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Fora malsons!

Fora malsons !  és  un llibre  editat amb molta cura (com és  habitual  en la

col·lecc ió  de  Bambú  en  la  qual  s ’in-sereix),  ben  il·lus trat  per  C ris tina

Losantos , que —dins  el seu es til habitual i ja ben conegut pels  amants  de

la  literatura  infantil— fa  una  feina  interessant  en  el  doble  espai  de  la

realitat  domèstica  per una banda i  la  irrealitat  del  món dels  malsons  de

l’altra. E l joc  amb les  ombres  i les  s iluetes  en negre i la gamma c romàtica

elegida, unida a la qualitat del paper i de la impress ió, fan d’aques t senzill

llibre  una obra de  qualitat. E l  text també es tà  a  l’altura  de  la  res ta: una

his tòria  habitual  (els  infants  que  a  la  nit  tenen  por)  explicada  amb

des imboltura en quartetes , que en general rimen amb gràc ia i bon ritme, i

que  aporten  un  plus  a  la  his tòria,  que  pot  ser  llegida  en  veu  alta  i

compartida espec ialment entre adults  i  infants . C al des tacar el paper de

l’àvia, que  fa  de  pont  entre  la  vida  real  i  la  imaginac ió, i  que  és  capaç

d’empescar-se una manera divertida i efec tiva d’ajudar el nét a superar el

problema. E l  final, en què  l’autora  fa  una  propos ta  direc ta  al  lec tor, ens

sembla encertat. E ls  paratextos  arrodoneixen la propos ta del  llibre, amb

detalls  tan s impàtics  com el  «cartellet  allunyamalsons» per penjar a  la

porta de l’habitac ió.
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