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Oci

  El  noi  del  pijama  de  ratlles 
     

 

The Boy in the Striped Pyjamas, és el títol original 
en  anglès  d'aquesta novel·la  de  l'autor  irlandès 
John  Boyne.  Publicada  el 2006.  La  traducció 
catalana, a càrrec de Jordi Cussà, es va publicar el 
2007 a l'Editorial Empúries. Es tracta de la primera 
novel·la d'aquest autor traduïda al català i ha estat 
un èxit de vendes.

Enguany  també  s'ha  estrenat  la  versió 
cinematogràfica de la novel·la. La pel·lícula es va 
estrenar  el  26  de  setembre  al  nostre  país.  El 
director  de  la  pel·lícula  és  Mark  Herman i  el 
repartiment  està  format  per  David  Thewlis,  en 
Bruno,  Vera Farmiga, la mare, Asa Butterfield, el  
pare, Jack Scanlon en el paper d'  Shmuel,  Amber 
Beattie interpreta la Gretel, la germana del Bruno 
i el tinent Kotler  interpretat per Rupert Friend.

Si intentem comparar el llibre i la pel·lícula veurem 
que hi trobem molts aspectes en comú, es tracta 
de  la  mateixa  història,  tot  i  que  el  llibre  ens 

ofereix  una  informació  més  detallada  dels  fets, 
amb més dades i ..., com gairebé sempre, trobem 
millor el llibre que el film. 

El  punt  de  vista  del  nen,  però,  queda molt  ben 
reflectit  al  llibre, a  través  de la  transcripció  del 
pensament  i la interpretació que fa de la realitat; 
a la pel·lícula, tanmateix, és més difícil de copsar 
ja que la imatge ens desvetlla la realitat del que 
veu.

Hi ha alguns aspectes que s'obvien a la pel·lícula 
com  és  el  nom  del  camp  de  concentració  de 
Out-With,  tal  i  com el malpronunciava en Bruno, 
que es refereix, evidentment a Auschwitz, es parla 
d'un lloc  de  Polònia.  Tampoc  hi  surt  el  nom del 
Fúria,  referint-se  a  Adolf  Hitler,  tot  i  que  s'hi 
reflecteixen  els  aspectes  més  cruels  de  la  seva 
ideologia.

Alguns aspectes de la vida d'alguns dels personatges 
tampoc hi apareixen al film. Al llibre s'insinua una 
relació de la mare amb el tinent Kotler, de fet quan 
aquest se'n va ella comença a beure, l'amistat amb 
el tinent era un dels pocs alicients que tenia. És a 
partir d'aquest moment que contempla la idea de 
tornar  a  Berlín.  A  la  versió  cinemàtogràfica 
l'argument que té més pes per convidar el retorn 
cap  a  Berlín  és  que  el  lloc  no  és  adient  per  a 
l'educació dels seus fills, argument exposat al llibre 
per a convèncer el seu marit de la conveniència del 
retorn, amagant les veritables intencions de viure 
una vida més “mundana”.

La història tampoc comença igual al llibre que al 
film,  sempre  hi  ha  aspectes  que  el  llenguatge 
cinematogràfic sacrifica en pro de la imatge, del 
màrqueting,  dels  interessos  polítics,  econòmics, 
ideològics... o simplement perquè el codi escrit i el 
visual són diferents i els llenguatges amb els quals 
s'expressen també.

Des de la revista us recomanen primer la lectura 
del  llibre  i,  després,  el  visionat  de  l'adaptació 
cinematogràfica  sempre tindreu un punt de vista 
més complet.
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