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Determinats moments històrics semblen haver estat propicis per a l'aparició de nens prematurament
madurs. Així va passar durant el període d'entreguerres, després que tota una generació d'adolescents
fos arrossegada a convertir-se acceleradament en carn de canó, si no en orfe suport de joves vídues
(les seves mares o les mares dels companys morts). Aquests herois precoços no van trigar a tenir els
seus cantors, els Cocteau, Gide, Radiguet i altres paladins de l'emancipació forçosa, enamorats d'una
idea tràgica de la pubertat i captivats per la protèrvia dels efebs, tan semblant a la dels adults però
envoltada d'una aurèola fascinant de monstruositat.

Per un instant, Octavi Egea (Barcelona, 1946) aconsegueix que a J.R.S., de dotze anys hi ressoni un
eco d'aquells herois poderosos i infantils: el Dargelos de Les enfants terribles, l'exuberant Thomas
l'imposteur, l'Olivier de Les faux-monnayeurs, el narrador de Le diable au corps, totes quatre obres que
foren escrites durant la dècada de 1920.
La seva criatura es diu Òscar, té disset anys, és estudiant i ha escrit una novel·la madura de pederàstia i
crim; per damunt de tot, ens neguiteja amb la seva insolència, el seu cinisme i la seva capacitat de
manipulació. Però el miratge d'una personalitat que endevinem torturada ben just si arriba a brillar a la
segona escena.

La nostra època també és abundosa en joves amb aparença d'homes, nois de quinze anys
prematurament desenvolupats que exhibeixen peus enormes i veuasses agressives. El medi fa que
semblin encara més grans, perquè la infantilització de les societats pròsperes produeix adults d'una
puerilitat insuportable que mai no es cansen d'admirar l'espectacle de la joventut agosarada.
No és casualitat que a l'obra d'Egea el contrapunt a Òscar l'ofereixi Ulisses, un home amb mig segle a
l'esquena, escriptor de llibres juvenils constantment embadalit amb la malícia del nen terrible, atret per
les pàgines de pornografia infantil d'Internet i pederasta en potència.

'PSYCHOKILLER' ESQUEMÀTIC

Malauradament, ja hem dit que la cosa no rutlla. Tot just esbossat un noi tan prometedor, cínic,
intel·ligent i profund en la seva depravació, es desinfla fins a esdevenir l'esquemàtic psychokiller
adolescent; el personatge pertorbador passa a ser un pertorbat; la seva suposada sensibilitat malaltissa,
el seu atreviment i la seva fragilitat explosiva s'adapten als temps que vivim: una altra víctima d'Internet.
Tot monstre perd la seva màgia i la seva raó de ser quan és comú i accepta una explicació perfectament
lògica. ¿Caldrà empresonar Òscar, puix que ha arribat a l'edat penal? Passem la paraula a psicòlegs,
sociòlegs, criminòlegs, sacerdots, policies, juristes i altres professionals convenientment adults, la
probitat dels quals ningú no posa en dubte tot i que cada nit, molt secretament, naveguin per mars
obscurs en un onatge que no deixa sentir les rialles innocents dels nens de debò.
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Francesc Melcion. Octavi Egea va néixer a Barcelona el 1946.
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