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na nova incursió en el
món del terror nocturn
infantil (i la voluntat de

donar-li una explicació, lògica o
fantasiosa) és l’obra premiada
amb el Sant Joan de Déu de l’any
passat. D’entrada, territori prou
explorat: nen al llit que té por de
la foscor i pares que s’esforcen a
facilitar-li el son que es resisteix a
venir. El gironí Pere Vilà conce-
deix als abnegats pares el do de
la imaginació i combat els mons-
tres amb altres monstres, de tal
manera que els inventats pels

U pares resulten agradables a l’ate-
morit fill i es converteixen en els
protectors contra els monstres
de la seva pròpia collita. Un ge-
gant de cap immens que viu a les
golfes; el follet d’una sola cama
que és qui roba els mitjons des-
parellats...

L’àlbum s’obre, es mira i es
llegeix en vertical i, curós en el
disseny com és marca de la casa
en la publicació d’aquest premi,
les guardes són d’una mena de
paper d’estrassa que, fregant-les
amb la mà, produeixen un carris-

queig singular que podríem utilit-
zar com a banda sonora dels so-
rolls que fan els fantasmes en
passejar-se per les parets de la
casa.

L’estrella de l’àlbum són els
dibuixos de Sergio Mora. Tenen
l’aparença de xilografies a diver-
ses tintes (superposició del traç
en color sovint simulant que surt
del registre, o sigui, que els con-
torns sembla que trontollin) i
l’imaginari remet a la cultura
nord-americana (vestit i pentinat

de la mare, sabates del pare,
mobiliari, lladres que recorden
actors de Hollywood, etcètera).

Tret de les lletres capitals a
cada pàgina, el color negre no
domina, ni tan sols en el perfilat
de les figures, que es marró i
connota també la tinta xilogràfi-
ca. I el món recognoscible de
Mora hi és; potser no tan surrea-
lista pop com ens té acostumats,
però hi ha referències a Ryden, i
hi ha un conill, i hi ha un cotxet
amb ulls. Un ambient retro, se-
ductor, amb força presència de

vermells i verds enfarinats que,
en lloc de fer-los contrastar, els
uneix i harmonitza. Els fons de
pàgina imiten el paper reciclat,
però fet a mà, efecte estètic que
afegeix un toc de sofisticació al
conjunt.

Una recomanació: gireu les
pàgines fregant lentament el full
amb el cartró de les tapes i per-
meteu que el soroll de les guar-
des rasposes doni alè de vida als
fantasmagòrics personatges que
senyoregen en les nostres pors
inevitables. ❋
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