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RECULL DE CONTES

Temes: Llegendes / contes tradicionals, prínceps / 
princeses

Sinopsi

Recull aquesta antologia tres dels contes més destacats i coneguts 
d’Oscar Wilde: El Príncep Feliç, El rossinyol i la rosa i El gegant 
egoista.

Sobre el llibre

En aquests contes es poden trobar alguns dels temes que més 
preocupaven l’autor: l’egoisme, la desigualtat i el sofriment, 
i com corregir-los amb l’amor, la compassió i la generositat. Tres 
commovedors relats, bellament il·lustrats per l’Albert Asensio, 
tal vegada tristos i inquietants però plens de màgia i poesia. 
Encara que algunes de les obres de Wilde puguin semblar en 
l’actualitat poc encertades; situades en el context on va viure, 
eren proves de la genialitat d’un autor que, tot i ser molt admirat 
i conegut en alguns sectors, no acabava d’encaixar en la seva 
societat. Molts dels seus contes, amb caire moralista, són la 
resposta enfront dels paràmetres preestablerts d’una societat 
encara molt conservadora.

Oscar Wilde 

Va néixer l’any 1854 a Dublín (Irlanda) i va ser un escriptor, 
poeta i dramaturg, famós pel seu enginy i el seu sarcasme social. 
Va ingressar en la prestigiosa Universitat d’Oxford, on es va 
especialitzar en l’estudi dels clàssics grecs, graduant-se amb 
els màxims reconeixements i distincions. El 1879 va decidir 
establir-se a Londres de manera permanent. Allí es va casar, 
va tenir dos fills, i va començar a produir les seves primeres 
obres d’èxit, com els contes El fantasma de Canterville (1887), 
El Príncep Feliç (1888); la seva reconeguda novel·la El retrat 
de Dorian Gray (1890), i obres teatrals com La importància de 
ser Frank (1895). Entre els anys 1887 i 1889 va editar la revista 
femenina Woman’s World. Wilde va morir al novembre del 1900 
a París amb tan sols 46 anys, exposat a la pobresa i la degradació 
social arran de la seva condemna exemplar a treballs forçats per 
la seva homosexualitat.

Albert Asensio

Ja de ben petit el fascinava tot el que tenia relació amb volar. 
No devia tenir més de set anys quan va decidir que volia ser 
pilot d’una nau per viatjar ben lluny; però el temps passava i la 
nau no arribava. Així que va cercar altres formes de poder volar: 
amb els contes (un dels primers records que té era llegint amagat 
a les golfes de casa un recull dels contes de Wilde), somiant 
mons i sobretot amb el dibuix. Ja de gran va fer d’aquesta 
traça pel dibuix la seva professió i treballa des de 2008 com 
a il·lustrador. Ha estat reconegut amb diversos premis, com tres 
premis Junceda, i Premi Llibreter 2017 al millor àlbum il·lustrat 
amb El banc blau editat per Babulinka Books.
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