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Quan Michael va ser Micha

L’any 1979 va ser important en la seua

Això era i no era que a l’any 1929, un petit xiquet va nàixer a un poble
alemany, Michael Ende li deien. Era fill d’un pintor i d’una fisioterapeuta, per
això va créixer en un ambient molt creatiu i bohemi.

interminable (1979). Aquesta història tracta les
aventures d’un jove, Bastian, que fart de les burles
dels seus companys, s’endinsa en la lectura d’un

Després d’uns anys, la seua família va decidir traslladar-se a la ciutat de
Munich. En aquesta nova ciutat Michael, que ja era un jove amb noves idees, va
desenvolupar un gran interès per la interpretació i l’escriptura. Per aquest motiu
va començar a escriure relats per a xiquets i joves. No solament es va dedicar a
escriure sobre aquest gènere narratiu, també es va aventurar a escriure crítiques
de cinema, guions per a espectacles i, fins i tot, poesia.
Més

trajectòria pel llançament del llibre La història

tard,

el

jove

escriptor

va

aconseguir un gran èxit amb l’obra Jim Botó
i Lluc el M aquinista (1960), rebent, fins
i tot, el premi al millor llibre alemany dirigit

llibre on es converteix en part de les aventures. En
aquest relat apareix un enemic principal, el No-Res
que està envaint el regne de la Emperadriu
Infantil, i tots els personatges estan desapareixent
del llibre. Com pot ser que Bastian, un ésser humà, siga la clau del llibre? Podrà
evitar que el No-Res destruïsca el Palau de Marfil de la Emperadriu Infantil?
Un dels llibres més populars d’Ende és El Titella de Roba (1978),
que narra la història d’un nen que es desfà del seu titella perquè vol altre nou.
Però després descobreix que era el seu antic titella el què més li feia gaudir.
Finalment, recuperarà el seu titella?

al públic infantil. Posteriorment va escriure la
segona part d’aquest llibre, Jim Botó i els
13

salvatges

(1962).

Però

el

seu

reconeixement a nivell mundial va ser amb el llibre M omo (1973). Aquest llibre
anima als lectors a reflexionar sobre les seues accions. Amb la presència
fonamental dels homes grisos, Momo, personatge principal, lluitarà defensant la
creativitat i que no siga eliminada. Aconseguirà destruir als seus adversaris i
mantenir la imaginació viva?

Però els dies foscos arriben a tot el món i també van arribar per a
Michael. El 28 d’agost de 1995, als 65 anys, el No-Res va enfosquir la seua vida.
Per sort, Michael ens va deixar un gran llegat de llibres i històries que encara,
actualment, tenen la mateixa força i importància que avanç.
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