
 

Club de Lectura: “Fundació
Conjuntament amb la Biblioteca Pública de Banyoles
17 de novembre de 2020. 19:00.

 
El passat dimarts 17 de novembre es va celebrar l’habitual tertúl
conjunta per la Biblioteca Pública de Banyoles i Astrobanyoles. Aquest any ha estat especial i 
s’ha realitzar de forma telemàtica via Zoom, no presencial com s’havia fet fins ara.
 
L’acta va ser coordinat pel nostre company Jaume B
la Fundació, escrit per Isaac Asimov en fascicles i publicat el 1951, dintre de la seva coneguda 
trilogia, el Cicle de Tràntor. 
 
Al tractar-se d’un llibre de ciència
bàndols. Els entusiastes de la CF i els que no havien llegit mai un llibre d’aquesta temàtica. 
Evidentment, existia un tercer grup a la part intermèdia.
 
El llibre, cal tenir present que es va escriure a una època en la qual no existien ni o
es coneixia la intel·ligència artificial. En aquesta Fundació s’utilitza la ciència com una eina per 
dominar la gent, com una religió. Algú va afegir que aquest paper ara el fa la comunicació. 
També es va afegir que al llibre hi surten molt
en quina època s’escrivia. 
 
Es va comentar que s’embolcallava de la ciència però el que feia era més sociologia i que la 
psicohistòria era, simplement, estadística. Va cridar l’atenció el fet de que aparegues
exoplanetes, quan als anys ‘50 encara no s’havien descobert. Es va dir que l’Enciclopèdia 
Galàctica, on es guardava tot el saber, seria com una mena de Viquipèdia actual. Que potser 
els científics actuaven només com copistes.
 
Finalment, algú va comentar que hi havia una certa semblança al llibre La Matemàtica de la 
Història d’Alexandre Deulofeu.
 
 

 

Fundació” 
Biblioteca Pública de Banyoles – via Zoom. 

. 19:00. 

El passat dimarts 17 de novembre es va celebrar l’habitual tertúlia organitzada de forma 
per la Biblioteca Pública de Banyoles i Astrobanyoles. Aquest any ha estat especial i 

de forma telemàtica via Zoom, no presencial com s’havia fet fins ara.

L’acta va ser coordinat pel nostre company Jaume Bayó i va estar dedicat a comentar el llibre 
Fundació, escrit per Isaac Asimov en fascicles i publicat el 1951, dintre de la seva coneguda 
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Es va comentar que s’embolcallava de la ciència però el que feia era més sociologia i que la 
psicohistòria era, simplement, estadística. Va cridar l’atenció el fet de que aparegues
exoplanetes, quan als anys ‘50 encara no s’havien descobert. Es va dir que l’Enciclopèdia 
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Finalment, algú va comentar que hi havia una certa semblança al llibre La Matemàtica de la 
Història d’Alexandre Deulofeu. 
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