
Patrick radden keefe és redactor de The New Yorker i autor 
de The Snakehead i Chatter. Ha escrit per a The New York Times 
Magazine, Slate i The New York Review of Books, entre altres pu-
blicacions. L’any 2014 va obtenir el National Magazine Award 
d’article de fons per l’article «A Loaded Gun», i els anys 2015 
i 2016 va ser finalista del National Magazine Award de repor-
tatge. Ha rebut diverses beques, entre d’altres de la New Ame-
rica Foundation i de la fundació Guggenheim. No diguis res va  

guanyar el premi Orwell de no ficció política 2019 i va 
ser considerat un dels millors llibres de l’any i, 

entre els de no ficció, un dels millors
 de la dècada.
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ricard Gil 

Va néixer a Barcelona l’any 1965 i té una dilatada trajectòria 
com a traductor de l’anglès al català i al castellà. És autor de la 
crònica autobiogràfica Bola y cadena (Editorial Milenio, 2004) i 
de la novel·la Enhorabona pel programa (66 rpm Edicions, 2018). 
És director del programa de ràdio Guitarra, baix i bateria (Ràdio 
Silenci) i ha publicat també una vintena de discos, la majoria 
amb el grup que va fundar a l’adolescència, Brighton 64. 



Roddy Doyle, The New York Times Book Review – «Si sembla que 
estigui ressenyant una novel·la és perquè No diguis res té moltes 
de les qualitats de la bona ficció. Keefe és un narrador extra-
ordinari. Pot sonar estrany, fins i tot ofensiu, però aconsegueix 
insuflar vida als seus personatges. El llibre està estructurat de 
manera molt intel·ligent. Seguim persones (la víctima, el cri-
minal, la víctima una altra vegada), els deixem, ens n’oblidem, 
els retrobem dècades més tard. Es pot llegir com una novel·la 
policíaca. Mentre llegia em preguntava si Keefe se’n sortiria. I 
sí. No diguis res és una excel·lent explicació dels Troubles que 
també es pot llegir com una advertència.»

Melanie Reid, The Times – «Una explicació fascinant i profun-
dament humana d’un passat que encara avui nega i defineix el 
futur. Només des de la distància es podia haver escrit un llibre 
tan bo. No hi ha prou elogis per a aquest llibre: és erudit, ac-
cessible, captivador, revelador.»

Jennifer Szalai, The New York Times – «La distància li permet 
una lucidesa rigorosa i terrorífica. La narració és una proesa 
arquitectònica, ordenada i equilibrada de manera impeca-
ble, elaborada amb destresa a partir d’un material complex i 
conflictiu. Aquest llibre sensible i encertat planteja qüestions 
problemàtiques i potser irresolubles: per poder tirar endavant 
amb un passat angoixant cal alguna mena de revisitació o de 
compensació? O alguns records són tan perillosos que val més 
ignorar-los i no desenterrar-los?»

Maureen Corrigan, NPR – «Extraordinari. Potent. Panoràmic. 
Si Keefe només s’hagués centrat en el segrest i l’assassinat de 
Jean McConville, No diguis res hauria estat un true crime fas-
cinant. Però en lloc d’això, la desaparició de McConville és 
només el misteri enmig d’una xarxa d’històries inquietants,  



perfectament enllaçades, que configuren un relat èpic dels Trou-
bles d’Irlanda del Nord. Keefe és un narrador que captura les 
complexitats d’un període històric endinsant-se en les vides de 
persones d’una banda i l’altra del conflicte. Al final, com fan les 
novel·les policíaques més enginyoses, Keefe destapa una reve-
lació (que era, per dir-ho així, a la vista) que afegeix una capa 
més de complexitat a la dimensió moral del relat.»

John Banville – «No diguis res és el millor llibre sobre Irlanda del 
Nord que he llegit mai. Pot semblar inapropiat dir-ho, tenint 
en compte els horrors que explica, però es llegeix com un thril-
ler, i al mateix temps ofereix un retrat complet de la tragèdia 
d’aquells anys terribles de conflicte tribal en un racó oblidat 
d’Europa. Una sinistra obra mestra.»

Toby Harnden, The Sunday Times – «Imponent en perspectiva i 
ambició. Keefe ha elaborat una anàlisi aguda sobre la naturalesa 
de la veritat en temps de guerra i les repercussions de la violència 
i les mentides. El resultat és una obra escrita de forma lírica que 
ocuparà un lloc entre els millors llibres sobre els Troubles. Una 
obra èpica i implacable.»

Time – «Una obra mestra del true crime. El llibre és empàtic, 
construït de forma brillant i difícilment superable com a docu-
ment del que va passar a Irlanda del Nord i de la manera com 
la violència sectària continua ressonant molt després del final 
de la lluita.» 

