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“carregant de significats paraules i expressions corrents”,Vicent Vidal; «Matèria 
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del món vegetal en «Matèria de Bretanya», Jaume Pons Conca. RESSENYES I 
COMENTARIS: L’aspra senda identitària dels valencians (Joan Garí: L’única 
passió noble, Ed. Onada, Benicarló, 2017), Lluís Alpera; Poesia a dues veus. Text 
de la Presentació a la Llibreria Públics de Dénia (9-VI-2017) dels poemaris 
Talismà, de Carles Mulet i Poemes amb llum de lluna, de Maria Dolors Pellicer. 
Maria Dolors Pellicer i Carles Mulet; Per la recuperació de la cultura popular 
(Jesús Moncho: Els meus orígens: una senda d’emocions, Carena Books, 
Ontinyent, 2015, Lluís Alpera; John R. Dos Passos: Trajecte vital d’un desengany, 
Rafa Gomar. ANTOLOGIA: L’últim ball (Abschlussball), de Jess Jochimsen 
(Traducció de l’alemany i nota introductòria per Elena Sánchez-López).

Núm. 47

DOSSIER: LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA: UN PONT ENTRE LES CULTURES. 
Presentació: Literatura universal “la traducció és un acte d’amor”, Elija Lutze; 
La gènesi i evolució de Versions Múltiples: un projecte col·laboratiu de traduc-
cions literàries, Sílvia Aymerich i Lemos; Presentacions singulars: el festival de 
poesia “Multiple Versionen” de Leipzig, Sabine Asmus i Ielyzaveta Walther; Una 
experiència personal a l’entorn de la traducció literària mitjançant llengües pont, 
Pau Joan Hernàndez; L’autotraducció dins el projecte Versions Múltiples, Sílvia 
Aymerich i Lemos; Sobre els equívocs en la traducció literària. El cas del poema 
d’Espriu “Cançó d’Albada. Recordant Goethe”, Antoni Prats; Traduir poesia 
infantil, és a dir, traduir poesia, Miquel Desclot; La rauxa de les traduccions 
catalanes (1962-1968) vista per un traductor d’aquells anys, Artur Quintana; 
Entrevista a Joan Francesc Mira: “He fet tantes coses per necessitat”, Tomàs 
Llopis. RESSENYES I COMENTARIS: Entorn de la narrativa breu, (Jordi 
Puntí: Això no és Amèrica, Ed. Empúries, Barcelona, 2017. 224 pàgines), Rafa 
Gomar; Elogi dels paisatges humanitzats. Josep Santesmases i Ollé: Els paisatges 
trobats. Dietari (Premi de Narrativa Memorialística Ciutat de Benicarló 2017. 
Onada Edicions. Benicarló, 2017), Antoni Prats; Emili Rodríguez-Bernabeu, 
poeta d’Alacant. Text de la presentació a la Casa Berdín, seu de l’Institut Alacantí 
de Cultura, de l’Obra poètica completa d’E. Rodríguez-Bernabeu. (Alacant, 27 de 
febrer de 2018), Antoni Prats; La història contada a través d’un toll. (Una lectura 
de La presó del cel de Joaquim Espinós. Editorial Lletra Impresa, 2017), Victòria 
E. Cremades. ANTOLOGIA: Homenatges de l’equip de Versions Múltiples als 
seus degans: Bernat Lesfargas, Renada-Laura Portet i Andreas Wesch.
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PRESENTACIÓ DEL DOSSIER «LITERATURA, CIÈNCIA I FICCIÓ»: 
SOBRE CONNEXIONS I ELS REALISTES D’UNA REALITAT MÉS ÀMPLIA

Elija Lutze

En aquest editorial es presenten els temes del número 48 de L’Aiguadolç: la 
ciència-ficció i els vincles entre ciència i literatura. A continuació es donen 
exemples d’obres d’autors famosos que incorporaven textos científics i es 
tracta breument la ciència-ficció i les seues característiques principals. Per 
concloure, es resumeixen els articles que constitueixen el dossier monogràfic.

PaRaules clau: literatura fantàstica, literatura especulativa, ciència ficció, 
fantasia, ciència, literatura, L’Aiguadolç, Ursula K. Le Guin

INTRODUCTION TO THE DOSSIER «LITERATURE, SCIENCE AND 
FICTION»: ABOUT CONNECTIONS AND THE REALISTS OF A 

LARGER REALITY

In this editorial we are introduced to the 48th issue of the literary magazine 
L’Aiguadolç’s monographic topics: science-fiction and the links between 
science and literature. Next, the editorial provides examples of famous authors’ 
works that incorporated scientific texts and addresses the genre of science-
fiction and its main characteristics. Finally, summaries of the articles that make 
up the monographic dossier are given.

