
                                     Els fantàstics llibres voladors del senyor Morris Lessmore 

William Joyce 

Andana editorial 

 

Els efectes del vent són d’allò més variat, pot provocar mal de cap, ajudar a les sempre faneres 

abelles a la pol·linització o contribuïr a fer del nostre un planeta més net. Però al marge 

d’aquests efectes científicament provats, n’hi ha d’altres de més extravagants com per 

exemple: fer que el pingüí de Rob Biddulph acabi en una illa tropical o que Dorothy acabi al 

país d’Oz o que el tranquil i elegant Morris Lessmore que estima les paraules, les històries i els 

llibres acabi amb el seu llibre i la seva vida damunt davall, perdut enmig de les runes d’una 

ciutat que bé podria ser la Nova Orleans desolada per l’huracà Katrina.  

El Senyor Morris Lessmore, ja ho he dit, és un personatge elegant, vestit amb corbata, barret i 

bastó, com correspon a un senyor elegant. El senyor Lessmore, que és un també un poc old 

fashioned (no perquè li agradi el whisky), s’asseu cada dia al balcó de casa seva a escriure 

sobre les seves alegries i tristeses, sobre la seva vida en definitiva, fins que un dia un fort vent 

destrueix tot el que coneix, la seva vida, el seu llibre i la seva ciutat. Tot és gris, el senyor 

Lessmore és gris, el paisatge és gris, inclús el llibre de Lessmore és gris…potser sigui gris perquè 

la seva vida és un poc grisa, mancada d’emoció, potser és per això que l’al·lota del vestit de 

lletres amb qui topa per casualtiat li ofereix el seu llibre, el que li obrirà el camí i les portes per 

viure una bona història. I és així que el senyor Lessmore acaba vivint envoltat de llibres, 

d’aventures, tragèdies, còmics, diccionaris, llibres que necessiten cura i d’altres que necessiten 

esser coneguts. El senyor Lessmore hi va passar dies i mesos i anys envoltat i estimat de llibres 

mentre escrivia, de nou, el seu. Un que ja no seria gris i que no cauria com una pedra, sinó un 

llibre volador, un com aquell que un dia el va salvar. 

Parlam sovint de curtmetratges inspirats en àlbums o d’aplicacions electròniques que tenen 

com a punt de partida un o altre llibre. El cas de Els fantàstics llibres voladros del Senyor 

Morris Lessmore (William Joyce, 1957) n’és una fantàstica excepció, ja que s’inspira i parteix 

del curtmetratge del mateix nom creat per William Joyce i Brandon Oldenburg, guanyador del 

premi Oscar al millor curtmetratge animat de l’any 2011. Una obra visualment molt atractiva i  

amb una excel·lent banda sonora. Tot un homenatge als llibres i a les històries que s’amaguen 

dins ells.  
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