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La portada de la 
novel·la de Ho-
ward Buten ens 
explica sense pa-
raules el llibre: és 
la història d’un 
nen refulgent 

d’imaginació que ha de sobreviure 
en el món gris dels adults. El groc 
cridaner de l’impermeable contra el 
gris plom de l’uniforme dels grans, 
així és com es vesteix el primer tí-
tol de la col·lecció en català de 
Blackie Books, tapa tova i solidesa 
cromàtica. No és el primer cop que 
la novel·la de Buten s’edita al nostre 
país. Ja ho van fer Empúries i Paidós 
fa un temps però la recent publica-
ció ha tornat a donar vida a un llibre 
del 1981 que ha venut molt a Fran-
ça i s’ha traduït a 16 idiomes. 

L’autor de Quan jo tenia cinc anys 
em vaig matar és un psicòleg que 
treballa avui dia amb nens autistes i 
encara que potser el Burt, el prota-
gonista, pugui manifestar alguns 
trets considerats, per part de la pro-
fessió, com a trastorn, no és just re-

La història dels nens 
l’escriuen els adults

duir el llibre a una ficció sobre una 
patologia clínica. La novel·la és per 
sobre de tot un episodi de la vida 
d’un nen que s’enfronta a la veritat 
dels adults. Per convertir-lo en ar-
tefacte literari, Buten s’arrisca i es-
criu el llibre en primera persona, com 
si fos aquell nen. I, malgrat algun mo-
ment susceptible de dubte, la veu in-
fantil manté la versemblança i un 
magnetisme lúcid per sobre de les 
convencions. 

El Burt es presenta al lector a l’edat 
de 8 anys quan viu en un centre d’in-
ternament infantil on l’han tancat per 
un fet que desconeixem. Amb salts 
enrere, anem endinsant-nos en 
aquesta criatura d’imaginació por-
tentosa i sensibilitat extrema que pa-
teix la diferència de ben petit. Buten 
crea dos personatges antagònics que 
demostren el desafiament en què es 
trobava la psicologia clínica als 80. 
D’una banda, el doctor Nevele, l’en-
carregat de l’aïllament del nen (no 
se’ns escapa el record vocal a Menge-
le, metge i oficial nazi) i, de l’altra, el 
Rudyard Walton (com Kipling!), el te-

Les vuit narracions que 
integren Contes de por i 
de misteri, d’Edgar Allan 

Poe (1809-1849), són una lec-
tura imprescindible per a 
qualsevol paladar literari exi-
gent. El llibre arrenca amb La 
caiguda de la casa Usher, en 
què un jove visita un amic 
d’infantesa, Roderick Usher, 
que viu tancat en un casalot 
amb la seva germana. Tal com 
indica el títol, la història fur-
ga en la decadència personal 
al mateix temps que s’aproxi-
ma a un artista malferit per 
l’excentricitat. A La carta ro-
bada, el detectiu Auguste Du-
pin ha de resoldre el furt 
“d’un document d’enorme 
transcendència [...] de les de-
pendències reials”, i a Willi-
am Wilson –un dels contes 
més foscos i magnètics del 
nord-americà– investiga la fa-
talitat de tenir un doble. 

Després d’El gat negre i El 
cor delator, el lector arribarà 
a una altra obra mestra del 
terror psicològic, La màscara 
de la Mort Vermella, centrada 
a explicar com una plaga ful-
minant acaba endinsant-se al 
palau del príncep Pròsper. A 
L’home de la multitud, Poe ob-
serva el trajecte inacabable de 
l’home modern: “Serà inútil 
seguir-lo, perquè no n’obtin-
dré cap més informació, ni 
d’ell ni dels seus fets”. Ligeia, 
finalment, és una història 
d’amor en què un narrador 
perd les seves dues esposes en 
poc temps. La segona torna de 
la mort convertida en la  
primera.✒

ELS CLÀSSICS

JORDI NOPCA

Vuit contes 
immortals

rapeuta que representa la idea que el 
nen no pateix cap patologia, en rea-
litat. És Walton l’homònim de Buten, 
que va trobar-se amb la mateixa in-
comprensió per part del sistema mè-
dic. D’alguna manera, l’obstinació del 
Burt per tornar a casa és tan antisis-
tema com el que el Rudyard pensa so-
bre el tractament de la psicologia in-
fantil. El nen estaria millor a casa, 
amb els pares, en un ambient d’amor 
i comprensió, i no pas tancat en un 
centre que basa la curació d’un xiquet 
en un sistema de premis i càstigs. 

