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JOHN BOYNE va néixer l’any 1971 a Dublín, 
Irlanda. És autor de tretze novel·les per a 
adults, sis de juvenils i un llibre de relats. La 
seva novel·la El noi del pijama de ratlles es va 
convertir ràpidament en un best-seller mun-
dial: s’ha traduït a cinquanta-set llengües, se 
n’han venut més d’onze milions d’exemplars i 
ha estat adaptada al cinema, el teatre, el ballet 
i l’òpera. La seva obra ha rebut nombrosos 
premis internacionals, com ara, tres vegades, 
l’Irish Book Award. Empúries n’ha publicat 
nou títols més, els darrers dels quals són Les 
fúries invisibles del cor (2019), El meu germà 
es diu Jessica (2020) i Quan el món es va tren-
car (2023), la seqüela d’El noi del pijama de 
ratlles.
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Berlín 1942. La guerra no afecta gaire la vida de Bruno, un 
noi de nou anys que viu en un barri residencial. Però un bon 
dia arriba a casa i es troba totes les coses empaquetades: el 
seu pare, membre de l’elit militar, ha rebut un nou destí i es 
veu obligat a marxar i a instal·lar-se amb tota la família en 
una àrea rural mig deserta i molt depriment. Bruno s’avor-
reix i passa els dies obsessionat amb una tanca que s’alça 
davant la finestra de la seva habitació. Fins que no coneix 
Shmuel, el noi del pijama de ratlles, que viu a l’altra banda 
del filferro espinós, Bruno no comprèn que ja no és a Ale-
manya sinó a Polònia. Tampoc no és conscient del que passa 
a la vida de Shmuel fins que és massa tard per escapar dels 
horrors que es viuen a l’altre costat de la tanca. 

Des de la seva publicació el 2006, El noi del pijama de rat-
lles s’ha convertit en un best-seller mundial d’èxit durador, 
del qual s’han venut més de cent vint mil exemplars en cata-
là. L’honestedat narrativa, la congruència dels personatges 
i la progressió magistral de la trama, doten aquesta novel·la 
d’una qualitat literària plena d’humanitat i d’una força nar-
rativa captivadora.

 
«Una petita joia». the guardian

«Un llibre tan senzill, tan aparentment  
accessible, que és gairebé perfecte».  

the irish independent

JOHN BOYNE
EL NOI DEL PIJAMA  

DE RATLLES

Traducció de Jordi Cussà
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1

BRUNO FA UN DESCOBRIMENT

Una tarda, en tornar a casa de l’escola, Bruno es va
sorprendre de trobar Maria, la criada de la famí-
lia, que sempre mantenia el cap acotat i mai no

aixecava els ulls de la catifa, dreta al mig del seu dormitori,
traient-li totes les pertinences de l’armari i empaquetant-
les en quatre grans caixes de fusta, fins i tot aquelles coses
que tenia amagades al fons i que eren seves i de ningú més. 

—Què fas? —va preguntar-li en un to tan educat
com va poder, perquè si bé arribar a casa i trobar algú
regirant-li les coses no el posava gens content, la mare
sempre li deia que havia de tractar Maria respectuo-
sament en comptes d’imitar la manera de parlar-li del
Pare—. Deixa estar les meves coses. 

Maria va sacsejar el cap i va assenyalar l’escala darre-
re d’ell, on acabava d’aparèixer la mare de Bruno. Era
una dona alta de cabells rogencs i llargs, enfarcellats
dins una mena de xarxa darrere el cap, i es retorçava les
mans nerviosament com si hi hagués alguna cosa que no
volia dir o que no volia haver de creure. 

—Mare —va dir Bruno, acostant-s’hi ràpidament—.
Què està passant? Per què em remena les coses, la Ma-
ria?

—Està fent l’equipatge —li va explicar la mare. 

7
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—Fent l’equipatge? —va preguntar Bruno, repassant
de pressa els esdeveniments dels darrers dies per reflexio-
nar si havia estat especialment dolent o havia fet servir en
veu alta aquelles paraules que tenia prohibit de fer sevir i
per això l’enviaven lluny de casa. Però no se li va ocórrer
res. De fet, els últims dies s’havia comportat d’una manera
molt educada amb tothom i no recordava haver provocat
cap caos en absolut—. Per què? —va preguntar llavors—.
Què he fet?

