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Wonder
DR. J. Palacio / Barcelona: Edicions La Campana (2012)

Anna Martínez Payàs

De ben segur que són pocs els qui no han sentit a par-
lar de Wonder, el gran èxit narratiu engendrat per R. J. 
Palacio i editat per La Campana l’any 2012. 

I de ben segur, també, els més de quatre milions de 
lectors no han quedat indiferents després d’haver-lo 
tingut a les mans. Pensat inicialment per ser una no-
vel·la juvenil, Wonder ha acabat convertint-se en líder 
de vendes per a tots els públics, en lectura obligatòria 
als instituts, en objecte d’anàlisi, en fil conductor de 
tertúlies i xerrades i en referent per a l’abordatge del 
tan difícil tema del bullying (assetjament escolar). Es 
parla del «fenomen Wonder». Però, per què? On recau 
la gran acollida d’aquesta novel·la?

Escrita curosament, amb un llenguatge planer i una 
gran tendresa, l’escriptora desvetlla una fantàstica his-
tòria de superació personal, d’amor incondicional, de 
sentiments emergents, del valor de l’amistat; i és capaç 
d’introduir-hi, en la justa mesura, el toc d’humor neces-
sari per no caure en el dramatisme. Des de la perspec-
tiva de diferents personatges que narren els capítols, 
la història desprèn una frescor adolescent, ambientada 
en gran part en l’entorn escolar, que conforma segu-
rament una de les claus del seu èxit. Igualment, la im-
portància de l’educació, i el seu paper innegablement 
essencial per al desenvolupament integral de tota per-
sona, queda també palesa al llarg del relat. 

Els personatges estan tractats amb un respecte colossal, 
emocionalment treballats i ben definits. Especialment 
l’August, però també la seva germana, la Via. Tot i el seu 
incondicional amor cap al germà, ha viscut sempre a la 
seva ombra i a l’expectativa de les seves necessitats. El 
seu conflicte intern quan la situació la comença a supe-
rar, forma també un dels aspectes punyents de l’obra.

L’August és un nen de 10 anys que va néixer amb una 
deformitat greu a la cara. Ell mateix es presenta dient: 

«Em dic August, per cert. No penso descriure la meva 
cara. Segur que és molt pitjor que tot el que us esteu 
imaginant». 

Per qüestions mèdiques, la seva mare li havia fet 
sempre de mestra a casa, i no havia anat mai a l’es-
cola. Però aquest dia havia d’arribar, i després de 
molts dubtes i contradiccions, els seus pares van 
decidir que seria bo que l’August anés a fer cinquè 
de secundària juntament amb els altres nens i ne-
nes de la seva edat. És en aquest moment que la 
vida del noi fa un tomb en tots els sentits. El seu 
petit món, fins ara centrat en el seu nucli familiar, 
pren una nova dimensió després d’aquesta decisió, 
i encara que no li resultarà fàcil acomodar-s’hi, ha 
arribat el moment de fer un pas endavant. La seva 
entrada a la realitat escolar no serà gens fàcil, ni 
per a ell ni per als altres, però, en un complicat pro-
cés d’adaptació, l’Auggie s’anirà redescobrint, fins 
al punt de tenir el valor i el coratge suficients per 
tirar endavant. Amb un sentit de l’humor molt pro-
pi, aprendrà a caminar sense abaixar la mirada, a 
somriure sense ganes i, sobretot, a acceptar-se a si 
mateix amb seguretat i convicció.

Wonder es llegeix ràpid perquè enganxa. Fa reflexionar. 
Fa que no vulguis parar de llegir. Fa que el recomanis.

Fa que corris a comprar la segona part (El Capítol 
del Julian, La Campana, octubre 2014). I la tercera, 
publicada més recentment (Plutó, La Campana, no-
vembre 2015).

Fa que vulguis anar més enllà i intentar comprendre, 
potser sense gaire èxit: Què o qui marca els estrictes 
criteris de la diferència? Qui s’atorga el poder de jutjar 
qui és normal i qui no? On és el llindar que decanta 
un tret diferencial cap a l’èxit o bé cap al fracàs? Qui 
l’imposa i qui el segueix? I per què?

Molt per pensar...
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I després de llegir un gran llibre, i sense ànim de caure 
en cap comparativa, acabo amb una molt coneguda 
cita d’un altre gran llibre, que crec que s’acorda a la 
perfecció amb l’essència de WONDER.

«No es veu bé més que amb el cor; l’essencial és in-
visible als ulls.» (El Petit Príncep, Antoine de Saint-
Exupery.)


