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La trobada serà el 15 de desembre
de 2010 a les 18:00h

1. L’autor

Philip Pullman
(Norwich, Anglaterra, 1946)

Escriptor anglès. Va estudiar a la Universitat d’Oxford, on més tard va ser
professor fins que va poder viure íntegrament de l’ofici d’escriptor. És autor de la
popular trilogia de novel·les fantàstiques La matèria obscura, que va obtenir el
prestigiós premi Carnegie Medal, concebut com una de les millors obres del gènere
infantil i juvenil. Els seus llibres han captivat milions de lectors d’arreu del món, tant
joves com adults.
Llums del nord, el primer volum de la sèrie ha estat portat al cinema sota el títol
de La brúixola daurada.

2. La novel·la
La protagonista és una nena de 12 anys que viu a un Oxford d'un món paral·lel al
nostre, allà descobreix que volen enverinar el seu tiet i a partir d'aquí li apareixeran un
seguit d’aventures que haurà d'anar superant per arribar al Nord. Quan el rector li dóna
l'aletiometre, un dels 7 que hi ha en el món, començarà a viure una aventura per terres
gèlides, aventures amb bruixes, óssos cuirassats...

El món on es troba Lyra és un món com el nostre, però on existeixen la màgia,
les bruixes i on es poden viure moltes aventures per terra, mar i aire. S'ha de tenir en
compte que no es el mateix món que el nostre, i que en podeu anar descobrint els
misteris llegint el llibre.

3. Opinions a la xarxa

“Benvolgudes noies i benvolguts nois: Us voldria recomanar un llibre i una
pel·lícula que estic segur que us agradaran. Tots els nois i noies - i tots els adults- a qui
he recomanat el llibre - que en realitat és una trilogia, o sigui són tres llibres seguits, o
sigui que expliquen la mateixa història, que segueixen, com dèiem abans- els ha agradat
molt. La pel·lícula l'acaben d´estrenar ara mateix i es titula La Brúixola daurada i la
interpreten Nicole Kidman i Steve Graig, i una nena que fa el paper protagonista, i els
tres llibres d'on han tret el guió porten el títol global de La matèria obscura i tenen els
noms següents: Llums del Nord, el primer, La daga,el segon, i El telescopi d'ambre, la
tercera part. L'editorial és Empúries, en català, i Edicions B. en castellà. L'autor és
Phillip Pullman i molts crítics diuen que és millor escriptor que l'autora de Harry Potter,
tot i que a mi les comparacions no m'agraden gens. Si llegiu la trilogia abans de veure la
pel·lícula us adonareu d'un dels secrets de la lectura, i és que el llibre explica moltes
més coses de les que el cinema o la televisió són capaços de mostrar, d'ensenyar en la
pantalla, i d'aquesta manera en contemplar les imatges vosaltres podeu establir un diàleg
interior, silenciós però animat i divertit , afegint detalls i episodis que el cinema ha
d'escurçar i presentar de manera més ràpida i resumida. Així podreu opinar amb més
fonament i amb més coneixement que els espectadors que es limitin a empassar-se les
imatges que els donen sense conèixer l'extensió i la profunditat de la història que els
mostren. Podríem dir que el cinema es dirigeix als nostres ulls . i el llibre, la lectura, es
dirigeix al nostre cervell. Una pel·lícula explicada no és el mateix que una pel·lícula
vista, però un llibre llegit és igual si el llegeixes tu mateix que si te'l llegeix un altre. Tot
això ja ho saps i la millor manera d'engrescar-se amb la lectura és llegint un bon llibre.
Per això us recomano aquesta trilogia. En la lectura us adonareu que l'autor fa servir la
fantasia per penetrar en terrenys difícils de mostrar en la realitat, com ara el més enllà
de la mort, els universos paral·lels de què ens parlen els científics , el poder del mal i el

poder del bé i de l'amistat, el coratge, la salvació de la humanitat...Abans he dit que és
una obra profunda per això, perquè no és limita a distreure'ns amb peripècies
fantàstiques, sinó que darrere de les aventures hi ha un misteri, que ens interessa a tots
els humans, lectors o no, i és la raó del perquè vivim i lluitem i donen sentit a la nostra
vida. Bona lectura, doncs!”
http://dellibres.blogspot.com/2008/01/la-brixola-daurada.html

4. La Pel·lícula
La brúixola daurada és una pel·lícula de 2007, dirigida per Chris Weitz.
Protagonitzada per Dakota Blue Richards, Nicole Kidman, Daniel Craig i Eva Green en
els papers principals. Basada en la novel·la Llums del nord de Philip Pullman. Com la
novel·la, és la primera part de la trilogia La matèria oscura.
Galardonada amb el Premi Òscar 2008 : als millors efectes especials.
Galardonada amb el Premi BAFTA 2008 : als millors efectes especials. Galardonada
amb el premi Art Directors Guild 2008 : a la millor direcció d’art . Galardonada amb el
Premi CDG (Costume Designers Guild) 2008 : al millor vestuari.

4. Bloc del Club
Us convidem a visitar i a participar al nostre BLOC:

http://mecanoscritjove.blogspot.com/

