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enys és més”.
Aquesta és una de
les màximes més

conegudes de l’arquitecte Mies
Van der Rohe. Ni el creador d’On
és Wally?, ni Fangoria (en el seu
darrer disc dediquen dos temes
a la defensa a ultrança de l’opu-
lència i la fastuositat en contra de
la contenció), ni Sven
Nordqvist, si més no
en aquest àlbum, es-
tarien d’acord amb
Mies. Uau! Quina so-
breexplotació de les
formes i quin horror
vacui o terror al buit!
En un apèndix, el
creador suec explica
que fa 25 anys que
volia fer un llibre de
dibuixos sobre “els
paisatges dels som-
nis”. I vet-lo aquí.

Els autors de la
ressenya constatem
que aquest Nadal
hem vist nens i nenes encantats
de la vida amb l’àlbum a les
mans (i progenitors feliços de
comprovar com les dobles pàgi-
nes superplenes de detalls dona-
ran joc per a moltes sessions de
contar contes). Això sí, en el ma-
teix apèndix, Nordqvist comenta
que en un principi no hi havia

“M d’haver text, tot i que al final n’hi
va posar. Error. O circumstància
innecessària. Què hi fa el text in-
nocu enmig de les imatges d’un
barroquisme al·lucinant, per més
que el justifiqui l’autor? Misteri.

L’anècdota és simple: un ratolí
humanitzat busca la seva germa-
neta amb l’ajuda d’una ratota ve-

lla i sàvia que té un
globus que és una
pera. La busquen
pertot arreu. Per tot
el món. Quin món?
Aquí apareixen els
“paisatges del som-
ni” als quals es refe-
reix l’autor. Cada do-
ble pàgina és un la-
berint de construc-
cions, animals, per-
sones, arbres, objec-
tes, fenòmens natu-
rals, perspectives,
elements surrealis-
tes, èpoques, etcète-
ra. Poc espai té el cel

per deixar respirar una mica les
composicions (saturades, caòti-
ques, recarregades, gens estàti-
ques) que, a més a més, juguen
amb la disparitat de proporcions.
Hi ha referents tan diversos com
ara els quadres d’El Bosco, de
Pieter Bruegel el Vell, els edificis
impossibles de Piranesi i l’abans

esmentat On és Wally? (de fet,
com se’ns explica al final, la ger-
maneta del ratolí, si la busquem
bé, està amagada entre les mil fi-
gures a cada doble pàgina, un
al·licient més per entrar sense
prejudicis en el món de Nordq-

vist). I l’humor. Perquè un esperit
juganer, gamberro i sarcàstic
guia la feina de l’il·lustrador i om-
ple l’àlbum d’acudits, anacronis-
mes, picades d’ullet i metàfores
visuals sense fer escarafalls a
l’hora de barrejar, per exemple,

el dibuix científic amb figures al
més pur estil trash. Tot i així, el
conjunt té la seva gràcia i està
correctament cohesionat en el
vessant cromàtic. I els puristes?
Que es tapin els ulls. Com en
Mies. ❋
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