Timothy Berge, Library Journal – «Keefe combina els fils de l’espio-
natge, el misteri d’un assassinat i la història política en una sola 
narració captivadora, i converteix amb destresa un tema complicat 
i sovint sinistre en un llibre fascinant i informatiu que atrapa i 
que agradarà tant a lectors de true crime com d’història popular.»



The Economist – «Un reportatge magistral. Una aguda reflexió 
sobre els Troubles i les seves repercussions. La fina habilitat amb 
què Keefe s’endinsa en la ment dels personatges pot inquietar 
alguns lectors, però alhora és el punt fort del llibre. Mostra com 
gent que en temps de pau haurien pogut ser persones de convic-
cions fèrries o simplement tipus extravagants poden consentir 
o perpetrar coses inimaginables.»

Gillian Flynn – «True crime, història i tragèdia a parts iguals. 
De lectura obligatòria.»

Michael O’Donnell, The Wall Street Journal – «Excepcional. 
Keefe és un escriptor prodigiós que escriu a The New Yorker i 
un irlandès-americà no afiliat. No diguis res converteix aquesta 
ambivalència en un reportatge ferotge. Així com relats previs 
sobre els Troubles poden tenir incomptables qualitats enciclo-
pèdiques, Keefe mostra el conflicte a través de la narrativa.»

Benedict Cosgrove, Los Angeles Review of Books – «La narrativa 
minuciosa i penetrant de Keefe explora el terror i el dolor que per-
sisteix al cor de la violència sectària. Diu molt a favor seu que no  
intenti escriure una història convencional sobre les desgràcies 
d’Irlanda; en lloc d’això, amb No diguis res ha escrit una obra 
mestra de la no ficció.»

Devlin Barrett, The Washington Post – «Com a relat admonitori, 
No diguis res ho té tot. Ens adverteix sobre el fanatisme dels joves 
i sobre les conseqüències que la violència i la política de l’oblit 
provoquen a llarg termini.»

Choire Sicha, The New York Times Book Review – «En aquest lli-
bre meticulosament documentat, que es llegeix com una novel-
la, Keefe fa servir l’assassinat de Jean McConville com a prisma 



per explicar la història dels Troubles d’Irlanda del Nord. Amb 
entrevistes a persones d’un cantó i l’altre del conflicte transfor-
ma els menyspreus i les pèrdues tràgiques en una saga aguda i 
absolutament apassionant.»

Paddy Hirsch, NPR – «Com el narrador d’una història de mis-
teri, Keefe excel·leix exposant el passat, una capa rere l’altra, com 
quan pelem una ceba podrida a poc a poc, i busca la resposta 
a una pregunta que durant gairebé cinquanta anys s’han estat 
fent el govern britànic, la policia d’Irlanda del Nord i la família 
McConville. Keefe perfila els personatges d’aquest drama amb 
elegància i de forma brillant. No diguis res és un recordatori del 
trauma que encara arrossega Irlanda del Nord. I amb la immi-
nència del Brexit, un avís que a Irlanda no cal gaire per reobrir 
velles ferides i tornar-les a deixar en carn viva.»

Colum McCann – «Patrick Radden Keefe utilitza la vella ex-
pressió irlandesa “Diguis el que diguis, no diguis res” per sug-
gerir i dir-ho absolutament tot. El gran encert de Keefe és 
haver sabut capturar la tragèdia dels Troubles a escala humana. 
Resseguint les vides creuades d’un grapat de personatges ino-
blidables ha creat un retrat profundament honest i íntim d’una 
societat encara obsessionada pel seu passat violent. No diguis res 
és una narració estimulant, empàtica i punyent.»
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Totes les guerres es lliuren dues vegades, la primera  
al camp de batalla; la segona a la memòria.

Viet Thanh Nguyen
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JULIOL DEL 2013

La Biblioteca John J. Burns és en un edifici neogòtic monumen-
tal situat en el frondós campus del Boston College. Les agulles 
de pedra i els vitralls fan que s’assembli molt a una església. Els 
jesuïtes que van fundar la universitat l’any 1863 ho van fer amb 
la intenció d’educar els fills dels immigrants pobres que havien 
fugit d’Irlanda arran de la fam de la patata. Tot i que el Boston 
College va créixer i va prosperar durant el segle i mig següent, 
va mantenir forts lligams amb la mare pàtria. La Biblioteca 
Burns, amb dos-cents cinquanta mil volums i uns setze milions 
de manuscrits, posseeix la col·lecció més nombrosa dels Estats 
Units de materials polítics i culturals irlandesos. Fa uns anys, 
van enviar a la presó un dels bibliotecaris després d’enxampar-lo 
provant de vendre a Sotheby’s un tractat de sant Tomàs d’Aqui-
no imprès el 1480. La biblioteca es va forjar una reputació tan 
gran com a compradora d’antiguitats valuoses que, més enda-
vant, una vegada un director va haver de trucar a l’FBI perquè 
un irlandès que es dedicava a profanar tombes havia intentat 

Pròleg 
La sala dels tresors
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vendre-li unes làpides que havia saquejat ornades amb antigues 
creus llatines, cercles intricats i inscripcions.

