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S i hi ha algun autor que hagi anat més

enllà de les barreres de la literatura de

ciència-ficció i hagi passat a ser

àmpliament conegut per lectors fora del gènere

són sens dubte Ray Bradbury i Isaac Asimov. Els

dos, casualment, naixerien el mateix any 1920 i

acabarien esdevenint dos dels homes més influents

del segle XX. Les seues històries passarien a formar

part de l’imaginari co"ectiu i inspirarien

generacions senceres d’escriptors, artistes,

directors de cinema i, fins i tot, científics. Encara

avui, cent anys més tard, continuen sent uns

referents indiscutibles, i és per això que la

celebració dels seus centenaris es fa més necessària

que mai.

Bradbury i Asimov: dos autors
complementaris?

Tradicionalment, aquests autors han estat
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plantejats com dues figures si no antagòniques,

almenys discordants a l’hora d’entendre la

narrativa de ciència-ficció i la literatura fantàstica

en general. L’un, Asimov, doctor en #sica i gran

divulgador científic que va inspirar grans científics

com Carl Sagan o Neil deGrasse Tyson, entenia la

ciència-ficció més aviat com una eina per poder

analitzar les possibilitats que els avenços científics

i tecnològics poden implicar per la societat i la

humanitat en general. Bradbury, en canvi, no es

preocupava tant per la precisió científica de les

seues obres, i entenia el gènere com una part de

l’ambientació on poder jugar amb el llenguatge i

els seus personatges. De fet, ell mateix va arribar a

dir que només havia escrit una obra de ciència-

ficció, Fahrenheit 451, i que es considerava més

aviat un autor de fantasia.

Tanmateix, vistos des d’una perspectiva actual, són

autors molt més complementaris del que podria



semblar en un primer cop d’ull i que acaben sent

les dues cares d’una mateixa moneda. Al cap i a la

fi, són fills d’una mateixa generació, amb uns

referents similars i van començar a publicar en les

mateixes revistes, com ara les mítiques Astounding

Science-Fiction o Galaxy. Els editors d’aquestes

revistes eren molt estrictes amb la selecció dels

relats i això obligava els autors a fer històries molt

més ambicioses i elaborades per poder ser

publicats. De fet, els contes dels llibres com

L’home i"ustrat o Jo, robot es van publicar

originalment en publicacions periòdiques com

aquestes, i no seria fins més endavant que els

aplegarien en els reculls de contes que coneixem

avui dia, donant-los una certa unitat temàtica.

Tot plegat, va permetre la professionalització de

grans autors com els mateixos Bradbury i Asimov

durant els anys 40 i 50, la denominada «edat d’or»

de la ciència-ficció. Malgrat que les bases de la



ciència-ficció com a gènere es van assentar entre

els anys 20 i 30, no va ser fins a aquesta època que

va començar a adquirir la dimensió que té avui dia.

En aquell moment, encara estava tot per escriure i

llegint-los es pot notar un cert esperit pioner. El

context històric és bastant esclaridor. Era una

època després de la Segona Guerra Mundial en

què Amèrica començava a posicionar-se com a

primera gran potència mundial i a consolidar la

seua hegemonia cultural. Bradbury i Asimov

reflecteixen aquestes esperances d’un american

dream acabat d’estrenar. En les seves obres, s’hi

pot notar l’optimisme que imperava en aquella

època, una esperança ferma en la humanitat i en el

progrés humà —un progrés que, tanmateix, només

semblava implicar l’home blanc, heterosexual i

nord-americà, també s’ha de dir. Només cal llegir

obres tan ambicioses com Les fundacions o Les

cròniques marcianes, que s’aventuren a predir el

futur de la humanitat més enllà de les fronteres del



nostre planeta, per entendre que aquest esperit

pioner és una part essencial dels seus llibres i de la

seva forma d’entendre el món.