KeyWoRds: fantastic literature, speculative literature, science fiction, fantasy, 
science, literature, L’Aiguadolç, Ursula K. Le Guin

*

LA LITERATURA I LA CIÈNCIA: CONNIVÈNCIES

Emili Rodríguez-Bernabeu

L'article estudia el desenvolupament paral·lel de ciència i literatura; la primera, 
observació precoç en les societats humanes; la segona, mitjà ineludible per 
conservar el saber acumulat mitjançant les observacions. Malgrat aquest 
creixement gairebé sincrònic, troba un enfrontament històric entre ambdues. 
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Cap a finals del segle xix la inspiració literària que havia cercat la seua 
inspiració en la mitologia clàssica i la religió, canvia la font d'inspiració i 
s'inspira en la ciència, comença la postmodernitat. 

PaRaules clau: ciència, literatura, enfrontament històric, mitologia, religió, 
inspiració, postmodernitat

LITERATURE AND SCIENCE INTERTWINED

This paper studies the parallel development of science and literature; the first, 
precocious observation in human societies; the second, indispensable means 
for conserving the knowledge that had been gathered through observations. 
Despite this almost synchronic growth, there was a historical clash between 
both. At the end of the 19th century literary inspiration, which had looked 
for inspiration in classical mythology and religion, changed their source of 
inspiration over to science. Postmodernity begins. 

KeyWoRds: science, literature, historical approach, mythology, religion, 
inspiration, postmodernity

*

LA FICCIÓ: UNA EINA  
PER REFLEXIONAR SOBRE L’ÈTICA CIENTÍFICA

Xavier Duran Escribà

Ciència en ficció és el nom d’un gènere proposat l’any 2003 pel químic, 
escriptor i mecenes Carl Djerassi. Es diferencia de la ciència-ficció en què la 
ciència i els comportaments que s’hi descriuen han de ser totalment plausibles 
i perquè pretén mostrar la manera de ser i d’actuar dels científics més que les 
seves recerques. Més enllà d’aquest nou gènere, trobem moltes obres literàries 
d’autors de totes les èpoques que introdueixen de forma rigorosa referències 
científiques. Això ens permet comprendre millor moltes obres i molts autors, 
ens proporciona dades i materials per a la història de la ciència i ens ajuda a 
esbrinar quina era la visió que en determinades èpoques i ambients hi havia 
envers certs avenços. En els darrers anys han aparegut algunes obres d’autors 
prestigiosos que aconsegueixen recrear de forma consistent i versemblant 
debats sobre temes ètics relacionats amb els avenços científics –Mulisch, 
Ishiguro i McEwan, entre altres. Apart del seu valor literari, això les converteix 
en una eina per fer arribar el debat científic a un públic més ampli que rarament 
llegirà un assaig, però que també ha de tenir informació sobre aquests temes 
punyents i conflictius.

PaRaules clau: ciència en ficció, història de la ciència, ètica científica, literatura
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FICTION: AN INSTRUMENT  
FOR THINKING ABOUT SCIENTIFIC ETHICS

Science-in-fiction is the name for a genre postulated in 2003 by the chemist, 
writer and patron Carl Djerassi. It differs from science-fiction in that the 
science and the behaviours that are described in science-in-fiction must be 
completely plausible and because it pretends to show the way scientists are 
and act rather than their research. Apart from this new genre one can find many 
literary works from authors from every time period which present scientific 
references accurately. This allows us to better understand many works and 
many authors, it provides us with data and material for the history of science 
and it provides insight into the perception people in a particular time and 
setting had of specific advances. In recent years prestigious authors have 
written works that successfully recreate debates about ethic topics related to 
scientific advances in a consistent and believable way –Mulisch, Ishiguro and 
McEwan, among others. Apart from their literary value this turns them into a 
tool to make the scientific debate accessible to a wider audience that would 
rarely read an essay, but that also must have enough information about these 
poignant and sensitive topics.

KeyWoRds: science-in-fiction, history of science, scientific ethics, literature

*

DE CINC SETMANES EN GLOBUS A LA GUERRA DEL FOC,  
REFLEXIONS ENTORN DE LA PRESÈNCIA DE LA CIÈNCIA  

DINS LA NOVEL·LA JUVENIL DEL SEGLE xix

Sílvia Aymerich, Hélène Beaulieu i Josep-Joan Centelles

Aquest article presenta una visió de la ciència en la literatura juvenil a la 
França del segle xix. Després de repassar els orígens dels elements científics 
en la literatura, aprofundim en la ficció científica del bretó Jules Verne, el pare 
de la novel·la científica. Aviat, el 1851, Jules Verne entrà en contacte amb 
l’autor nord-català Jaume Aragó, el qual es convertí en una mena de tutor per 
a Verne. A través d’entrevistes fetes a Verne ens apropem a aquesta relació així 
com a la bretonitat de l’autor. L’editor Pierre-Jules Hetzel, d’altra banda, també 
va condicionar considerablement l’obra de Jules Verne. Hetzel mateix ja abans 
s’havia dedicat a reconciliar la ciència i la literatura; el 1864 inicia el Magasin 
d’éducation et de recréation, en què també col·labora Verne. Per acabar, ens 
centrem en l’aparició del gènere de la ficció prehistòrica, especialment a partir 
de J.-H. Rosny i La guerre du feu. 

