
El desembre del 1972, a Belfast, uns homes amb passamuntanyes es 

van emportar Jean McConville de casa seva. No la van tornar a veure. 

Tenia trenta-vuit anys i era mare de deu fills. Aquest és només un dels 

molts episodis ocorreguts durant el conflicte que es coneix com els 

Troubles.

Aquest llibre sobre el conflicte nord-irlandès i les seves repercussions 

utilitza el cas McConville com a punt de partida per mostrar una soci-

etat devastada. La violència brutal no només va deixar marca en per-

sones com els fills de McConville, sinó també en membres de l’IRA 

ressentits per una pau que estava lluny d’aconseguir una Irlanda uni-

da, i els va obligar a plantejar-se si les morts que havien provocat no 

eren sinó mers assassinats.

Traducció de Ricard Gil 

Ricard Gil va néixer a Barcelona l’any 1965 i té una dilatada tra-

jectòria 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.

Patrick Radden Keefe és redac-
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de The Snakehead i Chatter. Ha 
escrit per a The New York Times 
Magazine, Slate i The New York 
Review of Books, entre altres 
publicacions. L’any 2014 va 
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2015 i 2016 va ser finalista del 
National Magazine Award de 
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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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