Malgrat que no perden mai aquest optimisme,

moltes de les obres d’aquests autors acaben

reflectint un progrés social que dista molt de ser

utòpic. S’ha de tenir en compte que els dos van

créixer veient l’ascens dels feixismes i van escriure

bona part de les seues obres en plena Guerra

Freda. En conseqüència, les seues històries

acostumen a reflectir societats totalitàries, que

posen l’individu en un conflicte ètic amb l’statu

quo. Llibres com Fahrenheit 451 o contes com «El

mul» són un bon reflex d’aquest interès social i

moral per les derivacions negatives del progrés

humà. No obstant això, no acaben caient mai en el

nihilisme, com fan moltes de les distopies que

s’escriuen avui dia, sinó que al final sempre acaben

obrint una finestra d’oportunitat.



Bradbury i Asimov a Catalunya,
una arribada tardana

Malgrat que les obres més populars d’aquests dos

autors Jo, robot (1950) o la trilogia de La fundació

(1951-53) en el cas d’Asimov, i Les cròniques

marcianes (1950) o Fahrenheit 451 (1952) en el cas

de Bradbury estan escrites als anys 50, a l’estat

espanyol en aquell temps només ens arribarien amb

comptagotes gràcies a revistes com Más Allá o les

co"eccions de Nebulae o Minotauro, que

arribaven des de l’Argentina. En català, tanmateix,

no tindríem les primeres traduccions fins als anys

80. Els anys 1983 —quan es publica el primer

Bradbury— i 1984 —quan es publica el primer

Asimov— són, de fet, quan el moment de la

represa la literatura popular i de gènere en català

amb co"eccions com “L’arcà”, de Laertes, el 1983;

i “2001”, de Pleniluni, el 1984. De cop i volta, en

aquell decenni sortirien uns cinc Bradbury i deu



Asimov. Quan es van popularitzar aquests autors

als Estats Units als anys 50, a Catalunya

pràcticament es mantenia la prohibició de

postguerra de traduir al català autors

contemporanis; quan comença a afluixar la

prohibició als anys 60, les editorials procuren

treure l’«alta literatura» que faltava —Faulkner,

Hemingway, Miller…—, i de gènere popular

només es van traduir coses de gènere negre a

co"eccions com “«La cua de palla»” d’Edicions 62

i «”Enjòlit»” de Proa-Aymà. Fins que no es

desactiva pràcticament la censura —després de

1978— i es pot diversificar l’oferta —també

perquè ha augmentat el públic lector després de

1975, amb el català a l’escola— no serà possible

començar a traduir autors populars

contemporanis, com ara Asimov i Bradbury.

Malgrat tot, la influència d’aquests autors en la

literatura catalana és indiscutible i ha estat



constant en els autors que es dedicaven a escriure

literatura especulativa. Un dels primers va ser

Antoni Ribera —del qual, curiosament, enguany

també en celebrem el centenari— que va arribar a

traduir al castellà El sol desnudo (1960) d’Asimov i

va escriure obres en català i castellà de clara

influència d’obres de «l’edat d’or» de la ciència-

ficció anglosaxona com El llibre dels set somnis

(1953) o La meva àvia, la planta (2000). Altres

autors de la seua generació que també escrivien

ciència-ficció com Fèlix Cucurull, Màrius Leget o

Sebastià Estradé també en tenen moltes

reminiscències, sobretot per la seua voluntat

divulgativa del gènere.

