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Una de les il·lustracions de Jimmy Liao per a ‘Secretos en el bosque’

Llibre il·lustrat❚ Àngel Burgas & Ignasi Blanch

Porta’m
al bosc
en un
somni

❋

Jimmy Liao està de moda.
Reputat il·lustrador tai-
wanès que prové del món
de la publicitat, les seves

històries han esdevingut pel·lícu-
les d’animació i és valorat inter-
nacionalment (l’editorial Barbara
Fiore ha publicat quatre llibres
seus en els darrers dos anys).

Secretos en el bosque, la seva
estrena l’any 1998 en el camp de
l’àlbum il·lustrat, combina un text
poètic sobre la paradoxa de tro-

bar-se sol en una ciutat plena de
gent i sentir-se acompanyat en un
medi natural, amb un dibuix ple
de detalls, fet amb plomí, en què
la textura de l’escorça dels arbres
i la pell dels animals és realment
una filigrana. Des dels gravats de
Dürer, els espais il·lusoris
d’Escher, les construccions im-
possibles de Piranesi i el traç àgil i
sensible de Sempé, Liao basteix
un món propi en què els objectes
es transformen com passa en els
somnis: les franges blanques d’un
pas de vianants són també els es-
glaons d’una escala i també les
travesses d’un pont de fusta (cu-
riosament, la metamorfosi ens

l’explica l’autor a l’inrevés).
Les identitats múltiples

que proporciona el somni
són, doncs, el punt de par-

tida d’aquesta al·legoria i,
com a l’Alícia de Carroll, és un

conill qui empeny la nena prota-
gonista a endinsar-se en el món
oníric. La petitesa del traç, la re-
petició insistent de textures i l’ús
exclusiu de la tinta negra (que la
percebem una mica blavosa grà-
cies a les guardes blau turquesa,
únic punt de color del llibre), aju-
den l’autor a omplir d’elements
totes les pàgines, de tal manera
que, com a l’obra d’Escher, de ve-
gades la figura i el fons es confo-
nen, i per això algunes formes
ens poden passar desapercebu-
des en una primera visió. Aquest
efecte el pro-
picia la pro-
porció lliure
amb què Liao
ha dibuixat les
peces i etapes
d’aquest ins-
pirat, original
i postmodern
viatge a través
d’un mateix.❋
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el bosque
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Sortir del temps
tancar la porta
obrir la història
esternut trasbalsat
per un corrent alt
d’enuig i de tensió
aire contingut
plecs a la cua dels ulls
llàgrimes a les ungles
sarna a les parpelles
la pell morta als dits

acumula electrons
als peus de qui no té
ni sostre no té
res a dir sinó ser
vist i no vist un
com la pena la por
de no reconèixer-se
en els ulls de ningú
qui vol de la pista
de l’altre desaparèixer?

Ester Xargay
Sant Feliu de Guíxols, 1960
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Amb sense ella

Fals embaràs
d’una rosa
d’abril
Vet aquí que una blogaire anònima de
Chicago estava prenyada d’una nena condemnada a
morir poc després de néixer, per culpa d’una malaltia
incompatible amb la vida. Tot i aquest pronòstic, la
dona no havia volgut avortar. Cada nit des de feia dos
mesos, relatava en un dietari electrònic l’evolució
d’aquell embaràs sense esperança. El part va tenir
lloc el passat 7 de juny, i al cap de poques hores la
criatura, April Rose, va deixar de respirar. Almenys
així ho va explicar la mare als centenars de milers de
seguidors del seu blog, on va penjar una imatge de la
filla morta. Però la foto no era d’una nena, sinó d’una
nina. Perquè tot plegat era una gran mentida.

El cas ha sacsejat la comunitat blogaire
nord-americana, molt especialment les anomenades
mommy bloggers, així com les webs antiavortistes
que li havien donat suport i havien contribuït a
difondre el blog en qüestió. La impostora ha jugat
amb els sentiments de persones de bona fe, tocant
un tema controvertit que admet poques bromes.
“Sempre m’ha agradat escriure. Haver trobat una veu
que la gent volia escoltar va resultar addictiu. De
seguida vaig atreure 100.000 visites per setmana i la
cosa se me’n va anar de les mans, no vaig saber com
aturar-ho”, ha declarat la falsa embarassada, que es
diu Beccah Beushausen i té 26 anys.

La tal Beccah hauria pogut parir una novel·la i
ningú l’hauria acusat d’enganyar el personal: és la
gràcia de la ficció. Però internet li permetia flirtejar
amb el relat suposadament autobiogràfic, que
sempre té més morbo i genera més compassió. “Vaig
començar a escriure i els lectors van respondre. De la
nit al dia vaig passar a rebre e-mails de dones
prenyades, de mares que havien perdut un fill, de
cristians que defensaven la vida en totes les seves
circumstàncies. I em vaig veure obligada a anar
alimentant la història”, diu Beushausen. La bola se li
va fer grossa i ella no la va saber avortar a temps.❋
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