
(Roma, 1907 – 1990) és un dels grans noms de la literatura
italiana contemporània. La seva crítica del feixisme durant la
guerra i, posteriorment, de la societat hedonista i irresponsa-
ble del segle xx, l'ha convertit en un referent moral dels
nostres temps.
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HISTÒRIES DE LA
PREHISTÒRIA

ALBERTO MORAVIA

Fa uns quants milions d’anys, el món que avui coneixem esta-
va poblat per uns éssers molt estranys: una baleneta diminu-
ta, un ós formiguer disposat a canviar de dieta per ser coronat
rei de les formigues, un pingüí convençut que no hi ha res
més resistent que el gel (fins i tot al tròpic!)... I també hi havia
el Coco Dril, la Cama Leona, el Peres Ós i molts més que, és
cert, s’assemblen molt a animals que coneixem, però no són
ben bé iguals (i qui ho és, després de milions d’anys?). Perquè
aquestes Històries de la prehistòria són, en primer lloc, histò-
ries. I quan les llegim hi descobrim una pila de coses dels ani-
mals, però encara més dels éssers humans, aquesta espècie
que sempre es queixa de tot, fins al punt que un dia el Pa-re-
tern va perdre la paciència i va dir el que feia molt de temps
que havia de dir: «Nois, si us avorriu, potser és perquè sou
uns avorrits».

El jardí secret de Viena recupera un clàssic 
de la literatura italiana per a totes les edats, 
amb il·lustracions del pintor Francesc Viladot.

«Nois, si us avorriu, potser és 
perquè sou uns avorrits».
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