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es històries d’aquest recull
són força estranyes. No es
tracta ben bé de contes o

faules sobre animals humanit-
zats (que també); no van dirigi-
des precisament a un lector in-
fantil (tot i que podria semblar-
ho); no tenen un nexe gaire
evident entre ells (o pot-
ser sí). També avan-
cem, d’entrada, que
les il·lustracions res-
ten en un segon pla;
que hauria estat més
encertat donar-los
una mica de pes, si
més no en el dis-
seny de pàgina

L (que interessant resulta la cober-
ta: allí sí que hi ha una intenció!).

Com sovint passa en literatu-
ra, l’autor ens ofereix un mostrari
de la condició humana; dels seus
pecats i les seves virtuts; de les
seves febleses i les seves pro-

eses. Ho fa conferint ca-
pacitats i destreses hu-
manes als animals (no
només conills: també hi

trobem guineus, cignes
i tortugues), efecte

que la il·lustradora
corrobora vestint

les bèsties com
homes i dones

del carrer i dispo-

sant-los en ambients i espais hu-
mans. Espais, d’altra banda, prou
coneguts i precisos: la Devesa de
Girona, les ciutats de París, Nova
York, Figueres i Barcelona.

I si els primers dels catorze re-
lats tenen alguna cosa de faula,
amb moralitat, conclusió engi-
nyosa o lliçó final (El conill juga-
dor, El conill viatger o Els tres co-
nills caçadors), progressivament
les històries es tornen críptiques,
després filosòfiques i finalment
metafòriques. Ens costa, als res-
senyadors, endevinar el perquè
de l’evolució d’aquestes tipolo-
gies; si hi ha un objectiu o si ha
sorgit amb espontaneïtat de la
mà de l’autor. El que és clar és
que Brugarolas té la necessitat de
parlar dels seus coetanis una mi-
ca a la manera que fa Rohmer a
les seves pel·lícules: apuntant un
conflicte generat per una actitud.

Tots els animals del llibre porten
un adjectiu identificador al darre-
re: el conill curiós, la conilla ro-
màntica, el conill artista... A mesu-
ra que avança el text, els qualifica-
tius amb què es designa els ani-
mals esdevenen més i més com-
plexos, i així tenim El conill que
cercava el sentit a la vida i El conill
que havia llegit ‘Anna Karènina’,
com si l’autor rebutgés la trama
dels relats per centrar-se en el re-
trat psicològic o sociològic del seu
comportament o actitud.

Els dibuixos de Lluïsa Jover
són de traç solt, a mà, i mitjan-
çant la tècnica del llapis de color i
el contorn a tinta confereix im-
mediatesa i un cert toc efímer a
l’aparició i desaparició sobre el
blanc del paper dels espècimens
tan humans que, per una aposta
poètica, tenen orelles i musell de
conill. ❋
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