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31 d'Octubre. Nit d'Ànimes. Al cementeri… 
Qui són eixos éssers? 

Faran més por que els nostres espantacriatures? 
 

Però sobretot… 
 

Hi haurà algú capaç de fer-los fora? 

 

 

 
 Un meravellós àlbum il·lustrat perquè els més 

 menuts coneguen i s'endinsen en el  màgic món de 

 l'imaginari valencià. 
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ACTIVITATS I PASSATEMPS! 



 
 

Dades tècniques i característiques 
 
 
• Lletra majúscula junt a un vocabulari senzill i col·loquial, perquè els més 

menuts puguen llegir amb facilitat. 
 

• Especialment pensat per a les Biblioteques Públiques. Ideal per a fer  
contacontes i activitats. 

 
• A la primera pàgina podem vore les Torres de Serrans, ja que antigament 

formaven part de la muralla que defensava la ciutat, al mateix temps que 
era considerada la porta principal d'entrada a la mateixa. Això 
precisament és el que tracta d’aconseguir aquest àlbum: Defensar les 
nostres tradicions, alhora que obrir les portes de la cultura valenciana. 

 El títol ja és tota una declaració d’intencions, amb el “Tots Sants” damunt 
 del “Halloween”. 
  

• Paratges reals: A banda de les Torres de Serrans, el cementeri està 
inspirat en el cementeri de València, l’última vegada que algú va vore la 
Quarantamaula va ser per La Vall d’Albaida, i a les encantades les troben 
en “El Salt de la Núvia”, que està en Navajas, Castelló. La història que es 
conta d’eixe lloc, també està basada en una llegenda de la vida real. 

 
• Llenguatge inclusiu i feminisme: 

 
- Tots els espantantacriatures valencians tenen algun detall morat. 
- El personatge més terrorífic i qui aconsegueix fer fora els monstres 
forans, es femení. 
- Mentre que els monstres americans parlen de “espantar criatures 
humanes”, els valencians parlen de “les nostres xiquetes i xiquets”. 
 

• Les meravelloses il·lustracions d'Elvira Miguel, totes a pàgina completa, 
fan de cada pàgina una autèntica obra d'art que encisarà al públic de 
totes les edats. 

 
• El conte acaba amb una rata penada, espècie icònica valenciana, fent 

l’’ullet mentre vola per davant de la lluna. Això dóna peu a parlar de 
l’expressió popular “quedar-se a la lluna de València”, ja que és com els 
nostres espantacriatures han aconseguit deixar als monstres estrangers. 

 
• En eixa mateixa il·lustració, podem vore l'última paraula de la història: 

un “FI” sobre un “The end”, a l'estil del “Tots Sants” sobre el “Halloween” 
de la portada, tancant així el cercle i arrodonint completament la 
història. 
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