
John Kennedy Toole 

Col·laboren: 

Organitzen: 

Si t'agrada llegir i compartir de forma 

distesa les emocions que et desperta la 

lectura amb altres lectors i lectores i sovint 

amb els autors,vine al Club de Lectura de 

la biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa. 

 John Kennedy Toole ( Nova 

Orleans, Luisiana, 17 de desembre de 

1937—Biloxi, Mississipí, 26 de març 

de 1969)  novel·lista estatunidenc. 

Les novel·les de Toole no es van 

publicar en vida de l'autor. Alguns 

anys després de la seva mort, la seva 

mare Thelma Toole va presentar el 

manuscrit d'Una conxorxa d’enzes i va aconseguir que es 

publiqués. L'any 1981 Toole va guanyar el Premi  Pulitzer 

pòstumament. 

Toole va viure la seva infantesa a Nova Orleans. Abans 

d'obtenir una llicenciatura a la Universitat Tulane, Toole va 

obtenir un màster a la Universitat de Colúmbia. Tot i que va 

seguir un doctorat a la Universitat de Colúmbia, va haver 

d'interrompre els seus estudis, ja que va haver d'incorporar-se 

a l'exèrcit l'any 1961. Toole va servir dos anys a Puerto Rico, 

ensenyant anglès a reclutes hispano-parlants. Una vegada 

acabat el servei militar, Toole va tornar a Nova Orleans. 

Toole va enviar el manuscrit de la seva novel·la, escrita al 

principi dels anys 60 a l'editorial Simon and Schuster, que va 

rebutjar l'obra. La salut de Toole es va començar a deteriorar 

tan bon punt va perdre l'esperança de veure publicada la seva 

novel·la. Va deixar la seva feina de professor, va deixar també 

les seves classes de doctorat i va començar a beure. 

Toole va aturar-se , i es va suïcidar dins un cotxe als afores de 

Biloxi, Mississipí, el 26 de març de 1969.Va deixar un sobre 

dins el cotxe dirigit als seus pares. La seva mare va destruir la 

nota que hi havia dins. 
 

 

 

31 de maig de 2017 

a les 19.30 hores 



. . 

Una conxorxa d’enzes 

Una conxorxa d'enzes (A Confederacy of Dunces, 

en anglès), també publicada en català com La 

conxorxa dels ximples (1997) o Una confabulació 

d'imbècils (2015), és una novel·la de John Kennedy 

Toole publicada póstumament l'any 1980 i 

guardonada amb el premi Pulitzer l'any 1981. 

El títol és una referència a una cita d'un dels clàssics 

de la sàtira Jonathan Swift: "Quan un veritable geni 

apareix en el món, el reconeixereu per aquest signe: 

tots els necis es conjuren contra ell". 

Escrita l'any 1962, mentre feia el servei militar a 

Puerto Rico, narra les peripècies d'Ignatius J. Reilly, 

un personatge excèntric a la recerca de treball per 

pagar un deute, a la vegada que s'embarca en una 

sèrie d'estrambòtiques aventures amb l'objectiu de 

rivalitzar amb la seva amiga Myrna Minkoff en el 

terreny de l'agitació social. 

El personatge central, Ignatius J. Reilly, és un ésser 

inadaptat i anacrònic que somia que la forma de vida 

medieval i la seva moral tornaran a regnar en el món. 

Així, escriu gran quantitat de quaderns en els quals 

reflecteix la seva visió del món i els escampa per la 

seva habitació amb l'esperança d'ordenar-los algun 

dia per a crear la seva obra mestra. Mentrestant, la 

deessa Fortuna, contra la seva voluntat el catapulta al 

món capitalista, obligant-lo a sotmetre's a la nova 

forma d'esclavatge que per a ell és el treball. Ell s'hi 

resigna i surt a buscar feina. La seva activitat laboral i 

vital és el fil que uneix i dóna sentit a tota l'obra i que 

ens permet conèixer altres personatges. 

El personatge central, Ignatius J. Reilly, és un ésser 

inadaptat i anacrònic que somia que la forma de vida 

medieval i la seva moral tornaran a regnar en el món. 

Així, escriu gran quantitat de quaderns en els quals 

reflecteix la seva visió del món i els escampa per la 

seva habitació amb l'esperança d'ordenar-los algun 

dia per a crear la seva obra mestra. Mentrestant, la 

deessa Fortuna, contra la seva voluntat el catapulta al 

món capitalista, obligant-lo a sotmetre's a la nova 

forma d'esclavatge que per a ell és el treball. Ell s'hi 

resigna i surt a buscar feina. La seva activitat laboral i 

vital és el fil que uneix i dóna sentit a tota l'obra i que 

ens permet conèixer altres personatges. 

Lluny de les divertides anècdotes que Ignatius va 

generant al seu voltant, la novel·la transcendeix en un 

despietat retrat del gènere humà. Un retrat ple de 

indulgència i comprensió, i al mateix temps d'amargor 

i resignació. Tal com Percy diu en el pròleg, tot i les 

rialles que li va proporcionar la novel·la, després de la 

seva lectura va sentir certa tristesa que no sabia molt 

bé d'on provenia, si del sentit dramàtic de la novel·la o 

de la tragèdia de l'autor, que es va suïcidar amb poc 

més de trenta anys sense aconseguir veure-la 

publicada. 

S'ha comentat que la novel·la amaga una gran part de 
la biografia de John Kennedy Toole, ja que reflecteix 
una part de les vivències de l'autor.  


