
 
 

 Fahrenheit 451 

Fahrenheit 451 es va          

escriure abans de l’exis-

xistència d'internet, però 

se’ns fa plenament contem-

porània. Com interpretem 

les xarxes? Reflexionem 

prou  sobre el control que 

exerceixen sobre nosaltres? 

Contrastem les informaci-

ons transmeses a través de 

les xarxes per tal de fer-nos     

la nostra pròpia i lliure  

opinió?  

 

 

I si no tinguéssim dret a llegir?  

¿I si es considerés una de les més 

greus vulneracions del codi de la 

teva societat, castigat, en última 

instància, amb la mort? Perquè 

si llegeixes, tens consciència uni-
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versal. Tens arguments. Tens, en 

definitiva, opinió. Fahrenheit 

451 és una de les novel·les, i film, 

que millor representen la socie-

tat del futur que molts han ima-

ginat, esperem, sense encert. 

 

Com molts saben, el títol fa refe-

rència a la temperatura en la que 

s’encén el paper. I és que Ray 

Bradbury ens presentava ja el 

1953 la història d’una societat on 

el treball dels bombers és iniciar 

incendis per cremar obres literà-

ries, ja que la seva possessió va 

contra la llei,  en defensar que la 

lectura converteix en infelices a 

les persones. La realitat és més 

complexa: el govern és conscient 

que la lectura pot crear pensa-

ments individualitzats, quan ells 

François Truffaut, 1966 

Fitxa tècnica 

Sinopsi 

Fitxa artística 

El paper dels llibres s’encén a    
la temperatura de 451 graus 
Fahrenheit, en el futur opressiu 
Guy Montag, un disciplinat bom-
ber encarregat de cremar els 
llibres prohibits pel govern,    
coneix a una revolucionària    
mestra que s’atreveix a llegir. 
Mica en mica Guy començarà      
a tenir dubtes sobre la seva    
llibertat de pensament i el      
preu que tindria el fet de voler 
exercir-la. 

Director. ........ François Truffaut 
País. .............. Regne Unit 
Guió. ............. François Truffaut, Jean-Louis 
                       Richard /  
                        Novel·la de Ray Bradbury 
Produtora. ..... Anglo Enterprises /  
                        Vineyard Film  
Fotografia. ..... Nicolas Roeg  
Música.  ......... Bernard Herrmann 
Gènere. ......... Ciència ficció 
Durada. ......... 108 m 

Julie Christie,  
Oskar Werner,  
Cyril Cusack,  
Anton Diffring,  
Jeremy Spenser,  
Ann Bell,  
Alex Scott,  
Bee Duffell,  
Caroline Hunt,  
Anna Palk. 
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volen que sigui comú, pacífic i 

submís. 

 

Tot plegat ho anem descobrint 

gràcies a en Guy Montag, un 

d’aquests “bombers” que, a    

l’adonar-se (gràcies a una jove 

veïna que el fa reflexionar sobre  

la seva feina) que la seva vida no 

té al·licient, aleshores decideix 

investigar sobre els motius que 

porten a algunes persones a 

guardar els llibres i, fins i tot a 

morir per ells. Aviat, té clar que 

ell vol formar part de la resistèn-

cia que lluita per conservar el 

coneixement i així convertir-se 

en perseguit pel govern per    

defensar les seves idees, i un cop 

descoberta la seva veritable  

passió literària a través dels 

“Contes de misteri i imaginació” 

d’Edgar Allan Poe. Visionant el 

film és com es pot interpretar 

millor aquest fet. 

 

En Ray Bradbury escriu la seva 

novel·la com a resposta a la  

censura que el senador Mc    

Carthy dels Estats Units exer-

ceix sobre els llibres durant els 

anys 50. L’adaptació que fa 

Cal estar atén al detall d’algunes 

seqüències molt significatives, 

veure com es destrueixen per 

tota l’eternitat obres com Don 

Quijote de Cervantes o Els     

germans Karamàzov de Dosto-

yevski, dol de veritat. 

 

Per sort, tant el llibre com la 

pel·lícula deixen la finestra 

oberta a l’esperança. Un dels 

caps de la resistència diu: “Som 

una minoria d’indesitjables que 

cridem en el desert. Però      

sempre serà així. Arribarà un 

dia que ens cridaran a tots    

perquè recitem els textos litera-

ris que hem après de memòria, 

i, aleshores els llibres es trona-

ran a imprimir. I si torna una 

altra època de foscor, persones 

com nosaltres tornaran a fer el 

mateix” 

 

Desitgem que mai haguem         

d’acabar memoritzant llibres 

com a Fahrenheit 451. 

                                                                     

Arantxa Acosta 

 

François Truffaut tretze anys 

més tard, suposa el seu primer 

film en color i parlat en anglès. 

 

La pel·lícula, sorprèn ja des del 

seu inici, sent fidel a la història 

del Ray Bradbury, el director 

decideix que els títols dels crè-

dits no sortin escrits, sinó que 

siguin narrats,  fa servir força 

picades d’ullet envers l’autor 

com quan es cremen Cròniques 

marcianes, el propi exemplar de 

Fahrenheit 451 o fins i tot un 

exemplar de la revista emblemà-

tica de La nouvelle vague:      

Cahiers du Cinema. 

 

És evident, que el fil conductor 

del film no és del tot fidel al   

llibre. A l’últim moment, el    

director va decidir, no se sap 

ben bé per què, que el personat-

ge de la dona del bomber i el de 

la noia que li fa obrir els ulls fos 

interpretat per la mateixa actriu, 

la Julie Christie. En Truffaut li 

va saber donar la importància 

adequada, com si realment es 

tractés d’un altre personatge 

important. 

 