Els objectes més rars i valuosos de la Biblioteca Burns es 
guarden en un recinte especial anomenat la Sala dels Tresors. És 
un espai protegit, amb unes condicions ambientals molt precises 
i dotat d’un sistema d’extinció d’incendis d’última generació. La 
sala està controlada amb càmeres de vigilància i només s’hi pot 
accedir introduint un codi en un panell electrònic i amb una 
clau especial. Per poder-la fer servir, cal signar el registre. Només 
poden fer-ho unes poques persones escollides.

Un dia d’estiu de l’any 2013, dos agents de policia van entrar 
amb passos ferms a la Biblioteca Burns. No eren agents de la 
policia de Boston. De fet, acabaven d’aterrar als Estats Units 
procedents de Belfast, on treballaven per a la Divisió de Delictes 
Majors del Servei de Policia d’Irlanda del Nord (Police Service 
of Northern Ireland, PSNI). Després de passar per sota dels 
vitralls acolorits, es van dirigir a la Sala dels Tresors.

Els agents havien vingut a recollir una sèrie d’arxius confi-
dencials que havien estat guardats a la Sala dels Tresors durant 
gairebé una dècada. Hi havia minidiscos que contenien grava-
cions d’àudio, així com una sèrie de transcripcions. Els biblio-
tecaris del Boston College podrien haver estalviat el viatge als 
agents enviant els arxius a Belfast per correu. Però aquestes gra-
vacions contenien secrets sensibles i perillosos, i quan van tenir 
el material a les mans, els agents el van tractar amb la màxima 
cura. Les gravacions havien passat a ser oficialment proves per 
a un procés penal. Els agents estaven investigant un assassinat. 

PRÒLEG. LA SALA DELS TRESORS



LLIBRE PRIMER  
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1
Un segrest

Quan va desaparèixer, Jean McConville tenia trenta-vuit anys i 
havia passat gairebé la meitat de la seva vida o bé embarassada o 
bé recuperant-se d’un part. Havia donat a llum catorze criatures, 
de les quals n’havia perdut quatre, així que tenia deu fills d’edats 
compreses entre els vint anys de l’Anne, que era la més gran, i 
els sis d’en Billy i en Jim, els bessons d’ulls adorables. Conce-
bre deu infants, i encara més pujar-los, pot semblar una proesa 
gairebé impossible de resistir. Però estem parlant del Belfast de 
l’any 1972, un indret on les famílies nombroses i bullicioses eren 
la norma, i per tant Jean McConville no aspirava a cap premi, 
i no en va guanyar cap.

Ben al contrari, la vida li reservava una prova encara més 
dura, perquè el seu marit, l’Arthur, va morir després d’una pe-
nosa malaltia. De sobte, la Jean es va quedar sola, amb una 
miserable pensió de viudetat però sense una feina remunerada 
per pujar tota aquella prole. Desmoralitzada per la magnitud 
del tràngol, li va costar Déu i ajuda mantenir un cert equilibri 
emocional. Passava els dies gairebé sense sortir de casa, valent-se 
dels fills més grans per controlar els petits, mirant de calmar-se, 
com si patís vertigen, amb un cigarret rere l’altre. La Jean in-
tentava plantar cara a la desgràcia i s’esforçava per fer plans de 
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futur. Però la veritable tragèdia del clan McConville tot just 
acabava de començar.

Feia poc que la família havia deixat el pis on l’Arthur havia 
passat els seus últims dies i s’havien traslladat a un apartament 
una mica més gran de Divis Flats, un complex monstruós de 
pisos foscos i humits d’habitatge públic de Belfast Oest. Era un 
desembre fred i la foscor del final del dia havia engolit la ciutat. 
Com que el forn del nou pis encara no estava instal·lat, la Jean 
va encarregar a la seva filla Helen, que tenia quinze anys, que 
baixés a buscar una bossa de fish and chips al restaurant de menjar 
per emportar del barri. Mentre la resta de la família esperava la 
Helen, la Jean es va omplir la banyera amb aigua calenta. Quan 
tens fills petits, de vegades l’únic lloc on pots trobar un moment 
de privacitat és darrere de la porta tancada d’un bany. La Jean 
era una dona petita i pàl·lida de pell, de trets delicats i amb els 
cabells foscos, que duia sempre recollits. Es va ficar a l’aigua i 
s’hi va quedar una bona estona. Tot just acabava de sortir del 
bany, amb la pell envermellida, quan algú va picar a la porta. 
Eren les set del vespre. Els nens van suposar que era la Helen, 
que els duia el sopar.

