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La limusina
Q uals evol c os a és bona per treure els veïns de la rutina, per això tothom
parla d’una limus ina que ac aba d’arribar al barri. Q ui hi deu haver a dins ?
U na ac triu? G àngs ters ? N o ho poden s aber, perquè els vidres s ón fos c os ,
però les s eves eluc ubrac ions es tan lluny de la realitat.
E l relat és entretingut, c apta l’atenc ió amb fac ilitat s ens e c aure en el
des interès per avorriment. I l’il·lus trador, en la mateixa línia, també
garanteix la c urios itat. D e tota manera – ara em c entro en la imat- ge– ,
L luís Farré s ol pec ar del mateix: les es c enes es tan en un mateix pla, de
manera que de vegades la informac ió queda des ordenada. D ’altra banda,
des del meu punt de vis ta hi ha mas s a c olors en una mateixa pàgina, c om
s i a l’hora d’ac olorir- la no s ’hagués fet una reflexió – un dels perills de
treballar amb l’ordinador és la rapides a amb què es poden omplir els
es pais blanc s – . A més , en algunes es c enes hi ha elements innec es s aris ,
c om un c argol pas s ejant- s e per un tomàquet o un nen mirant- s e una
marieta, gens importants per al des envolupament de la his tòria i que ens
en poden allunyar. I ac abo amb un mis s atge per a l’editorial: s uggereixo
que les guardes s iguin més s imples ; és una qües tió de gus tos .
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