
 

 
Guy Montag és bomber en un futur 
imaginari en el que aquests professionals 
tenen la missió de cremar els llibres, i 
perseguir aquells que els llegeixen. 
Aquest és el punt de partida de 
Fahrenheit 451, una de les novel·les més 
cèlebres de la ciència-ficció i que, 
juntament amb 1984 de George Orwell i 
Un món feliç d'Aldous Huxley, descriu una 
civilització occidental esclavitzada per la 
tecnologia, els tranquil·litzants i el 
conformisme social. Fahrenheit 451 és 
molt més que una faula sobre un futur 
aparentment feliç i despreocupat, però 
gris i sotmès per l'estupidesa humana, 
aborda temes d'un interès cabdal com ho 
són el poder, la censura i la importància 
de la literatura i de la força de la paraula 
com elements vertebradors del 
pensament i la responsabilitat social 
davant de la manipulació dels governants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ray Bradbury (Waukegan, Illinois, 22 

d'agost de 1920 - Los Angeles, Califòrnia, 

5 de juny de 2012) fou un novel·lista, 

escriptor d'històries curtes i assaigs, 

dramaturg, guionista i poeta estatunidenc.  

Bradbury es graduà a la Universitat de 

Los Angeles el 1938. Tot i que la seva 

educació formal acabà aquí, es convertí 

en un "estudiant de la vida", venent diaris 

a les cantonades dels carrers de Los 

Angeles del 1938 al 1942, passant les 

nits a la biblioteca pública i els dies a la 

impremta. Es convertí en escriptor a 

temps complet el 1943, i contribuí en 

nombroses històries curtes per a diaris 

abans de fer-ne una col·lecció: Dark 

Carnival, el 1947.  

La seva reputació com a escriptor de 

coratge i visió s'establí amb la publicació 

de The Martian Chronicles el 1950, que 

descriu els primers intents de la Terra de 

conquerir i colonitzar Mart, i les 

conseqüències inesperades. A 

continuació vingué The Illustrated Man i 

després, el 1953, Fahrenheit 451, la que 

molts consideren l'obra mestra de 

Bradbury, una mordaç acusació a la 

censura realitzada en un món futur en 

què la paraula escrita està prohibida. En 

un intent per salvar la seva història i 

cultura, un grup de rebels memoritzen 

obres senceres de literatura i filosofia a 

mesura que els llibres són cremats per 

l'estat totalitari. Altres treballs inclouen: 

The October Country, Dandelion Wine, A 

Medicine for Melancholy, Something 

Wicked This Way Comes, I Sing the Body 

Electric!, Quicker Than the Eye i Driving 

Blind.  

En total, Bradbury va publicar més de 

trenta llibres, prop de sis-centes històries 

curtes i nombrosos poemes, assaigs, i 

peces de teatre. Les seves històries 

curtes van aparèixer en més de mil 

currículums d'antologies de "lectura 

recomanada" en escoles.  