La mare en aquell moment ja havia entrat al seu pro-
pi dormitori però Lars, el majordom, també hi era, em-
paquetant les seves coses igualment. Ella va sospirar i va
aixecar les mans enlaire amb gest de frustració abans de
tornar ràpidament cap a l’escala seguida de Bruno, que
no deixaria passar l’incident sense una explicació. 

—Mare —va insistir—. Què passa? Canviem de casa?
—Vine a baix amb mi —va dir la mare, precedint-lo

cap al gran menjador on el Fúria havia vingut a sopar la
setmana passada—. Parlarem a baix.

Bruno va córrer cap avall i fins i tot va avançar la seva
mare de manera que, quan ella va arribar al menjador, ja
l’hi esperava. Va mirar-la sense dir res un moment i va
dir-se que aquell matí no es devia haver pogut maquillar
bé, ja que tenia els contorns dels ulls més vermells que de
costum, com solia tenir-los ell després de provocar algun
caos i d’acabar plorant. 

—No t’has de preocupar per res, Bruno —va dir la
mare, asseient-se a la cadira on s’havia assegut l’atractiva
dona rossa que havia vingut a sopar amb el Fúria i l’ha-
via saludat amb una mà quan el Pare havia tancat les por-
tes—. De fet, tot plegat serà una gran aventura. 

8

Noi pijama-OK  5/3/09  15:47  Página 8

—El que? —va preguntar ell—. M’envieu lluny de
casa?

—No, no pas tu sol —va dir ella, com si estigués a
punt de somriure però s’hi repensés—. Marxem tots. El
teu pare i jo, Gretel i tu. Tots quatre. 

Bruno ho va considerar i va arrufar les celles. No l’a-
moïnava especialment que enviessin Gretel lluny de casa
perquè es tractava d’un Cas Desesperat i només li porta-
va problemes. Però li semblava una mica injust que ha-
guessin d’anar tots amb ella. 

—Però, a on? —va preguntar—. A on anem exacta-
ment? Per què no ens podem quedar aquí?

—Per la feina del teu pare —va explicar-li la mare—.
Ja saps com n’és d’important, no és veritat?

—Sí, és clar —va dir Bruno, assentint amb el cap,
perquè sempre hi havia tantes visites a casa, homes amb
uniformes fantàstics, dones amb màquines d’escriure a
les quals no podia acostar les seves mans fastigoses, i
sempre es mostraven molt educats amb el pare i comen-
taven entre si que era un home en qui fixar-se i que el
Fúria tenia grans projectes pensats per a ell. 

—Bé, a vegades, quan algú és molt important —va
prosseguir la mare—, l’home que li paga el sou li dema-
na d’anar a un altre lloc perquè s’hi ha de portar a terme
una feina molt especial. 

—Quina mena de feina? —va preguntar Bruno, per-
què si havia de ser honest amb si mateix, com sempre
procurava, no estava del tot segur de quina feina feia el
Pare. 

A l’escola, una dia havien parlat dels pares respectius
i Karl havia dit que el seu treballava en una botiga de

9
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queviures, cosa que Bruno sabia que era veritat perquè
s’encarregava de la botiga de queviures del centre. 

I Daniel havia dit que el seu pare era mestre, cosa que
Bruno sabia que era veritat perquè feia classes als nois
més grans, dels quals sempre valia més mantenir-se
allunyat. 

I Martin havia dit que el seu pare era xef de cuina,
cosa que Bruno sabia que era veritat perquè a vegades
venia a l’escola a buscar Martin i sempre duia una bata
blanca curta i un davantal de quadres, com si acabés de
sortir de la cuina. 

Però quan van preguntar a Bruno què feia el seu pare,
Bruno va obrir la boca per respondre però just llavors es
va adonar que ni ell mateix no ho sabia. L’únic que va
poder dir va ser que el seu pare era un home en qui fixar-
se i que el Fúria tenia grans projectes en ment per a ell.
Ah, i també que tenia un uniforme fantàstic. 

—Es tracta d’una feina molt important —va dir la
mare, dubtant un moment—. Una feina que requereix
un home molt especial. Ho pots entendre, tu, oi que sí?

