
Sobre la seva vida 

Neix a Arkansas, EUA, el 1943. 
Amb els seus pares s'instal·len a 
Honolulu, Hawai, on estudia 
secundària al mateix temps que 
comença els seus estudis d’art. 
L’any 1964 es trasllada a Nova 
York on continua la seva forma-
ció i comença a treballar en pu-
blicitat. Ja essent molt jove, es 
decanta per la il·lustració de 
llibres per a infants i el 1967, 
amb 24 anys publica el seu pri-
mer llibre: Un niño, un perro i 

una rana amb l’editor Dial 
Press. Aquest títol destaca per 
ser un àlbum sense paraules on 
la història s’explica únicament a 
partir de les imatges. És una 
seqüència de dibuixos a carbo-
net aparentment senzills però 
capaç de transmetre les      
emocions del protagonista. 
Aquest serà el primer dels cinc 
títols que crea amb aquest for-
mat.  

Actualment té més de 80 llibres 
infantils i juvenils escrits i 

il·lustrats per ell mateix però 
també ha col·laborat amb al-
tres autors . 

75 anys del seu naixement  
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A la biblioteca trobareu:  

 

Un malson al meu armari  al Blau 168 

Una pesadilla en mi armario  al Blau 168 

Si yo tuviera al Blau 34 

I d’altres títols com:  

Un niño, un perro y una rana 
Un cocodril sota el meu llit 
 

La seva obra 

Un malson al meu armari és un dels primers àlbums de Mayer, publicat el 
1968, tracta el tema de les pors infantils, està narrat en primera persona i con-
té una gran dosi d’humor i de tendresa. El nen protagonista del conte decideix 
rebel·lar-se contra els seus temors i s’enfronta al seu malson imaginari que, al 

cap i a la fi, no serà tan temible com ell creia. De fet, el seu 
malson també té els seus propis malsons.  

Les il·lustracions són gravats amb color de gran expressi-
vitat que ens presenten a un monstre dolç i entranyable que 
alhora pateix les seves pròpies pors. Un malson al meu ar-
mari està especialment indicat per als més petits –i per als 
que no ho són tant– que segueixen veient bestioles terribles 
quan es queden a les fosques.   

        

        

Mercer Mayer 
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