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El canvi climàtic i la literatura CLI-FI

Presentació

La literatura ha sigut sempre una bona eina
per sensibilitzar consciencies i molt útil per
reflectir els problemes socials de cada època.
El gènere de ciència ficció, sorgit el segle XX,
s’inspirava en allò que podia esdevenir una
amenaça per a la humanitat: éssers d’altres
planetes que envaïen la Terra, mutants
malvats, virus assassins...
Fins que a principis del s. XXI sorgeix el
gènere de ficció climàtica, conegut com CLI-FI
en el món anglosaxó, obeint a una nova
amenaça per a l’home i els ecosistemes: el canvi climàtic. Aquest nou estil literari recrea distòpies
on els recursos naturals s’han exhaurit, els litorals s’han destruït, la contaminació s’ha estès de
manera alarmant i les desigualtats socials s’han disparat. Estem, doncs, davant un nou gènere que
reflecteix una de les majors preocupacions a nivell mundial: l’emergència climàtica. I que ens
convida a reflexionar sobre les conseqüències i els perills de no actuar ràpidament per evitar el
futur que descriuen.
Entorn a aquest gènere s’imposa una pregunta: què té de ficció i què de predicció novel·lada?
Des del Centre de Documentació pretenem donar-vos a conèixer aquest gènere amb una petita
col·lecció de novel·les que trobareu a la Mediateca. En aquesta guia de lectura que ara presentem
hi trobareu les incursions d’autores i autors consagrats, com Margaret Atwood, o Ian McEwan, i
d’altres que s’hi han estrenat.
Ara que s’acosten les vacances de Nadal, hi trobareu motius per dedicar temps a la lectura i també
idees per als regals.

(imatge extreta de https://www.anthropocenemagazine.org/2020/09/climate-fiction-shifts-readerbeliefs/)
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RECORDEU...
Servei de préstec
Us podeu emportar fins a 5 documents durant 30 dies, mitjançant el carnet
Avantatges del carnet
Entrada reduïda al Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Descompte del 5% a la botiga del Museu
Invitacions a totes les inauguracions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
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