—I tots els altres també hem de marxar? —va pre-
guntar Bruno. 

—Naturalment que sí —va replicar la mare—. No
deus pas voler que el pare vagi a la nova feina tot sol i
s’enyori, oi que no?

—Suposo que no —va dir Bruno. 
—El pare ens trobaria a faltar molt si no l’acompa-

nyéssim —va afegir ella. 
—Qui trobaria a faltar més? —va preguntar-li Bru-

no—. A mi o la Gretel?
—Us trobaria a faltar tots dos igual —va respondre la
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mare, ja que era una partidària convençuda de no jugar a
les preferències, cosa que Bruno respectava, especial-
ment perquè sabia que ell era en realitat el preferit de la
mare. 

—I amb la nostra casa què passarà? —va preguntar
Bruno—. Qui se’n cuidarà mentre som fora?

La mare va sospirar i va mirar al voltant de l’estança
com si potser no l’hagués de veure mai més. Era una casa
preciosa i sabia que l’enyoraria de mala manera. Tenia
cinc plantes en total, incloent-hi el pis semisoterrani on la
Cuinera preparava tots els àpats i Maria i Lars seien a tau-
la discutint entre ells i dient-se coses que se suposava que
Bruno no havia de dir. I si a més a més hi afegies la planta
petita del capdamunt de la casa, on hi havia aquelles fines-
tres inclinades des de les quals Bruno, posant-se de punte-
tes i agafant-se fort a la base, podia veure tot Berlín. 

—De moment, l’hem de tancar —va dir la mare—.
Però un dia hi tornarem. 

—I amb la Cuinera què passarà? —va inquirir Bru-
no—. I el Lars? I la Maria? No viuran aquí ells?

—Vénen amb nosaltres —li va explicar la mare—.
Però ja està bé de preguntes de moment. Potser hauries
de pujar a dalt i ajudar la Maria a fer el teu equipatge. 

Bruno es va aixecar del seient però no va anar enlloc.
Encara havia de formular unes quantes preguntes més
abans de permetre que el tema quedés resolt. 

—I és molt lluny d’aquí? —va preguntar—. La nova
feina, vull dir. És a més d’un quilòmetre d’aquí?

—Oh, vaja —va exclamar la mare esclafint una rialla,
tot i que va ser una rialla estranya perquè no semblava
pas contenta quan ho va dir i perquè va mirar cap a una

11

Noi pijama-OK  5/3/09  15:47  Página 11

EL noi del pijama.indd   10EL noi del pijama.indd   10 9/1/23   13:429/1/23   13:42



queviures, cosa que Bruno sabia que era veritat perquè
s’encarregava de la botiga de queviures del centre. 

I Daniel havia dit que el seu pare era mestre, cosa que
Bruno sabia que era veritat perquè feia classes als nois
més grans, dels quals sempre valia més mantenir-se
allunyat. 

I Martin havia dit que el seu pare era xef de cuina,
cosa que Bruno sabia que era veritat perquè a vegades
venia a l’escola a buscar Martin i sempre duia una bata
blanca curta i un davantal de quadres, com si acabés de
sortir de la cuina. 

Però quan van preguntar a Bruno què feia el seu pare,
Bruno va obrir la boca per respondre però just llavors es
va adonar que ni ell mateix no ho sabia. L’únic que va
poder dir va ser que el seu pare era un home en qui fixar-
se i que el Fúria tenia grans projectes en ment per a ell.
Ah, i també que tenia un uniforme fantàstic. 

—Es tracta d’una feina molt important —va dir la
mare, dubtant un moment—. Una feina que requereix
un home molt especial. Ho pots entendre, tu, oi que sí?

—I tots els altres també hem de marxar? —va pre-
guntar Bruno. 

—Naturalment que sí —va replicar la mare—. No
deus pas voler que el pare vagi a la nova feina tot sol i
s’enyori, oi que no?

—Suposo que no —va dir Bruno. 
—El pare ens trobaria a faltar molt si no l’acompa-

nyéssim —va afegir ella. 
—Qui trobaria a faltar més? —va preguntar-li Bru-

no—. A mi o la Gretel?
—Us trobaria a faltar tots dos igual —va respondre la

10

Noi pijama-OK  5/3/09  15:47  Página 10

mare, ja que era una partidària convençuda de no jugar a
les preferències, cosa que Bruno respectava, especial-
ment perquè sabia que ell era en realitat el preferit de la
mare. 

