Suzanne Collins
Els jocs de la fam

La trobada serà el dimecres, 26 d’octubre
de 2011 a les 18:00h

1. L’autora:

Suzanne Collins (Connecticut, 1964)

Escriptora i guionista nord-americana. La carrera de Suzanne va
començar el 1991, com a guionista en programes de televisió per a nens.
Va treballar per a canals com Nickelodeon, incloent programes com
Clarissa ho explica tot, Els Misteriosos Arxius de Shelby Woo, Petit Ós i
Oswald.
També va ser la guionista principal de Clifford, el gran gos vermell
per Scholastic Enternaiments. Va rebre una nominació de la Germandat de
Escriptors d'Amèrica (Writers Guild of America) per co-escriure l'aclamat
especial de Nadal Santa, Baby!.
Després de conèixer l'autor de llibres infantils James Proimos mentre
treballava al programa Generation O! en Kid's WB, es va inspirar per
escriure llibres per a nens pel seu compte.
La inspiració de Gregor el Subterrani, el seu primer llibre de la saga
Les Cròniques de les Terres Baixes, ve en part de Alícia al país de les
meravelles, ja que quan era petita pensava en les possibilitats que tenia algú
de caure per un forat al cau d'un conill i trobar una festa del te. Segons ella
era més provable caure pel forat de les clavegueres de Nova York.
Collins també va escriure un llibre d'imatges que rimen il·lustrat per
Mike Lester titulat Quan Charlie McButton va perdre el poder.

Obtingut de «http://ca.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Collins»

2. La novel·la:

En el futur, a la zona on són actualment els Estats Units, trobem
Pànem, un país amb una societat peculiar governada d’una forma
centralista i autoritària des del Capitoli. El funcionament d’aquest macro
país es basa en els districtes. Cada districte té una funció concreta i
s’encarrega de proveir aliments, materials, serveis... a la resta de districtes.
Els habitants d’aquest país viuen tancats en aquest país ja que tenen
prohibit sortir dels límits i la pobresa és la característica que defineix a tots
els districtes.
Cada any es celebren a Pànem els Jocs de la Fam, una mena de
concurs televisiu (tothom en aquell país té televisió, instrument amb el que
el govern envia els seus missatges), on cada districte ha d’enviar a un noi/a
major de 12 anys que els representi. La competició consisteix en eliminar a
la resta de participants i aconseguir sobreviure amb l’única ajuda de les
habilitats de cadascú. En un entorn desconegut i desarmats, les opcions de
sobreviure són mínimes però la perícia dels tributs i experiència seran molt
importants per a la seva supervivència.
Katniss, la protagonista d’aquesta història, serà la representat del
districte 12, el més pobre de Pànem, en substitució de la seva germana
petita. I decidida a sobreviure explotarà totes les seves habilitats, la seva
intel·ligència i fins i tot desafiarà al Capitoli per sobreviure i retrobar-se
amb la seva família.

Aquesta gran novel·la permet moltes lectures. Des de la crítica
ferotge a les societats autoritàries, als missatges i controls televisius, la
lleialtat, la confiança i el sacrifici envers els demés... una història per
pensar i comentar i que fa veure el que és realment important.
Aquesta és la primera part de la trilogia dels Jocs de la Fam que
compta amb el beneplàcit de la crítica i l’èxit entre el públic juvenil.

http://alotspetitprincep.blogspot.com/2011/03/els-jocs-de-la-fam.html

SI US HA AGRADAT LA NOVEL·LA
NO US PODEU PERDRE LA
CONTINUACIÓ DE LA SAGA:
EN FLAMES I
L’OCELL DE LA REVOLTA

