Guia Galàctica per a autostopistes

La Guia galàctica per a autostopistes (The
Hitchhiker 's Guide to the Galaxy en anglès) és
una novel·la de ciència ficció de Douglas Adams
publicada l'octubre de 1979. És el primer llibre de
cinc que conformen la famosa saga, originalment
va ser una radiocomèdia escrita el 1978.

PROPERES LECTURES
DIVENDRES 23 DE FEBRER

El títol del llibre va ser inspirat en una Guia
veritable útil per viatjar per Europa, escrita en
forma d'enciclopèdia.
Després del rotund èxit de la radionovel·la, l'autor
la va convertir en llibre, i més endavant va
participar en les adaptacions de la mima sèries
televisives i teatrals, un joc d'ordinador, còmics i
tovalloles de bany. Després de la seva mort, la
pel·lícula Autostopista va pujar fins els alts cims de
la producció cinematogràfica.

Lladres
Joan Todó
(Amb la presència de l’autor)

Un dijous a l'hora de dinar, la Terra serà
inesperadament destruïda per poder construir una
nova autopista hiperespacial. Arthur Dent, un tipus
d'allò més corrent que aquell mateix matí ha vist
com enderrocaven la seva pròpia casa, considera
que això supera el que una persona pot suportar.
Arthur fugirà de la Terra al costat d'un amic, Ford
Perfect, un extraterrestre emparentat amb Zaphod
Beeblebrox, un pirata que va ser President de la
Galàxia, en la nau del qual coneixerà a la resta de
personatges que l'acompanyaran .
Gràcies a aquesta ineludible aventura, Dent
descobrirà moltes coses sobre l'existència, però tal
com aconsella la Guia de l'autoestopista galàctic,
que no s'estengui el pànic.
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Douglas
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Adams

(Cambridge, Anglaterra; 11
març 1952-Santa BàrbaraCalifòrnia, Estats Units, 11 de
maig de 2001), escriptor i
guionista radiofònic anglès, i
historiador, famós principalment per la seva sèrie

Guia galàctica per a autostopistes.
Als set anys, després del divorci dels seus pares
Adams es va mudar a Brentwood amb la seva
mare. Allà va créixer amb la seva germana Sue. El
1964, la seva mare va tornar a casar-se, i d'aquest
matrimoni van néixer: Heather, Jane i James.
El 1969 va ingressar a la Brentwood-School a
Essex, on va començar a escriure textos que van
rebre el suport dels seus professors i amb els
quals va guanyar algun premi literari menor. La
seva primera publicació -una revista juvenil de
ciència ficció- va ser una història breu, d'humor
sobre un home que perd la seva consciència al
Metro de Londres i la troba a l'oficina d'objectes
perduts.
Més tard va estudiar filologia anglesa a la
Universitat de Cambridge, on va participar en el
grup de teatre còmic. Durant els seus estudis va
treballar com a becari per poder pagar un llarg
viatge per Europa. Va ser en un d'aquests viatges
on va tenir la idea de la seva obra més famosa, la

Guia galàctica per a autostopistes. que li va venir
quan estava en un prat a Innsbruck llegint un
llibre sobre l’autostopisme per Europa.

Adams va treballar durant els seus estudis
universitaris en un altre grup còmic, el que va
donar origen als Monty Python. El 1974 va acabar
els seus estudis amb el ferm propòsit de convertirse en escriptor. Al principi va tenir un èxit modest.
Va treballar, entre d'altres, amb Graham Chapman,
del grup Monty Python, i en l'últim capítol, va
col·laborar com a guionista.
El 1977 va aconseguir signar un contracte decisiu
per al seu futur per a l'emissió d'un programa de
ràdio sobre ciència ficció. L'emissió es va anomenar
The Hitchhiker 's Guide to the Galaxy i va ser emesa
per primera vegada el 1978 per la cadena britànica
BBC Ràdio 4. Aquesta obra, molt modificada i
ampliada, va ser publicada en forma de trilogia
entre 1979 i 1982. L'argument de l'emissió
radiofònica original es troba al primer volum. El
1984 va publicar un quart volum i el 1992 el cinquè.
Aquest últim, Mostly Harmless, portava el subtítol
Cinquè volum d'una trilogia en quatre volums.
El 1991 es va casar amb Jane Belson, el 1994 va
néixer la seva filla Polly Jane. Vivia amb la seva
família a Londres, però el 1999 es va mudar a
Califòrnia, per assistir al rodatge de la versió
cinematogràfica de la Guia galàctica per a
autostopistes. .Adams va morir sobtadament l'11 de
maig de 2001 d'un infart que li va sobrevenir
mentre estava al gimnàs.
En el moment de la seva mort la sèrie havia venut
més de quinze milions d'exemplars.

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.