PaRaules clau: literatura juvenil, segle xix, ciència, ficció científica, science-fiction, 
ficció prehistòrica, Jules Verne, J.-H. Rosny, Jaume Aragó, Pierre-Jules Hetzel
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FROM FIVE WEEKS IN A BALLOON TO QUEST FOR FIRE,  
REFLECTIONS AROUND THE PRESENCE OF SCIENCE  

IN 19TH CENTURY’S YOUNG ADULT LITERATURE

This paper presents an overview of science in young adult literature in the 
France of the 19th century. After recapping the origins of scientific elements 
in literature, it examines the scientific fiction of the Breton Jules Verne, the 
father of the scientific novel. Before long, in the year 1851, Verne encounters 
the north-Catalan author Jaume Aragó, who becomes somewhat of a tutor to 
Verne. Analysing interviews with Verne the paper looks into this relationship 
as well as his Breton identity. On the other hand, the publisher Pierre-Jules 
Hetzel did also have an important role in Jules Verne’s literature. Hetzel 
himself had previously tried to reconcile science and literature; in 1864 then he 
launches the Magasin d’éducation et de recréation which Verne contributed to. 
Finally, the paper focuses on the emergence of the genre of prehistoric fiction, 
especially J.-H. Rosny and La guerre du feu.

KeyWoRds: young adult literature, 19th century, science, scientific fiction, 
science-fiction, prehistoric fiction, Jules Verne, J.-H. Rosny, Jaume Aragó, 
Pierre-Jules Hetzel

*

LA NARRATIVA FANTÀSTICA (O DE FANTASIA) AL PAÍS VALENCIÀ

Josep Antoni Fluixà

El conreu de la narrativa fantàstica al País Valencià és molt recent i també 
minoritari. No obstant això, als anys vuitanta del segle xx s’inicia amb 
l’aparició d’obres d’una gran qualitat estilística. Hi destaquen dos autors: Josep 
Franco i Vicent Pascual. A partir d’aquest autors la producció del gènere es 
desenvolupa bàsicament en el camp de la literatura juvenil. De fet, la majoria 
de les obres, fins i tot les que tenen una lectura dirigida a un públic adult, 
es publiquen en col·leccions de narrativa juvenil. Molt sovint els límits entre 
la narrativa fantàstica i la d’aventures són difusos. També hi ha presència de 
temes característics de la ciència-ficció i, sobretot, cal destacar l’aportació, a 
partir de la segona dècada del segle xxi, de les escriptores.

PaRaules clau: literatura valenciana, literatura fantàstica, ciència-ficció, 
literatura catalana
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FANTASTIC (OR FANTASY) LITERATURE IN THE VALENCIAN COUNTRY

The cultivation of fantastic narrative in the Valencian Country is most recent as 
well as a minority. Nevertheless, in the eighties of the 20th century it kicks off 
with the emergence of literary works of a good quality style. Two authors stand 
out: Josep Franco and Vicent Pascual. From these writers onward this genre’s 
production is basically placed within the field of young adult literature. As a 
matter of fact the majority of works, even those aimed at adults, are published 
in collections for young people. Often the limits between fantastic fiction and 
adventure fiction are vague. There are also characteristic science-fiction topics, 
and especially the contribution of female writers from the second decade of the 
21st century on has to be highlighted.

KeyWoRds: Valencian literature, fantastic literature, science-fiction, Catalan literature

*

L’UNIVERS DE LA FALLERA CALAVERA:  
LA IDENTITAT CULTURAL VALENCIANA EN (UN) JOC

Jordi Llavoré i Pons

El present article fa un recorregut per l’univers de La Fallera Calavera (2013-
2019) des dels seus inicis com a treball universitari fins als nostres dies a les 
portes de la publicació d’una segona expansió del joc amb taulell. El fenomen 
de La Fallera Calavera amb desenes de milers de jocs venuts i milers de llibres 
editats han contribuït a conrear la identitat nacional valenciana entre joves i 
adolescents, i, així, reafirmar el seu sentiment de pertinença.

