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Què seria de la ciència sense les il·lustracions? Un lloc més ardu, sense dubte, i més complicat: els 

dibuixos serveixen per plasmar idees, per reproduir característiques d'espècies, per veure-hi clar. De 

fet, aquell dibuix de què podríem anomenar «protoarbre filogenètic» de Darwin il·lumina la seua 

teoria i la fa, amb només un full, atractiva. D'altra banda, hi ha il·lustracions que són artistíques, en 

les quals, a més de tindre un interés científic, els autors es preocuparen per l'estètica. Entre ells, 

trobem a Jean John Audubon. 

 

Audubon va començar amb les aquarel·les i a poc a poc, afegí els colors pastel per donar-li una 

textura més suau. També introduí altres tècniques, com el guaix. Als quadres, combinava les 

diferents espècies d'aus, els posava amb fruites i plantes, posats en branques, i si la imatge no era 

prou dramàtica, dibuixava també un depredador, com la sigil·losa serp. L'interés científic hi era, 

amb els detalls, amb el reconeixement i estudi de les espècies i l'hàbitat natural. De fet, va descobrir 

noves espècies. 

 

De xicotet, va mostrar ja interés per la natura, amb predilecció per les aus, la música i la pintura. El 

pare, home de mar i terratinent, el va tindre amb Jeanne Rabien, que moriria aviat, a Haití. Després, 

fou adoptat per l'esposa d'Audubon pare, li canviaren el nom i tots van mudar-se a Nantes, a la vora 

del riu Loira. El pare volgué que fóra mariner, com ell, però quan va estudiar a l'acadèmia militar, 

descobrí que es marejava fàcilment, així que tornà als passejos pel camp i a les anotacions. 

 

D'Haití fins a França, i d'ací, als divuit anys complits fins als Estats Units, lloc de destí per fer 

fortuna i lloc on fugir de les guerres napoleòniques. Eren temps interessants per viure. Potser el que 



va heretar de son pare fou l'esperit aventurer, encara que fora només a terra. 

 

Als Estats Units va ser empresari, va comprar terres —malauradament, també esclaus— visità i 

sopà amb el president de la nació, i va tindre un gran disgust quan unes rates es menjaren vora dos-

cents dibuixos d'aus. També l'empresonaren per deute després que l'empresa, instal·lada en Nova 

Orleans, caiguera en bancarrota el 1819. Va tindre la feina de conservador —naturalista i 

taxidermista— del museu de Cincinnati uns quants mesos, i durant tot aquest periple de ciutats 

americanes, de terratrémols (el 1811 hi hagué una sacsejada de 8,8 en l'escala Richter), i de la mort 

de dos dels seus fills quan encara eren menuts, caçava i pescava, cosa que li proporcionava un 

immens plaer i que ajudava a la família a mantindre's en peu. 

 

Tanmateix, per retratar més espècies i poder-les afegir a la seua gran obra, no podia quedar-se quiet  

a la mateixa ciutat, així que sol o acompanyat per altres naturalistes, va visitar diversos indrets dels 

estats, i aconseguí algunes monedes venent les obres o fent classes, bé particulars, a una filla de 

terratinents, prop de Jackson, o bé fent de professor en Mississipí. La seua dona mentrestant també 

feia classes i amb el sou, duia endavant la família. 

 

Amb 300 dibuixos sota el braç i ajudat per la seua dona, va navegar fins Londres on trobà diners per 

publicar el seu Birds of America, que es féu força popular a Europa. Hi presentava, segons ells, el 

Nou Món, amb les seues espècies animals i vegetals exhuberants: «un Nou Món real i palpable», 

van dir. Tan real com les postures dels animals retratats. El llibre tenia quatre-cents trenta-cinc 

imatges que recollien quasi cinc-centes espècies ornitològiques. Va viatjar per Anglaterra i Escòcia 

presentat com «the American woodsman», una mena de gira artística, i a Edimburg va sorprendre 

l'audiència amb la mostra del seu art, el seu nou mètode de pintar ocells. Entre els assistents estava 

Darwin: un jove Darwin al seu segon any a la Universitat d'Edimburg, on primerament s'havia 

inscrit per estudiar medicina, però on, amb el temps, va fer-se estudiant de ciències naturals i formà 

part de les societats d'història natural. 

 

Darwin el cita tres vegades a l'Origen de les espècies, però no fou l'únic que va reconéixer el seu 

treball. Hi ha moltes associacions d'estudi de la natura que han pres el seu nom, en especial, 

ornitològiques —per exemple, The Audubon Society que publica unes fotos precioses de pardals— 

perquè cap a la vellesa, es va preocupar cada vegada més per la conservació i protecció de l'ambient 

(com altres naturalistes, combinà l'afició a la caça amb l'interés conservacionista). 

 

«You can look at these true shapes all day and not see the bird» diu Anne Carson en el seu poema 

sobre Audubon, l'il·lustrador dels ocells d'Amèrica. Els colors d'Audubon, l'efecte de la il·luminació 

sobre el model que pintava i el seu mètode fan que la poeta diga que sempre acabes apartant la 

mirada dels seus quadres, «Audubon colors dive in through your retina/ like a searchlight/ roving 

shadowlessly up and down the brain». 

El poema de Carson parla del mètode d'Audubon: a cada llenç hi posava «pres al natural» i al 

natural significava que abans havia mort els pardals i els havia col·locat uns filferros perquè 

adoptaren postures de caça o de vol. Algunes vegades, però, les postures són exagerades per 

augmentar l'efecte en l'espectador. A vegades, en les armadures flexibles, no només hi posava la pell 

i les plomes, sinó que deixava els animals desbudellats. No li agradava la taxidèrmia tradicional, 

que no dissimulava la rigidesa de la mort. Si vols que alguna cosa semble de veritat, només cal que 

siga versemblant i això Audubon ho va interpretar a la seua manera. 


