
va néixer el 1894 a Columbus, Ohio. L’any 1919 va comen-
çar a treballar com a periodista, primer a la seva ciutat natal,
i després a París i a Nova York. El 1927 va entrar a treballar
a The New Yorker, on les seves col·laboracions, de caràcter
humorístic, van trobar un gran nombre de lectors. L’any 1939,
la pèrdua de visió —com a conseqüència d’un accident d’in-
fantesa— el va obligar a anar reduint la seva activitat com a
dibuixant, fins a abandonar-la del tot. Va continuar escrivint
fins a la seva mort, l’any 1961.
La seva obra més coneguda és, sens dubte, La vida secre-

ta de Walter Mitty (1942), de la qual s’han fet dues versions
cine matogràfiques. La casa on va viure (www.Thurberhouse.
org), inclosa al Registre Nacional d’Edificis Històrics dels Estats
Units, és actualment un centre sense ànim de lucre dedicat a
la literatura, a més de la seu d’un museu sobre Thurber. Des
del 1997, la Fundació que duu el seu nom concedeix el Premi
Thurber als millors humoristes nord-americans.
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L’ÚLTIMA FLOR

JAMES THURBER

El novembre del 1939, dos mesos després de la invasió de
Polònia per les tropes alemanyes, un humorista americà ano-
menat James Thurber va publicar un llibre molt diferent de
tots els que havia escrit i il·lustrat fins aleshores; el va titular
L’última flor. Tenia una motivació molt poderosa: havia viscut
molt de prop les conseqüències de la primera guerra mundial
i, amb l’esclat del nou conflicte, va comprendre que la huma-
nitat estava a punt de repetir la mateixa història, però aques-
ta vegada amb més avions i més bombes. I ell tenia poc
temps, perquè li havien diagnosticat un greu problema de visió
que en uns quants mesos l’havia de deixar pràcticament cec.
Per això el seu missatge en aquest llibre és tan simple, i tan
summament efectiu. 

Una extraordinària faula antibel·licista

Ara mateix, al món hi ha més de 30 guerres, 
milers de soldats mobilitzats i milions d’armes.

Però un llibre ho podria canviar tot.
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JAMES THURBER 

Fa 1.000 anys que es va inventar la pólvora.
I només 500 que es van inventar els llibres.
Així, doncs, és només una qüestió de temps.


