Brian Selznick
La invenció de l’Hugo Cabret

La trobada serà el 28 de març
de 2012 a les 18:00h

1. L’autor

Nascut a East Brunswick, Nova Jersey, es va graduar a l’Escola de
Disseny de Rhode Island. Amb els seu primer llibre, The Houdini Box, va
obtenir una gran repercussió entre la crítica i el públic, i també dos premis:
el Texas Bluebonnet i el Rhode Island de literatura infantil.

El seus treballs en obres com The Dinosaurs of Waterhouse
Hawkins, Walt Whitman: Words for America i en Amelia and Eleanor Go
for a Ride, també li han aportat nombroses distincions, com per exemple la
Caldecott Honor, l’ALA Notable Book i el Booksense Honor Book.

Selznick reconexi que va trobar la inspiració per a crear la novel·la
de l’Hugo després de llegir Edison’s Eve: A Magical History of the Quest
for Mechanical Life, de Gaby Wood, text que, en paraules del propi
Selznick, “explica la vertadera història d’uns complicats autòmats a corda
que es van donar a un museu de París. La col·lecció va ser abandonada en
un àtic en ruïnes i, finalment, van ser llençats a la brossa. Em vaig imaginar
a un noi que trobava les màquines trencades i oxidades i, en aquell mateix
moment, va néixer l’Hugo i la seva història.”.

2. La novel·la

“L’Hugo és un noiet orfe que malviu amagat en una estació de París.
La seva dèria és reparar un autòmat que havia trobat el seu pare i que
representa un home assegut en un escriptori. Quan aconsegueix fer-lo
funcionar, però, el noi queda glaçat. Quina relació té el dibuix que ha fet la
figura mecànica amb el vell sorrut de la parada de joguines de l’estació?
Amb l’ajuda de la Isabelle, la fillola del vell, l’Hugo farà un descobriment
sorprenent. Combinant elements dels àlbums il·lustrats, la novel·la gràfica i
el cinema, Brian Sleznick trenca la forma de la novel·la tradicional per
crear una obra molt original i innovadora.”
De la contraportada

3. Algunes opinions
“Un llibre força diferent… una novel·la peculiar. Una novel·la que,
sense ser un còmic, té més dibuixos que no pas lletra.
El que sorprèn de “La invenció de l’Hugo Cabret” és la mescla que
fa l’autor de diverses tècniques per explicar la història: el text d’una banda i
una nombrosa i excepcional il·lustració que fa les funcions dels fotogrames
d’una pel·lícula de cinema es combinen per explicar una història de les
d’abans.
El millor del llibre és que tant la il·lustració com el text combinen a
la perfecció i creen un conjunt especialment pensat per al públic infantil i
juvenil.

Si esteu pensant en fer un regal acosteu-vos a una llibreria i doneu un cop
d’ull a aquest llibre. Ben segur que serà el regal que acabareu realitzant.”
www.llibrevell.cat/wp/llibre-la-invencio-de-lhugo-cabret/

“És d'aquelles novel·les que no només es llegeix, sinó que es gaudeix
amb intensitat. És un llibre a mig camí de la novel·la clàssica i de les
novel·les gràfiques, amb unes il·lustracions que, de tan senzilles, són d'una
bellesa abrumadora. D'aquells llibres que val la pena tenir a la biblioteca
personal i recuperar de tan en tan.
La història no pot ser més simple i amb tots els tòpics del gènere: un
noiet orfe s'ha d'espavilar per sobreviure en una estació de tren de Paris i, al
mateix temps, evitar ser descobert i portat a un centre d’acollida. L'Hugo
està convençut que el seu pare li va deixar un missatge abans de morir dins
d'un autòmat i està obsessionat en reparar-lo, costi el que costi i hagi de
robar les peces que calgui. Un dia, però, es descobert per l'amo de la botiga
de joguines on roba totes les peces per l'autòmat. A partir d'aquí farà un
descobriment encara molt més important i, el que és millor, amistat amb la
neboda del jogueter.
La novel·la és un magnífic homenatge als pioners del cinema, a Georges
Méliès, però també a l'amistat i a la redempció amb la vida a través del
cinema.”
unsalt.blogspot.com/2010/10/la-invencio-de-lhugo-cabret.html

Per conèixer la pel·lícula, visiteu:
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_(pel%C3%ADcula)
Per conèixer més sobre l’obra, visiteu:
http://lainvenciondehugocabret.grupo-sm.com/index.html

