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Segle xxvii. L’Eternitat, una organització dedicada a 
controlar i canviar la realitat, domina el món. El seu 
objectiu? Alterar la història de la humanitat per a 
protegir-la de qualsevol catàstrofe. Tot funciona a 
la perfecció fins que Andrew Harlan, un dels tècnics 
de l’Eternitat, s’enamora de Noÿs Lambert, una dona 
no-Eterna. Perseguits per la implacable maquinària 
institucional, fugiran a través dels segles per a preser-
var el seu futur junts, encara que això supose trencar 
totes les regles i, fins i tot, destruir l’Eternitat mateixa.

TEMÀTICA: el destí, el deure i les responsabilitats, 
el sacrifici, la llibertat d’acció i de pensament i 
l’amor.

GÈNERE: narrativa, ciència-ficció. 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància del 
pensament crític, les conseqüències dels nostres 
actes, el sacrifici pel bé comú i el valor de l’amor.

CLAUS PER A LA LECTURA
Un clàssic
Asimov va escriure més d’un centenar d’obres al llarg 
de la seua carrera literària i La fi de l’eternitat no és no-
més una de les més conegudes, sinó també un clàssic 
de la ciència-ficció que va canviar la manera com s’in-
terpretaven els viatges en el temps.

El bé comú
Andrew Harlan es veu atrapat entre l’espasa i la paret. 
Què és més important: l’Eternitat o el seu amor per 
Noÿs? Prompte descobreix que establir què és el bé 
comú, la decisió que beneficia el major nombre pos-
sible de persones, no és gens fàcil.

La història de la humanitat
L’Eternitat modela i remodela la història de la huma-
nitat segons els seus propis criteris. Això crea un se-
guit de realitats que van existir en un moment donat, 
però de les que ja hi no queda cap rastre. La idea ens 
ajuda a reflexionar sobre la importància de conéixer 
el nostre passat.
. 
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