Però quan van obrir la porta, un grup de persones va ir-
rompre al pis. Tot va passar d’una manera tan brusca que cap 
dels McConville és capaç de recordar exactament quants eren. 
Potser eren vuit, però podrien haver estat deu o dotze persones. 
Hi havia homes i dones. Alguns s’havien tapat la cara amb un 
passamuntanyes; altres duien una mitja de niló que els defor-
mava el rostre convertint-lo en una mena de màscara macabra. 
N’hi havia un, com a mínim, que duia una pistola.

Quan la Jean va aparèixer, amb la roba a mig posar, envol-
tada dels seus fills atemorits, un dels homes va dir bruscament: 
«Posa’t l’abric». Ella tremolava intensament mentre els intrusos 
provaven de fer-la sortir del pis. «Què passa?», va preguntar, 
esfereïda. Va ser aleshores que els nens van perdre els estreps. 
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En Michael, que tenia onze anys, va provar d’agafar-se a la seva 
mare. En Billy i en Jim l’abraçaven i ploraven. Els de la banda 
van provar de calmar-los, dient-los que després els tornarien  
la mare: únicament volien parlar amb ella; només passaria unes 
hores fora.

L’Archie, que amb setze anys era el fill més gran dels que 
eren a casa, va demanar si podia acompanyar la seva mare i els 
membres de la banda hi van accedir. Jean McConville es va po-
sar un abric de tweed i un mocador al cap, i als més petits els van  
conduir a un dels dormitoris. Mentre els feien passar, els intru-
sos parlaven amb els nens d’una manera descaradament insolent 
i s’hi adreçaven pel nom. Com que hi havia un parell d’homes 
amb la cara descoberta, Michael McConville es va adonar, hor-
roritzat, que les persones que s’enduien la seva mare no eren 
desconeguts. Eren els seus veïns. 

Divis Flats era com un malson sortit d’un dibuix d’Escher, 
un laberint de formigó d’escales, passadissos i apartaments super-
poblats. Els ascensors estaven perpètuament espatllats, i la pe-
tita munió de gent va treure Jean McConville del pis, la van 
arrossegar per un passadís i la van fer baixar per unes escales. 
De nit, era habitual que hi hagués veïns a l’exterior, fins i tot a 
l’hivern: nens que jugaven a pilota al vestíbul o treballadors que 
tornaven de la feina. Però l’Archie va advertir que el complex 
semblava sinistrament buit, gairebé com si haguessin evacuat 
la zona. No hi havia ningú a qui avisar, cap veí que pogués fer 
sonar l’alarma.

El noi avançava arrambat a la seva mare, arrossegant els peus, 
i ella s’hi aferrava sense voler separar-se’n. Però al capdavall de 
les escales els esperava un grup més nombrós, de ben bé vint 
persones, vestides informalment i amb passamuntanyes. N’hi 
havia alguns que anaven armats. Aparcada damunt de la vore-
ra hi havia una furgoneta Volkswagen blava, i de sobte un dels 
homes es va girar cap a l’Archie, amb el fulgor gris d’una pistola 



22

LLIBRE PRIMER. CLAR, PUR I INDISCUTIBLE

brillant en la foscor, i li va murmurar «Fot el camp» mentre li 
premia la punta del canó contra la galta. L’Archie es va quedar 
glaçat. Notava la pressió del metall fred contra la pell. Un instint 
desesperat l’animava a protegir la seva mare, però, què podia 
fer? Només era un nen, desarmat i en inferioritat numèrica.  
A contracor, va fer mitja volta i va pujar per les escales.

Una de les parets del segon pis estava peforada per una sè-
rie d’escletxes verticals que els petits McConville anomenaven 
«caus de colom». Espiant a través d’una d’aquestes obertures, 
l’Archie va veure com feien pujar la seva mare a la furgoneta, el 
vehicle sortia de Divis i desapareixia. Va trigar un temps a ado-
nar-se que la banda no havia tingut mai intenció de deixar-lo 
anar amb la seva mare, que només l’havien utilitzat per treure la 
Jean de l’apartament. L’Archie es va quedar allà plantat enmig 
d’un silenci glacial espantós, intentant assimilar el que havia 
passat i el que havia de fer a continuació. Després va tornar cap 
al pis. Les últimes paraules que li havia dit la seva mare havien 
estat aquestes: «Vigila els nens fins que jo torni».


