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Asituació respecte a la setmana passada 1 setmanes seguides en llista

L’editorial Flam-
boyant va néi-
xer el juny del
2009 i presenta

enguany aquest àlbum sobre
la depressió ideat per la fran-
cesa Magali Le Huche en la
seva primera traducció al ca-
talà. Le Huche parteix d’una
tradició francesa de dibuix
de línia neta i senzilla, deta-
llista i amable, i acoloreix
amb ordinador els seus di-
buixos a llapis. La tradició de
Sempé, per exemple: ex-
pressivitat als ulls dels per-
sonatges, moviments i posi-
cions del cos que transmeten
estats d’ànim ben identifica-
bles i agilitat en el traç.

Què ens explica? La Berta
(quepodria serunanena, fins
que descobrim que és una
donad’unacertaedat)noestà
contenta amb la seva vida.
L’Edmund,queésveíseu, l’es-
timaadistància.Elmalestarvi-
tal de la Berta és fàcil de gua-
rir amb l’ajut de l’Edmund,

però de vegades no veiem les
solucionsdelsproblemesmal-
grat que les tinguem a tocar.
Aquesta és la història. Le
Hucheens l’explicaprimerdes
delpuntdevistade laBerta (el
quenohapogutser,melangia,
buidor, passivitat) i després
desdeldel’Edmund(desig, in-
tenció d’ajuda, acció).

Fins al moment de la tro-
bada, l’autora construeix es-
cenes simètriques dels per-
sonatges en solitari perquè
vegem la diferència de taran-
nàs (la Berta sempre se so-
mia ella sola; l’Edmund se so-
mia al costat de la Berta). La
lletra lligada del text, així
com la presència dels anima-

lons de companyia, ens per-
met intuir que l’àlbum ha es-
tat concebut per als més pe-
tits de casa, i tot i que la de-
pressió de la Berta és
representada com un núvol
negre ple d’éssers amb ullals,
la lectura que es fa de tot ple-
gat és simpàtica i molt opti-
mista. Vaja, que pesa més

l’amor que no pas la desgrà-
cia. I això és bo? Bé, sempre
ajuda que t’expliquin el món
des de la perspectiva del got
mig ple.

Amb domini de gammes
de colors torrats i vermello-
sos, i composicions que po-
ques vegades abandonen el
pla general, Le Huche deixa
en blanc els fons dels seus es-
cenaris quan vol evidenciar
l’isolament dels protagonis-
tes, i tésemprepresent la il·lu-
minació dels espais. Tot ple-
gat téunaireunamicacarrin-
cló (la ciutat, la decoració del
pis, la vestimenta, el mobilia-
ri), però l’amor i l’afanyde llui-
tar no tenen edat.

Malgrat tot, el conte de la
Berta Bonafè és precisament
això, un conte. Al final no sa-
bem si mengen perdius,
però sí que celebren un àpat
en forma de pícnic a l’aire
lliure abans que l’autora es-
crigui, simulant la mà alçada,
la paraula Fi.❋
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I
si l’autora d’una novel·la amb nom de marca de
tomàquet fregit (Orlando) no hagués trobat prou
pedres per omplir-se les butxaques de l’abric
abans de ficar-se al riu on es va suïcidar? Hauria

mort igualment? És possible, perquè les pedres
només eren el símbol amb què la part depressiva del
seu trastorn bipolar li indicava que no es podia fer
enrere. Tot i les etapes depressives, Virginia Woolf va
aprofitar els moments d’eufòria per fundar, amb el
seu marit, el grup de Bloomsbury i l’editorial Hogarth
Press i escriure obres marcades per un magnífic ús
del monòleg interior. No està gens malament.

I si Winston Churchill (polític amb nom de marca de
tabac)nohaguésestatbipolar,hauriaaconseguit lano-
torietatquevatenir?Se’l recordacomapolític,peròva
rebreelNobelde literatura ivapintar forçaquadresper
“fugirdelgosnegre”queelvaperseguir tota lavida.Un
gos al qual mirava de despistar a base de whisky...

Nototselsbipolars (untrastornquepateixun2%de
la població ) són genis artístics i per ser un bon artista
no cal ser bipolar, però un breu tast de l’extensa nòmi-
na de personatges presumptament bipolars fa dubtar
d’aquesta afirmació: músics (Beethoven i Mozart, Min-
gus iParker,Gabriel iCobain),pintors (DaVinci iMiquel
Àngel, Gauguin i Pollock), actors (Robin Williams i Jim
Carrey) iescriptors,queguanyenpergolejada:LordBy-
ron, Dickens, Hesse, Andersen, Poe, Hemingway, Bal-
zac, Faulkner, Ibsen, Mary Shelley, Zola, Tolstoi, Mark
Twain, Baudelaire, Pavese, Sylvia Plath, Puixkin...❋

Virginia Woolf

LLUÍSLLORTISI...?