Tanmateix, l’autor català en el qual es poden

detectar més clarament les influències de l’edat

daurada de la ciència-ficció és, sens dubte, Manuel

de Pedrolo. De fet, Pedrolo mateix, en els informes

literaris que va fer per a diverses editorials entre
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els anys 60 i 70, parlaria entusiàsticament tant de

Bradbury com d’Asimov, i en recomanaria la seva

publicació, malgrat que no li acabessin fent cas fins

als anys 80, ja molt tardanament. Per exemple, en

l’informe de Jo, robot comenta: «L’Asimov té molta

traça i ara una dilatada experiència en la

construcció d’aquesta mena d’històries, de vegades

potser massa experiència i tot perquè ja és capaç

de treure una contalla de qualsevol cosa».  També

sembla molt fascinat per Les cròniques marcianes,

fins al punt que les considera un clàssic modern:

«Les cròniques marcianes s’han convertit en un

clàssic de la ciència-ficció. Bradbury és un home

interessat per la condició humana, imaginatiu i

dolgut per alguns excessos». Amb aquests i altres

informes que va fer de grans obres de la ciència-

ficció, ens adonem que era un gran coneixedor

d’aquest gènere. Segurament, obres com

Mecanoscrit del segon origen, Successimultani,

Aquesta matinada i potser per sempre i,
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especialment, Trajecte final no haurien estat

escrites sense les lectures de Bradbury i Asimov,

juntament amb altres clàssics del gènere com

Philip K. Dick, Arthur C. Clarke o John Wyndam.

Pedrolo, no obstant això, no va ser l’únic. La

influència d’aquests dos autors és constant. Però és

sobretot a partir dels anys 80 quan es comença a

notar una primera caiguda dels prejudicis envers el

gènere amb l’aparició d’editorials tan importants

per la literatura catalana fantàstica com Pleniluni

—que publicaria, de fet, 5 llibres d’Asimov i un de

Bradbury, entre altres grans clàssics de la ciència-

ficció—, la publicació de clàssics de la ciència-

ficció en co"eccions generalistes —com

Fahrenheit 451 a Edhasa o La fi de l’eternitat

d’Asimov a La Magrana— i amb l’aparició d’una

obra tan representativa com Essa efa del co"ectiu

Ofèlia Dracs, que té una clara influència d’autors

de l’edat d’or i la new wave de la ciència-ficció.



Autors tan diversos com Rosa Fabregat, Pere

Verdaguer, Víctor Mora, Joan Perucho, Pere

Calders, Montserrat Galícia, Margarida Aritzeta o

Pep Albanell escriurien obres amb clara influència

d’aquests gegants de la ciència-ficció. Per acabar-

ho d’adobar, fins i tot trobem tota una sèrie

homenatges volguts d’autors catalans a aquests dos

mestres de la ciència-ficció: per exemple, de

Bradbury, en obres com Rampoines 451 (1990), de

Lluís-Anton Baulenas, «El Fahrenheit» (1992), de

Jaume Subirana, «L’eco dels trons» (2015), d’Adrià

Pujol o el recull de contes Paper cremat (2020),

de diversos autors; i d’Asimov, en Calidoscopi de

l’aigua i del sol (1979), de Joaquim Carbó, El

cronomòbil (1966), de Pere Verdaguer o La

mutació sentimental (2008), de Carme Torras. La

influència d’aquests dos autors en la literatura

catalana ha estat més gran del que pugui semblar

en un primer moment, i la celebració dels seus

centenaris i les noves traduccions o reedicions dels



seus llibres que es van fent i es faran —de

moment, aquest any ja s’ha fet la reedició de

Fahrenheit 451 a Proa amb traducció de Jaume

Subirana i una primera traducció per Martí Sales

de L’home i"ustrat a Males Herbes— de ben segur

que tornaran a influir profundament en les noves

generacions que escriuran literatura en català.
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Edgar Cotes (Balaguer, 1997).

Graduat en Traducció i

Interpretació i estudiant del

màster d'Estudis Avançats de

Llengua i Literatura Catalanes. És

traductor, corrector i editor de

subtítols a TV3. Com a autor, ha

publicat el llibre de microcontes

Els híbrids minvats (Edicions

SECC, 2017) i els seus contes han

aparegut en diverses antologies.

Expert en gèneres fantàstics i

membre de la Societat Catalana de

Ciència-Ficció i Fantasia.
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