PaRaules clau: La Fallera Calavera, joc de cartes, folklore, identitat nacional 
valenciana, sentiment de pertinença

THE UNIVERSE OF THE CARD GAME LA FALLERA CALAVERA:  
VALENCIAN CULTURAL IDENTITY AT STAKE

This article develops an overview of the universe of La Fallera Calavera 
(2013-2019) from its beginnings as a college work to the present day on the eve 
of the publication of a second expansion of the game with a board game. The 
phenomenon of La Fallera Calavera with tens of thousands of games sold and 
thousands of books published has helped to cultivate the Valencian national 
identity among young people and teenagers, and in doing so, strengthens their 
feeling of belonging.

KeyWoRds: La Fallera Calavera, card game, folklore, Valencian national 
identity, feeling of belonging
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LA DISTOPIA COM A PARÒDIA:  
L’EXPLORACIÓ GRÀFICA DE LAVÍNIA 2016 O LA GUERRA DELS POETES

Eduard Baile López

Lavínia 2016 o la guerra dels poetes, del comicaire Enric Sió i l’escriptor 
Emili Teixidor, és un còmic publicat en l’any 1968 en la revista Oriflama i que 
encara a dia de hui manté una consideració de culte per ser la primera historieta 
de signe antifranquista publicada a l’Estat espanyol. A partir d’un plantejament 
narratiu característic de la ciència-ficció, com és la distopia, Sió i Teixidor en 
fan una subversió per mitjà de la paròdia per a elaborar un comentari polític 
en un marc de manca de llibertats, especialment pel que fa a les dificultats 
de supervivència de la cultura en llengua catalana. Amb un acostament que 
es vol aparentment lleuger via un to lúdic però que, en veritat, s’allotja en 
la marginalitat del panorama cultural, l’artefacte esdevé un exemple òptim 
d’obra que, tot fagocitant elements de la cultura de masses, emet un missatge 
d’avantguarda trencador amb els convencionalismes.

PaRaules clau: avantguarda, còmic, Lavínia, Sió, Teixidor

DYSTOPIA AS A PARODY:  
A GRAPHICAL EXPLORATION OF LAVÍNIA 2016 

O LA GUERRA DELS POETES

Lavínia 2016 o la guerra dels poetes, by artist Enric Sió and writer Emili 
Teixidor, is a comic published in 1968 for Oriflama magazine and which 
still retains a cult following status for being the first one of its kind released 
against Franco in Spain. Based on a narrative approach which is characteristic 
of science fiction, such as dystopia, Sió and Teixidor subvert it by means of 
a parody which enables them to elaborate a political remark in a freedomless 
context, especially with regard to survival difficulties of Catalan culture. With 
an approach which is innocuous on the surface thanks to a mocking tone 
but which, instead, belongs to the edges of cultural panorama, this artefact 
becomes an exemplary work which, by absorbing mass culture elements, sends 
an avant-garde message against conventionalisms.

KeyWoRds: avant-garde, comic, Lavínia, Sió, Teixidor

*
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ENTREVISTA A LAURA HUERGA I BLANCA BUSQUETS:  
“URSULA K. LE GUIN ÉS LA GRAN CREADORA D’ESPERANÇA”

Elija Lutze

En vista de la mort recent, l’any 2018, de l’autora Ursula K. Le Guin així com 
la publicació, el mateix any, del seu llibre Els desposseïts, per primera vegada 
en català, per l’editorial Raig Verd, entrevistem a Laura Huerga (editora de 
Raig Verd) i Blanca Busquets (traductora del llibre). Parlem sobre el sector 
editorial català, la publicació de ciència-ficció, Le Guin, la traducció d’Els 

desposseïts i algunes de les dificultats que va constituir, així com la traducció 
de La mà esquerra de la foscor, que eixirà al final d’any.

PaRaules clau: Ursula K. Le Guin, Raig Verd, sector editorial, traducció 
literària, ciència-ficció, The Dispossessed, Els desposseïts, La mà esquerra de 
la foscor, Left Hand of Darkness

INTERVIEW WITH LAURA HUERGA AND BLANCA BUSQUETS:  
“URSULA K. LE GUIN IS A GREAT CREATOR OF HOPE”

In view of the author Ursula K. Le Guin’s recent death, in 2018, as well as the 
release of her book The Dispossessed in a first-ever Catalan translation (Els 

desposseïts) by the publishing house Raig Verd, in the same year, I interview 
the publisher Laura Huerga and the translator Blanca Busquets. We talk about 
the Catalan publishing industry, the publication of science-fiction, Le Guin, 
the translation of Els desposseïts and some of the challenges faced, and the 
translation of Left Hand of Darkness (La mà esquerra de la foscor), due to be 
launched at the end of the year.

KeyWoRds: Ursula K. Le Guin, Raig Verd, publishing industry, literary 
translation, science-fiction, The Dispossessed, Els desposseïts, La mà esquerra 
de la foscor, Left Hand of Darkness


