Douglas Adams
Guia galàctica
per a autostopistes

La trobada serà el 20 de gener
de 2010 a les 18:00h

1. L’autor

A l'edat de cinc anys, Adams es va mudar a Cambridge amb la seva mare
després del divorci d'aquesta del seu pare. Allí va créixer al costat de la seva germana
Sue. El 1964, la seva mare va tornar a casar-se. D'aquest matrimoni van néixer els
germanastres d'Adams, Jane i James.
El 1959 va ingressar en la Brentwood-School en Essex, on va començar a
interessar-se per les ciències naturals. Va ser en aquesta època quan va començar el seu
treball com autor de textos que van rebre el suport dels seus professors i amb els quals
va guanyar algun premi literari menor. El seu primer text publicat va ser una història
breu en to d'humor sobre un home que perd la seva consciència en el Metro de Londres i
la troba a l'oficina d'objectes perduts. Aquest text va ser publicat en una revista juvenil
de ciència-ficció.
Més tard va estudiar filologia anglesa a la Universitat de Cambridge, on va
prendre part en el grup de teatre còmic CULES. Durant els seus estudis va treballar com
becari per a poder-se pagar un llarg viatge per Europa, incloent Turquia. Va ser en un
d'aquests viatges on va tenir la idea de la seva obra més famosa: La guia de
l'autoestopista galàctic. La idea li va venir quan estava en un prat en Innsbruck llegint
un llibre sobre l'autoestopismo per Europa.
Adams va treballar durant els seus estudis universitaris en un altre grup còmic,
els Footlights, grup que va donar origen als Monty Python, i on va conèixer al seu amic
Simon Jones. En 1974 va acabar els seus estudis amb el ferm propòsit de convertir-se en
escriptor.
Al principi va tenir un èxit modest. 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 cridar The Hitchhiker's Guide to the Galaxy i va ser emesa per primera
vegada en 1978 per la cadena britànica BBC Ràdio 4. Aquesta obra, molt modificada i
ampliada, va aparèixer entre 1979 i 1982 publicada en forma de trilogia. L'argument de
l'emissió radiofònica original es troba en el primer volum. En 1984 va aparèixer un
quart volum i en 1992 el cinquè. Aquest últim volum, Mostly harmless, portava el
subtítol Cinquè volum d'una trilogia en quatre toms.
En 1991 es va casar amb Jane Belson, en 1994 va néixer la seva filla Polly Jane.
Al principi vivia amb la seva família a Londres, però en 1999 es va mudar a Califòrnia,
per al rodatge de la versió cinematogràfica de la La guia de l'autoestopista galàctic.

Adams va morir repentinament l'11 de maig de 2001 d'un infart, mentre estava
en un gimnàs. En honor a aquest fet se celebra cada any el 25 de maig el Dia de la
Tovallola.

2. Obra
- Guía del autoestopista galáctico. Anagrama, 1987. NF ADA
- Guia galàctica per a autostopistes. Laertes, 1994. M NF ADA
- Hasta luego, y gracias por el pescado. Anagrama, 1994. NF ADA
- Informe sobre la tierra fundamentalmente inofensiva. Anagrama, 1994 NF ADA
- Mañana no estarán en busca de las más variopintas especies de animales al borde de
la extinción. Anagrama, 1994. M N ADA
- El restaurante del fin del mundo. Anagrama, 1994. NF ADA
- La vida, el universo y todo lo demás. Anagrama, 1988. NF ADA

3. La novel·la
La Guia Galàctica per a Autostopistes, en anglès “The hitchhiker's guide to the
galaxy”, és una radiocomèdia escrita l'any 1978 per Douglas Adams. La va seguir un
seguit de llibres, una sèrie de televisió, un joc i una versió cinematogràfica l'any 2005.
Totes les diverses versions segueixen la mateixa trama, tot i que es contradiuen en
algunes formes, ja que Douglas Adams reescrivia la història a cada nova adaptació.
Sinopsi
La sèrie segueix les aventures d'Arthur Dent, un anglès que aconsegueix escapar
de la destrucció de la terra, enderrocada pels Vogons, amb l'objectiu de construir-hi una
autopista espacial. Ho fa fent autoestop, juntament amb el seu amic Ford Prefect, el qual
és un extraterrestre investigador per la guia de l'autoestopista galàctic.
Més endavant són salvats per Zaphod Beeblebrox i la seva nau robada
anomenada Cor d'Or. Zaphod és un cosí llunyà de Ford, que va ser, durant un temps,
President Gal·làctic. Viatgen juntament amb Marvin, un androide paranoic que pateix
depressió; amb Trillian, una dona que l'Arthur coneixia i és la segona supervivent de la
Terra.
Nota: Les trames de les series de ràdio i televisió són més o menys iguals a les
dos primeres novel·les, encara que alguns dels esdeveniments succeeixen en ordre
diferent i detalls modificats.

3. La Pel·lícula
- Durant la nostra trobada visualitzarem la versió cinematogràfica de la novel·la. El guió
va ser co-escrit amb Karey Kirkpatrick i va ser estrenada després de la mort de l’autor
(2005):

4. Podeu visitar
http://www.douglasadams.com/
http://www.wikilingua.net/ca/articles/d/o/u/Douglas_Adams_4bdd.html
http://deries-mone.blogspot.com/2009/03/guia-del-autoestopistagalactico.html