Tot i així, el text és més que un avís 
sobre les teràpies a què s’ha sotmès 
i se segueixen sotmetent molts nens 
avui. És una novel·la sobre la sole-
dat, la incomprensió a la infantesa 
i també sobre el poder de la imagi-
nació. Per això es llegeix amb fruï-
ció, certa nostàlgia, i amb un som-
riure còmplice. El Burt deixa anar: 
“De vegades saludo Déu amb la mà. 
Ell em veu. És amic meu, perquè un 
cop vaig resar perquè guanyessin els 
Tigers i van guanyar”. I amb la ma-
teixa lògica de persona que no ha 
crescut encara, sosté: “Deuen anar 
a un funeral, que és una festa però 
sense regals”.  

Buton teixeix l’estranyesa del 
Burt cap a les normes del món adult 
amb fantàstics diàlegs. En un capí-
tol, el Burt agafa la guia de telèfons 
per buscar el número de la seva ami-
ga Jessica. El nen pregunta com és 
que no hi surt. La mare del Burt res-
pon: “Vida meva, només hi ha els 
noms dels papes, a la guia, els cog-
noms”. I és en aquesta resposta 
també que Buten ens resumeix el 
sentit de la novel·la. La història dels 
nens l’escriuen els grans, que ja no 
recorden que un dia van ser nens i 
que miren la quitxalla amb prepo-
tència. A la fi, Buten també ha escrit 
una història d’amor. La novel·la ens 
parla del primer enamorament, 
aquella epifania de sentiments ex-
altats, el neguit, els nervis de la pri-
mera aproximació, la descoberta de 
l’altre i com la conquesta ens fa mi-
llors, ens torna més atents, ens re-
pobla. Buten ens interpel·la. Els 
sentiments dels nens s’han d’escol-
tar. Tenim ja les frases tacades de 
supèrbia. “Ah... criaturades”, diem. 
Com si nosaltres mai no haguéssim 
format part de “l’altre bàndol”.✒
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Fins ara, el jove Albert Pijuan  
–que encara no ha fet 30 anys– 

ha estrenat obres teatrals com Tabu-
la brasa, Escola de gossos i Nix tu, Si-
mona, i el poemari Cosmogonia fa-
lorniana. El franctirador és la seva 
primera novel·la. Ambientada a Po-
lònia el 1991, explica el cas d’un 
franctirador misteriós que va ma-
tant persones mentre Krysztof 
Niewinny, el protagonista, torna al 
seu país després d’anys d’exili a  
Suècia.

El franctirador 
ALBERT PIJUAN 
Angle Editorial 

ARAL’APARADOR

FICCIÓ

“Ara que s’acosten temps mo-
guts, convé recordar que un 

dels camps de batalla tradicionals de 
l’home modern és el dialèctic”, po-
dem llegir a la contracoberta de 100 
insults imprescindibles, recollits i ex-
plicats per Pau Vidal. El novel·lista 
i traductor reivindica l’ús de parau-
les i expressions gruixudes genuïna-
ment catalanes com ara barrut, bus-
ca-raons, cap de trons, penques, es-
calfabraguetes, mitjacerilla, torraco-
llons, pixafreda i tros de quòniam. 

100 insults... 
PAU VIDAL 
Cossetània 

NO-FICCIÓ

El senyor Rutin porta una vida 
ordenada i tranquil·la a Visby, 

a l’illa sueca de Gotland. Tot i que 
aparentment és feliç fent de recep-
cionista en un hotel, un dia desco-
breix que s’avorreix i decideix supri-
mir diverses paraules del seu voca-
bulari, com ara sí, no, jo i tota la pri-
mera persona del singular. David 
Nel·lo s’ha emportat l’últim premi 
Edebé de literatura infantil amb una 
novel·la de plantejament singular, 
recorreguda pel sentit de l’humor.

La nova vida 
del senyor... 
DAVID NEL·LO 
Edebé

INFANTIL

MONTSE 
VIRGILI
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