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Quan entres nou a una escola, el primer que fas és buscar
algú que t’expliqui com funciona tot plegat. Així, si és el cas
que, per exemple, t’han matriculat a St. Custard’s, et cal
conèixer urgentment en Nigel Molesworth, un alumne que,
deixant de banda l’ortografia i l’àlgebra (i unes quantes rucades més), ho sap absolutament tot, de l’escola: com són els
mestres i com guanyar-te’ls, els llocs que has de conèixer (la
infermeria, el despatx del director amb les seves vies d’escapament i, és clar, el camp de futbol). A més, si tens molta sort,
potser et deixarà que l’acompanyis en les seves expedicions
interplanetàries amb en Pearson, el seu millor amic.

Ronald Searle (Cambridge, Regne Unit, 1920 – 2011) va
començar a dibuixar tan bon punt li va caure un llapis a les
mans i va deixar l’escola als 15 anys. Es va diplomar al
Cambridge College of Arts and Technology i el 1939, amb
l’esclat de la segona guerra mundial, es va allistar a l’exèrcit,
va ser destinat a Singapur, i fou capturat pels japonesos. Va
ser el retratista dels judicis de Nuremberg. A partir dels cinquanta va produir una ingent quantitat de caricatures per a
tota mena de publicacions. L’èxit li va arribar el 1953 amb
les divertidíssimes il·lustracions d’aquest llibre, A la porra
l’eskola!
Geoffrey Willans (1911 – 1958) periodista i escriptor, va treballar com a professor a l’escola de la qual havia estat alumne, la Blundells School de Tiverton, a Anglaterra, i va assolir
la fama amb la creació del protagonista d’aquesta novel·la, el
terrible col·legial de St. Custard’s, les aventures del qual continuen en tres llibres més.
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