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Ningú posa en dubte que
Roberto Inoccenti és, avui,
un dels il·lustradors més
peculiars del gremi.Es pro-

clama autodidacte, i la seva feina és tan
meticulosa, tan detallista i tan artesa-
nal que pot resultar fins i tot una mica
anacrònic per a l’època en què vivim.
Treballa a mà, per descomptat, i els
seus dibuixos respiren d’alguna mane-
ra totes les hores de feina que inverteix
a realitzar-los. El que ens agrada d’ell
és que la seva minuciositat i perfeccio-
nisme no el porten a l’hiperrealisme
desanimat, sinó que la seva tècnica de-
purada és una eina més per construir
una representació, o sigui, un dibuix.
Innocenti dibuixa, i ofereix al públic el
desplegament bastíssim d’una ficció.

Elsautorsdel’articlevamadmirarels
originalsdel llibrequeavui comentem
alSalódelLlibre Il·lustratdeParís-Mon-
treuil. La història que s’hi explica, la de
lacasaenruïnesque,aprincipisdelse-
gle XX, és rehabilitada i torna a ser ha-

bitada i viva. S’entenia perfectament
sense l’ajuda de cap text. L’àlbum, tal
comvaser ideat,éselquepublicaSím-
bol Editors, i el text poètic de l’americà
Lewisserveixperdonarveua laprota-
gonista (és la mateixa construcció la
queparla) ihumanitzar-la.Peròvaladir
que les il·lustracionsparlensoles. I com
ho fan! L’arribada de la família que
l’ocupael 1900;comhicelebren festes
idols, comenconreenelsvoltantsamb
horts i vinyes.Veiemelpasde lesesta-
cions, l’arribadadelaguerra i la famdel
1942,aixícoml’alliberament i lapaudel
1944. Som testimonis de fets socials
comaral’emigracióolarecuperaciódel
món rural per part de hippies (als 70) i
yuppies (al 2000).

Innocenti treballa l’aquarel·la d’una
manera exquisida i, com ja hem apun-
tat, no oblida ni el detall més insignifi-
cantentota l’extensiódela imatgeado-
ble pàgina. La feina de documentació
ésbrutal.El llibrefarà lesdelíciesdetot-
homiresultaunplaerperdre’spelsob-
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I
si Robinson Crusoe, el personatge creat pel lon-
dinenc Daniel Defoe, el nàufrag solitari que es va
donar a conèixer el 1719 (i quantes versions, ho-
menatges i fills intel·lectuals de tota mena que

ha generat des de llavors!), en comptes d’arribar sol
a l’illa hi hagués arribat acompanyat? I si, posats a
fer, hagués naufragat amb... una dona (així no hau-
ria hagut d’esperar l’arribada de l’indígena Diven-
dres i podria notar escalfor humana tots els dies de
la setmana)? Llavors seria El llac blau, el film del
1980 protagonitzat pels guapos Brooke Shields i
Christopher Atkins (en 30 anys, cap dels dos ha es-
capat de la sèrie B i els telefilms; ella, diuen que va
mantenir relacions amb John Travolta, André Agas-
si, Michael Bolton..., i amb George Michael, Albert de
Mònaco i Michael Jackson, tot i que amb els tres úl-
tims les trobades devien ser poc fluides).

I si en comptes d’El llac blau s’hagués limitat a un
solstici? Hauria estat... Verano azul!, la sèrie d’Antonio
Mercero en què... Bé, no perdré temps explicant-vos
res perquè des d’aquí sento com xiuleu la melodia.

I si Crusoe hagués arribat a l’illa acompanyat de
molta gent i després d’un accident d’avió? Estaríem
hipnotitzats davant de Lost (Perdidos), una sèrie que
ha multiplicat per 1.000 la potència d’instants com...
la mort de Chanquete.

Ara, que qualsevol cosa és millor per a un final que
l’acudit (en castellà per imperatiu de joc de paraules)
aquell que diu: Robinson Crusoe... y lo atropellaron.❋

Robinson Crusoe

LLUÍSLLORTISI...?

jectes, els arbres, les persones, els ani-
mals iels fenòmensmeteorològics. I tot
forma part d’un concepte, d’una histò-
ria que se’ns explica.

Lacasa tambéésuna faulamoralen
què es valoren les petites coses i la
gent humil: l’il·lustrador no s’està, a la

darrera imatge, de preguntar-se si el
progrés és sempre millor que la deca-
dència. I sino,contrasteuvosaltresma-
teixos la imatge desolada de la ruïna
del 1993 i lasevatransformacióel 1999,
malgrat que la protagonista recuperi
la vida al segle XXI.❋