—I amb la nostra casa què passarà? —va preguntar
Bruno—. Qui se’n cuidarà mentre som fora?

La mare va sospirar i va mirar al voltant de l’estança
com si potser no l’hagués de veure mai més. Era una casa
preciosa i sabia que l’enyoraria de mala manera. Tenia
cinc plantes en total, incloent-hi el pis semisoterrani on la
Cuinera preparava tots els àpats i Maria i Lars seien a tau-
la discutint entre ells i dient-se coses que se suposava que
Bruno no havia de dir. I si a més a més hi afegies la planta
petita del capdamunt de la casa, on hi havia aquelles fines-
tres inclinades des de les quals Bruno, posant-se de punte-
tes i agafant-se fort a la base, podia veure tot Berlín. 

—De moment, l’hem de tancar —va dir la mare—.
Però un dia hi tornarem. 

—I amb la Cuinera què passarà? —va inquirir Bru-
no—. I el Lars? I la Maria? No viuran aquí ells?

—Vénen amb nosaltres —li va explicar la mare—.
Però ja està bé de preguntes de moment. Potser hauries
de pujar a dalt i ajudar la Maria a fer el teu equipatge. 

Bruno es va aixecar del seient però no va anar enlloc.
Encara havia de formular unes quantes preguntes més
abans de permetre que el tema quedés resolt. 

—I és molt lluny d’aquí? —va preguntar—. La nova
feina, vull dir. És a més d’un quilòmetre d’aquí?

—Oh, vaja —va exclamar la mare esclafint una rialla,
tot i que va ser una rialla estranya perquè no semblava
pas contenta quan ho va dir i perquè va mirar cap a una

11

Noi pijama-OK  5/3/09  15:47  Página 11

EL noi del pijama.indd   11EL noi del pijama.indd   11 9/1/23   13:429/1/23   13:42



altra banda, com si no volgués que Bruno li veiés l’ex-
pressió—. Sí, Bruno —va dir—. És a més d’un quilòme-
tre d’aquí. Força més lluny, de fet. 

Bruno va fer uns ulls com unes taronges i va dibuixar
una «O» amb els llavis. Sentia que els braços se li estira-
ven als costats com li solia passar quan el sorprenia algu-
na cosa. 

—No deus pas voler dir que marxem de Berlín? —va
preguntar-li, aspirant per agafar aire mentre pronuncia-
va aquestes paraules.

—Em temo que sí —va dir la mare, assentint amb el
cap tristament—. La feina del teu pare és...

—I l’escola què? —va exclamar Bruno, interrom-
pent-la, cosa que sabia que en principi no havia de fer,
però tenia la impressió que en aquesta ocasió se li perdo-
naria—. I què passarà amb el Karl, el Daniel i el Martin?
Com sabran on sóc quan vulguem fer coses junts?

—De moment hauràs d’acomiadar-te dels teus amics
—va respondre la mare—. Però estic segura que d’aquí a
un temps els tornaràs a veure. I no interrompis la mare
quan parla, sisplau —va afegir, ja que per més que aques-
tes novetats fossin inesperades i desagradables, definiti-
vament no hi havia cap motiu perquè Bruno trenqués les
normes d’educació que li havien ensenyat. 

—Acomiadar-me’n? —va inquirir, mirant-la fixament
amb expressió de sorpresa—. Dir-los adéu? —va repetir,
escopint les paraules com si tingués la boca plena de ga-
letes esbocinades en trossets petits—. Dir adéu al Karl i al
Daniel i al Martin? —va prosseguir, alçant la veu perillo-
sament fins que va fer quasi un crit, prohibits a dins de
casa—. Són els meus tres millors amics de per vida!

12

Noi pijama-OK  5/3/09  15:47  Página 12

—Ah, ja en faràs més, d’amics —va dir la mare, mo-
vent la mà amb gest lleuger, com si fer els tres millors
amics de per vida fos una tasca senzilla per a un noi. 

