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Terry Pratchett (28 d’Abril de 1948 ) 

 

Sir Terence David John Pratchett és un escriptor 

britànic de fantasia i ciència ficció. Les seves obres més 

conegudes corresponen al “Mundodisco” (Discworld), 

una sèrie de llibres humorístics i satírics que passen a 

un món de fantasia amb forma de disc (o pizza) 

aguantat per quatre elefants gegantins que a la vegada 

són damunt la gran tortuga A'Tuin (Gran A'tuin), de 

quinze mil quilòmetres de llarg que neda per l'espai.  

Nascut al 28 d'abril de 1948 a Beaconsfield, 

Buckinghamshire, Anglaterra. Fill de David I d'Eileen 

Pratchett. Va cursar estudis de secundària al High Wycombe Technical High School 

i a la Beaconsfield Public Library. Treballant al diari local Bucks Free Press com a 

periodista, va tenir la sort de conèixer al codirector de Colin Smythe Limited, una 

editorial de Buckinghamshire al qui li va comentar que havia escrit una novel·la, The 

carpet people, que fou publicada el 1971. Al 1980 entrà a treballar al Central 

Electricity Generating Board un butlletí pagat per les empreses elèctriques i on ell 

s'encarregà de les notícies relatives a les centrals nuclears. Després de l'accident 

nuclear de Three Mile Island, Pennsilvània, EUA, va decidir deixar la feina i dedicar-

se exclusivament a escriure, arribant a escriure tres novel·les a l'any. 

El març del 2005 havia venut més de 40 milions de llibres. Després de J.K. Rowling, 

és l'autor amb més vendes. També és l'autor del que se'n roben més llibres a les 

llibreries del Regne Unit. 

Pratchett ha estat nomenat oficial de l'ordre de l'imperi britànic (Order of the British 

Empire) per als serveis a la literatura (1998), Doctor honorari en literatura per les 

universitats de Warwick (University of Warwick) (1999), de Portsmouth (University 

of Portsmouth) 2001, i Bristol (University of Bristol) 2004. 

Mercuri vs. Desidia – Barberà del Vallès 

Dioses menores,  1992 

 

Al “Mundodisco” els déus es fan grans o petits en funció del número de seguidors 

que tinguin, això explica que hi hagi uns déus més poderoros que uns altres. En 

ocasions els déus adopten alguna forma física per poder fer una passellada pel 

món dels humans i evitar d’aquesta manera l’avorriment. Quan el déu Om decideix 

fer-ho, es troba què, malgrat l’existència d’una enorme estructura religiosa 

articulada en el seu nom, únicament té un creient real. D’aquesta manera, gairebé  

no té poder i apareix en el món transformat en una tortuga. Si no aconsegueix 

mantenir-se a prop de Brutha, el seu únic creient, es convertirà en una minúscula 

veu en el desert.  

 

Fragment:  

 

 "Muchas historias comienzan mucho antes del principio, y la de Brutha tuvo sus 

orígenes miles de años antes de su nacimiento. 

En el mundo hay billones de dioses. Hay más dioses que mosquitos en un pantano. 

La inmensa mayoría de ellos son demasiado pequeños para verlos y nunca llegan a 

ser adorados, al menos por nada más grande que las bacterias, las cuales nunca 

dicen sus oraciones y no son lo que se dice demasiado exigentes en cuestión de 

milagros. Son los dioses menores, los espíritus de los lugares donde se cruzan los 

caminos de dos hormigas, los dioses de los microclimas que hay entre las raíces de 

las hierbas. Y la mayor parte de ellos se quedan así. 

Porque les falta fe. 

Un puñado de ellos, no obstante, terminan subiendo de categoría. El cambio puede 

ser provocado por cualquier cosa. Un pastor busca a una oveja perdida, la 

encuentra entre los zarzales y dedica un par de minutos a levantar un montoncito 

de piedras en señal de agradecimiento general a cualquier espíritu que pueda 

haber por ahí.” 
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