El dia dels trífids
John Wyndham

Món apocalíptívicores gegants!
i plantes carnt demanar?
—Tinc entès que es tracta
Què més es po

El dia
dels tríﬁds
John Wyndh

am

d’una nova espècie, d’una planta absolutament nova.
—Així, no l’ha vist en persona? Podria ser, doncs, que es tractés
d’una espècie més o menys modificada de gira-sol?
—Només n’he vist una fotografia, senyor. No dic que no tingui
alguna semblança amb el gira-sol. Però també sembla un nap. I
una ortiga. I una orquídia. És una mena de barreja de tot això. I el
resultat no és precisament bonic.

sinopsi

En Bill Masen és en un hospital de Londres amb el
cap embenat i es perd la pluja de meteorits més espectacular que
s’hagi pogut veure mai. Però quan finalment es treu les benes
dels ulls, l’endemà al matí, es troba que un estrany silenci plana
sobre la ciutat i als carrers només hi ha persones cegues que
volten, desorientades, i fugen dels trífids, unes plantes grotesques
i perilloses de més de dos metres d’alçada. Aviat es toparà amb
la Josella, una altra afortunada que també ha conservat la vista, i
junts miraran de sobreviure, conscients que el món que coneixien
no fa ni vint-i-quatre hores ha desaparegut per sempre.

l’autor

John Wyndham va néixer el 10 de juliol de 1903 i va
ser un dels grans escriptors britànics de ciènciaficció, juntament amb H.G.Wells. Convençut que
la millor manera de parlar de ciència-ficció era
dir-ne «fantasia lògica», John Wyndham, que
escrivia des de ben jove a revistes pulp, va assolir
l’èxit després de la Segona Guerra Mundial amb
clàssic contemporanis indiscutibles com El dia
dels trífids (1951), Les crisàlides (1955) i Els cucuts
de Midwich (1957). Va morir l’11 de març de 1969.

Quan tenia uns  anys vaig llegir l’exemplar vell del meu pare,
publicat als anys cinquanta. I em va agradar moltíssim. L’he
rellegit incomptables vegades des d’aleshores, i és un dels llibres
que tinc més al cap. Oficialment, el meu llibre preferit.
Penny Jones, Nova York
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