia empatia. I volia parlar-ne.  

Al llibre hi apareix una escriptora, 
Maude Avery, que no suporta la po-
pularitat ni que molta gent desco-
neguda llegeixi els seus llibres. 
Vostè ha venut milions d’exem-
plars. La popularitat l’incomoda? 
No tinc res a veure amb la Maude! 
Soc una persona oberta, m’encanta 
parlar dels meus llibres i penso so-
vint com la meva vida afecta els meus 
llibres. Definitivament, vull tenir 
tants lectors com sigui possible, no 
escric per a mi mateix. Però la Mau-
de representa aquestes dones escrip-
tores amb gran talent i que no han 
tingut el reconeixement que sí que 
han tingut els seus homòlegs mascu-
lins amb molt menys talent. Sap que 
no tindrà el mateix èxit, i abans que 
l’ignorin decideix amagar-se.  

¿El seu pròxim llibre també serà 
sobre Irlanda? 
Sí, és una novel·la sobre les xarxes 
socials i els efectes que tenen so-
bre la nostra vida. No hem millorat 
en termes d’intolerància. A les 
xarxes socials cada vegada con-
demnem més ràpidament, i ho fem 
sense saber res d’aquells a qui  
condemnem.✒
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