—Però teníem plans —va protestar Bruno. 
—Plans? —va preguntar la mare, aixecant una ce-

lla—. Quina mena de plans?
—Bé, això seria xerrar de massa —va dir Bruno, que

no podia revelar la naturalesa concreta dels projectes,
però que incloïen provocar un caos descomunal, espe-
cialment d’aquí a unes setmanes, quan s’acabava l’escola
i començaven les vacances d’estiu i no haurien de passar-
se totes les hores fent plans i prou, sinó que podrien por-
tar-los a la pràctica d’una manera efectiva. 

—Doncs em sap greu, Bruno —va dir la Mare—.
Però els vostres projectes hauran d’esperar. No tenim
pas elecció en aquest cas. 

—Però Mare!
—Bruno, ja n’hi ha prou —va exclamar ella llavors,

aixecant-se per demostrar que parlava seriosament quan
li deia que ja n’hi havia prou—. Escolta’m, encara no fa
una setmana que et queixaves de com havien canviat les
coses aquí darrerament. 

—Bé, no m’agrada que ara haguem d’apagar tots els
llums de nit —va admetre Bruno. 

—Ho ha de fer tothom —va dir la Mare—. És per la
nostra pròpia seguretat. I qui sap, potser no serem tan a
prop del perill si ens traslladem. Ara t’he de demanar
que pugis a dalt i ajudis la Maria a fer l’equipatge. No te-
nim tant temps per preparar-ho tot com jo hauria vol-
gut, gràcies a determinades persones. 

Bruno va assentir i va marxar amb posat trist, cons-
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cient que «determinades persones» era un terme dels
adults per referir-se al Pare, que ell no tenia permís per
fer servir. 

Va pujar al pis de dalt a poc a poc, agafant-se a la ba-
rana amb una mà, mentre es preguntava si la casa nova
del domicili nou on hi havia la feina nova tindria una ba-
rana tan suau com aquesta per baixar relliscant. I és que
la barana d’aquesta casa allargava des del pis de dalt de
tot (ben bé al davant de la petita estança des de la qual,
posant-se de puntetes i agafant-se fort a la base, podia
veure tot Berlín) fins a la planta baixa, davant de les dues
enormes portes de roure. I a Bruno res no li agradava
tant com enfilar-se a la barana al pis del capdamunt i bai-
xar relliscant per tota la casa mentre xiulava com una ex-
halació. 

Des del pis de dalt de tot i cap a la planta següent, on
hi havia el dormitori de la Mare i el Pare i el bany gran,
i on ell no tenia permís per anar en cap cas. 

I avall cap a la planta següent, on hi havia el seu dor-
mitori i també el de Gretel, i el bany més petit, el qual se
suposava que havia de fer servir més sovint del que en rea-
litat ho feia. 

I avall fins a la planta baixa, on acabava sortint volant
de la barana i havia d’aterrar sobre els dos peus junts si
no volia perdre cinc punts i haver de començar altra ve-
gada des del principi. 

La barana era el millor element de la casa (la barana i
que l’Avi i l’Àvia visquessin tan a prop) i això el va portar
a preguntar-se si ells també es traslladarien cap a la feina
nova, i va suposar que sí ja que difícilment els podien
deixar enrere. Ningú no necessitava gaire Gretel, perquè
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era un Cas Desesperat (tot seria més fàcil si es quedés a
cuidar la casa), però l’Avi i l’Àvia? Bé, aquest era un as-
sumpte completament diferent. 

Bruno va pujar les escales i es va dirigir a la seva ha-
bitació a poc a poc, però abans d’entrar-hi va mirar en-
rere cap a la planta baixa i va veure la Mare entrant al
despatx del Pare, que era davant per davant del menjador
—i fora dels Límits Autoritzats En Qualsevol Cas i Sen-
se Excepcions— i va sentir que parlava amb el Pare amb
veu forta fins que el Pare va parlar encara més fort del
que ella podia parlar, i això va marcar un recés en la con-
versa, i llavors es va tancar la porta del despatx i Bruno ja
no podia sentir res, i per tant es va dir que seria bona
idea tornar al dormitori i rellevar Maria per fer l’equi-
patge, ja que en cas contrari potser ella li trauria totes les
pertinences de l’armari sense cap cura ni consideració,
fins i tot aquelles coses que hi havia amagat al fons i que
eren seves i de ningú més. 
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