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Amb la col·laboració de les llibreries: Abacus, Bertrand, Casa del Llibre, Catalònia, Documenta, La Central, Laie, Ona, Proa
Espais (Barcelona), Llibreria 22 (Girona), La Gralla (Granollers), Caselles (Lleida), Robafaves (Mataró), La Rambla (Tarrago-
na), La Tralla (Vic) i L’Odissea (Vilafranca del Penedès)
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Asituació respecte a la setmana passada 1 setmanes seguides en llista

Quentin Blake, a qui
ens hem acostumat
a identificar amb
l’obra de Roald Dahl

(han format un dels tàndems
més prolífics de la literatura ju-
venil moderna), posa cos, ex-
pressió i moviment als personat-
ges protagonistes d’aquesta pa-
ràbola contemporània que ha
escrit Bouchard. Amb ironia, es
relaten aquí els avantatges i els
desavantatges de tenir un proge-
nitor sense cap, literalment (en el
dibuix) i de forma figurada. Nar-
rat per veu de la seva filla gran,
el problema és que el pare ha
perdut el cap a la feina i per això
no el du quan arriba a casa. Ales-

hores la fa-
mília n’hi fa
un de men-
tida, un que
els agrada
prou: un
cap buit, de
cartró, que
no veu, ni
sent ni

renya; un pare fàcil d’entabanar,
una mica eixelebrat, que acom-
pleix ordres sense piular i que no
ronca. Però la fa-
mília sencera
celebra el dia
que el pare
torna amb el
cap de debò,
amb les
seves
coses
bones i les
dolentes,
esclar. Una mica
allò de som el que som, mal ens
pesi. Blake aposta per fer visible la
història amb un caràcter molt nar-
ratiu, amb personatges i objectes
de traç molt solt (el seu perfilat
negre habitual, rotund i esponta-
ni alhora) i acolorits amb aqua-
rel·la. Malgrat el domini i l’encert
de les taques de colors vius, ben
segur l’il·lustrador obté uns re-
sultats molt lluïts en els efectes
de foscor i ombra de les escenes
nocturnes, i el seu estil desenfa-
dat i còmode dota els dibuixos

d’una fres-
cor i una agi-
litat encomia-
bles. Tot s’esde-
vé amb una
naturalitat molt
efectista, i la gran quantitat de
detalls permet que els fons si-
guin blancs i les acotacions espa-
cials mínimes. L’àlbum farà les
delícies dels lectors, esclar. Pot-
ser es juga sobre segur, sí; potser
tot està tan clar i es dóna molt
mastegat (en més d’una i de dues
ocasions la informació del text és

reiterada pel dibuix). La metàfo-
ra de perdre el cap permet múl-
tiples interpretacions i requereix
una lectura amb més profundi-
tat: el pare sense cap (o amb el
cap de debò) sembla menys pro-
cliu a col·laborar en les tasques
domèstiques o a fer feliços als
seus fills i a la seva dona. ¿És mi-

llor, potser, el pare amb cap de
cartró, que ho fa tot i no es quei-
xa? Sí: és d’aquests àlbums que
els més menuts aprofitaran més
si el llegeixen en companyia d’un
adult, d’un pare o una mare tan
perfectes i tan imperfectes com
ho són els progenitors de la nena
narradora.❋

No sé on
tinc el cap
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I
si en un descuit de l’escocès Robert Louis Ste-
venson, la minyona (li direm Mary Reilly) ha-
gués deixat caure dins el beuratge del seu se-
nyor, el tal Jekyll, unes píndoles per bloquejar la

dopamina i la serotonina? No coneixeríem el temi-
ble Mister Hyde i ens hauríem perdut molts anys de
les tires còmiques publicades en aquest diari per
l’entranyable Alfons Figueres.

La novel·la protagonitzada per Henry Jekyll i Ed-
ward Hyde no hauria existit perquè, amb l’esquizo-
frènia amansida químicament, el doctor no hauria
passat pel conflicte d’enfrontar-se al mal que viu dins
de tots nosaltres.

I és que Stevenson, autor d’un altre clàssic com
L’illa del tresor, va plantejar la dualitat del bé i del mal
inspirant-se en un somni que va tenir i en la figura de
William Brodie, rector i regidor de l’Ajuntament
d’Edimburg (segle XVIII) que de dia era un exemple
de conducta cívica, però que de nit deixava sortir de
dins seu el jugador i lladre que furtava de tot sense
que ningú se n’adonés, ni tan sols cap de les dues
amants que tenia i amb les quals va tenir cinc fills il·le-
gítims. I a mi que aquest doble joc moral em sona
molt i molt... Ara Stevenson titularia l’obra: L’estrany
cas del doctor Fèlix i mister Millet.

Al final de la novel·la, Hyde mata Jekyll i després se
suïcida. És una ficció, esclar, perquè els Jekylls i Hydes
del món real estan acostumats a dur-se bé, encara
que sigui mentida. I dormen com angelets.❋

Dr. Jekyll & Mr. Hyde

LLUÍSLLORTISI...?

Un pare perfecte


