
Ciència-ficció a les biblioteques públiques

Amb la col·laboració de:

OPERACIÓ:
ASIMOV



16 de març de 1971

Benvolguts nens i nenes:

Enhorabona per la nova biblioteca, perquè no és només una 

biblioteca. És una nau espacial que us portarà als confins de 

l’univers, una màquina del temps que us portarà al passat llunyà i al 

futur remot, un professor que sap més que qualsevol ésser humà, 

un amic que us entretindrà i consolarà –i, sobretot, una porta, a una 

vida millor, més feliç i més útil.

- Isaac Asimov
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QUÈ ES
En el marc del projecte “Fundació Asimov”, amb aquesta iniciativa es pretén 

promoure la creació i el manteniment de seccions específiques i representatives de 

literatura de ciència-ficció a les biblioteques públiques, apropant així a la ciutadania 

aquest gènere literari que ja forma part de la història del pensament humà i 

constitueix una de les pedres angulars de la cultura popular del nostre temps.

Amb aquesta finalitat, la iniciativa consisteix en la selecció, recopilació i donació 

d’un fons bibliogràfic d’obres de ciència-ficció per a la seva exposició i accés públic 

en una biblioteca pública de Barcelona, convertint-la així en un referent que serveixi 

de model i estímul per a la resta de biblioteques públiques.
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ON
El fons bibliogràfic d’obres de ciència-ficció quedarà catalogat i exposat al públic 

a la biblioteca pública Montserrat Abelló, ubicada al districte de les Corts de 

Barcelona.

Inaugurada el 27 de gener de 2018, disposa d’instal·lacions completes i modernes, 

que, juntament amb la visió i objectius de les dinàmiques d’activitats orientades 

al gran públic, fan que la biblioteca Montserrat Abelló sigui l’entorn ideal tant 

per allotjar, exposar i mantenir el fons bibliogràfic com per dur a terme activitats 

complementàries que el facin atractiu i accessible, convertint així aquesta 

biblioteca pública en símbol i model del conjunt de la iniciativa.
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QUAN
L’Operació: Asimov començarà el mes d’octubre del 2019 i, coincidint amb el 

mes del centenari del naixement de l’escriptor Isaac Asimov, acabarà el gener 

del 2020 amb la inauguració* del fons bibliogràfic reunit, ja catalogat i exposat al 

públic en l’espai habilitat a la biblioteca pública Montserrat Abelló.

*La data prevista per a la inauguració és l’11 de gener de 
2020, tot i que resta subjecta a ajustaments d’agenda 
d’última hora.





OPERACIÓ: ASIMOV
CIÈNCIA-FICCIÓ A LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES

COM
Sempre amb l’objectiu d’aconseguir que la proposta tingui la difusió i incidència 

més grans, pretenem que l’Operació: Asimov sigui tan participativa com sigui 

possible i inclogui des de les grans editorials que publiquen literatura de ciència-

ficció fins a les persones particulars aficionades al gènere, passant per les editorials 

i les llibreries especialitzades i, no cal dir-ho, pel conjunt dels autors i autores 

d’aquest gènere.

A través d’una campanya de comunicació constant convidarem uns i d’altres a 

contribuir, en la mesura de les seves possibilitats, a completar el fons bibliogràfic 

proposat a través de donacions de títols dels seus catàlegs, les seves existències o 

col·leccions particulars.

Per a la data de la inauguració, es publicarà un document commemoratiu en 

què figuraran totes les persones, empreses i entitats que hagin col·laborat amb 

donacions de llibres en la iniciativa Operació: Asimov.





EL FONS 
BIBLIOGRÀFIC
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Tenint sempre present la pretensió divulgativa d’aquesta iniciativa orientada al gran 

públic, el fons bibliogràfic pretén ser, abans que res i sobretot, representatiu, de 

manera que el lector que vulgui apropar-se i introduir-se en el gènere pugui trobar-

hi no només les obres i autors que es poden considerar “clàssics indiscutibles”, sinó 

una mostra prou àmplia i representativa de títols i autors al llarg de la història del 

gènere fins a les tendències actuals.

Amb aquest objectiu, hem elaborat una llista amb més de 500 títols perquè 

serveixi de guia i marc de referència. Hem elaborat aquesta llista a partir de 

diverses obres de referència sobre el gènere de la ciència-ficció, agrupant els títols 

en una classificació temporal bàsica:

De Frankenstein a Astounding Stories (Campbell): del 1818 al 1937

L’edat d’or: del 1938 al 1950 

L’edat de plata: del 1951 al 1962 

La new-wave: del 1963 al 1979 

L’era del ciberpunk: del 1980 al 1990 

El final del segle XX: del 1991 al 2000 

El segle XXI: del 2001 fins als nostres dies 

Antologies i recopilacions 

Antecedents i assaig 
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Mentre duri l’Operació: Asimov, aquesta llista de referència estarà a disposició del 

públic i reflectirà els títols aconseguits així com els donants respectius.

» https://bit.ly/2VLbWbD

Per descomptat, la llista proposada no pretén ser en absolut ni exhaustiva ni 

temàtica ni excloent. La seva funció primordial és oferir una mostra general que 

pugui servir de referència i de punt de partida per a qualsevol que vulgui iniciar-se 

en la literatura de ciència-ficció.

Així doncs, si bé en la llista proposada els autors i autores, les obres, les sagues i 

les sèries més conegudes són els que poden tenir més protagonisme, el fons està 

obert a qualsevol títol de ciència-ficció que els donants puguin considerar que 

contribueix a enriquir la mostra.

Així mateix, el fons bibliogràfic podrà incloure versions de les obres en diversos 

idiomes i, lògicament, no acceptarà llibres en mal estat.



Per al procés de donació de títols i per atendre qualsevol dubte o 
consulta relacionada amb l’Operació: Asimov us podeu posar en 
contacte amb nosaltres per mitjà de l’adreça electrònica següent:

» operacionasimov@fundacionasimov.org

CONTACTE

L’Operació: Asimov és una iniciativa inscrita en el marc del projecte “Fundació Asimov”, en col·laboració amb el Consorci 
de Biblioteques de Barcelona, a través de la firma d’un conveni de col·laboració que assegura tant el desenvolupament 
òptim de la iniciativa com la continuïtat dels objectius fonamentals dels quals parteix. 

El projecte “Fundació Asimov” no percep cap retribució monetària pel fet de desenvolupar la iniciativa Operació: Asimov.

Una vegada finalitzada l’Operació: Asimov, el projecte “Fundació Asimov” elaborarà i presentarà al Consorci de 
Biblioteques de Barcelona una llista completa amb les editorials, llibreries i autors o autores participants, amb l’objectiu 
de crear sinergies que facilitin el contacte i l’accés als seus catàlegs. 
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