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Un dia de la vida d’en Felip Marlot
E n M arlot, jove detec tiu que no us a la violènc ia i que s empre va c urt de
c alés , explic a amb tots els ets i uts un dia de la s eva vida. E l s eu frenètic
anar i venir es deriva d’enc àrrec s però també de les s os pites que li
des perten les

petites

c os es

de la quotidianitat. M entre parla dels

avenç os en el c as que l’oc upa, quals evol fet li c atapulta el rec ord c ap a
ins òlites

inves tigac ions

pas s ades

que van pos ar a prova la s eva

s agac itat. M arlot també aprofita per fer una c rític a de la s oc ietat en què
viu i, c om que les s eves opinions admeten més d’una interpretac ió, la
lec tura pot fomentar la reflexió en els joves lec tors . Tot un deves s all
d’es deveniments i reflexions que, malgrat c erta rec urrènc ia de temes i
rec urs os narratius , es tan ben enfilats gràc ies a un llenguatge ac urat i
molt vis ual. L es il·lus trac ions en blanc i negre mos tren interès per l’es pai:
J ulve juga amb pers pec tives ac us ades , amb plans pic ats , amb la línia, i el
s eu Felip d’ulls es batanats mos tra la c ara més naïf d’aques t experimentat
detec tiu.
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