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Aquest article tracta sobre una novel·la de Suzanne Collins; Vegeu-ho The Hunger Games (pel·lícula). Per a la trilogia, vegeu The Hunger Games Trilogy Hunger GamesEn la primera edició de The Literary TypeAuthorSazann CollinsEnsuzanne CollinsSan EnglishCover ArtistTim O'BrienPublication States of America , Estats Units d'Amèrica, 14 de setembre
de 2008 (2008-09-14) (anglès) EditorialCosolic Corporation Edici'Hunger Games and The Hunger Games English EditionTraductorArman Van Der MeerDades i figuresGenderAventuraDistopic Science FictionPan NarrativePanit of the Hunger Games AwardsDorothy Canfield Children's Book Award (ca. ) SèrieTrilogy Jocs de la Fam en flames →AltresISBN9
78-84-92671-21-2OCLC181516677 Classificació biblioteca d'identitatP-7.C6837 Hun 2008Place webscholastic.com Els Jocs de la Fam és una novel·la de ciència-ficció nord-americana 2016, escrit per l'escriptora nord-americana Suzanne Collins. La protagonista de setze anys, Katniss Everdeen, viu al país postapocalíptic i ombrívol de Panem (Amèrica del
Nord), on el Capitoli, una metròpoli molt avançada, va prendre el poder de la nació després de diversos desastres devastadors. En el llibre, Els Jocs de la Fam són un esdeveniment anual a la televisió capitolina on un nen i una nena (homenatge) d'entre dotze i divuit anys d'edat cada un dels dotze districtes són seleccionats a l'atzar cara a cara en un joc
de supervivència on es veuen obligats a suïcidar-se fins que només n'hi ha un per recordar els dies foscos en què els barris es van rebel·lar. Diversos crítics i autors van donar la benvinguda a l'obra amb comentaris positius. La novel·la ha guanyat diversos premis, incloent la Medalla california young reader, i ha estat nomenada un dels millors llibres de
l'any de l'editorial setmanal. Pel contingut de The Hunger Games, Suzanne Collins es va basar en la mitologia grega, la lluita dels gladiadors romans i el reality show modern. Els Jocs de la Fam van ser publicats originalment en tapa dura el 14 de setembre de 2008 per Scholastic, amb una portada dissenyada per l'artista nord-americà Tim O'Brien. des de
llavors s'ha publicat a la butxaca de l'edició, així com un audiollibre i llibre electrònic. Després d'una tirada inicial de 200.000 còpies, al febrer de 2010 es van vendre 800.000 còpies. Des de la seva publicació, els Jocs de la Fam s'han traduït a 26 idiomes i els drets editorials s'han venut a 38 països. Armand Karaban van der Meer estava traduint al català,
Grup de 62 el 2009. La novel·la és la primera de la trilogia dels Jocs de la Fam, seguida d'En Flame (2009) i L'ocell de la Revolta (2010). El 2012, l'adaptació cinematogràfica va ser estrenada, dirigida per Gary Ross i co-escrita i coproduïda pel mateix Collins. L'argument descansa Panem, la nació imaginista dels Jocs de la Fam, al mapa d'Amèrica del Nord.
Els Jocs de la Fam tenen lloc en un país anomenat Panem; De fet, és una civilització postapocalíptica situada a Amèrica del Nord. El territori està format pel Capitoli, la capital del país, i tretze estats anomenats àrees que estan sota el seu control. Gairebé cent anys abans que comencés la història, el districte 13 va llançar una revolta contra el Capitoli que
va donar lloc a la pèrdua de moltes vides i la destrucció total de la zona. Com a càstig per prevenir futures revoltes, el Capitoli ha creat un esdeveniment anomenat Els Jocs de la Fam, on cada any els dotze districtes restants han d'enviar dos homenatges, un noi i una nena d'entre dotze i divuit anys, per lluitar fins a la mort a l'arena fins que només en queda
un, mentre que tot el panem els mira a la televisió. La història s'explica en primera persona des de la perspectiva de Katniss Everdeen, una jove de 16 anys que viu al districte 12, la més pobra de totes elles i la dissenyada per a la mineria. Té una germana petita, Primrose Everdeen, que acaba de complir 12 anys, i per primera vegada entra en el sorteig
com un possible homenatge als setanta-quatre partits. El dia que es tria l'homenatge, Harvest Day, Prim és triat com un homenatge femení al Districte 12. No obstant això, l'actitud protectora de Katniss amb la seva germana l'obliga a salvar voluntàriament la vida de Prima. Pete Mellark, que era company de classe de Katniss quan era petit, és escollit com
un homenatge masculí, de manera que tots dos es dirigeixen al Capitoli per entrenar-se. Durant el viatge, es van trobar amb el seu mentor, Highmitch Abernathy, l'única persona viva del districte 12 que va guanyar el concurs (i per tant li va salvar la vida). Els aconsella i comença a explicar tot el que hauràn en els propers dies. Haymitch destaca el fet que
necessiten aconseguir patrocinadors per aconseguir ajuda a l'arena. Abans d'entrenar, Katniss va conèixer la seva estilista, Sinna, l'única persona a Capitol Hill amb qui se sent bé. Explica que s'està duent a terme la desfilada d'homenatges, un esdeveniment on els participants dels jocs es presenten al públic. Sinna planeja que Katniss i Pete portin un
vestit de foc per cridar l'atenció i aconseguir patrocinadors. Després que tots dos van aparèixer a la desfilada, van rebre una gran ovació per en públic, especialment katniss, que va trucar a la noia en flames. Més tard, tots els homenatges haurien de ser entrevistats per Caesar Flickerman, un animador al Capitoli. Allà, Pete revela que fa temps que està
enamorada de Katniss, tot i que creu que és només una estratègia per aconseguir patrocinadors. Després d'uns dies d'entrenament, els homenatges s'han de lliurar als observadors capitols per tal d'aconseguir entre un i 12 punts per guiar els patrocinadors al seu potencial. En el seu discurs, Katniss llança una fletxa a una poma col·locada a la boca del porc
a la zona restringida dels vigilants, deixant-los sorpresos. Tot i que amenaça la vida dels membres del Capitoli, Katniss obté una puntuació gairebé perfecta d'11, la més alta de 20 homenatges d'aquest any. L'endemà tots són transportats a l'arena del joc, que en aquesta edició és un gran bosc amb un riu que el creua pel mig. L'esdeveniment comença amb
tots els homenatges al voltant del centre d'armes anomenat Cornucopia, una estructura en forma de banya daurada on s'han deixat totes les armes, incloent l'arc i la fletxa, la principal habilitat de Katniss. Ella, seguint els consells de The Highmich, la va deixar de banda i la va agafar, en canvi, la primera motxilla que va veure i ràpidament va entrar al bosc a
buscar aigua i menjar. Al voltant del tercer dia, els jutges, que observen quins homenatges s'estan fent en tot moment, decideixen crear un fals incendi forestal per retre homenatge l'un a l'altre. Katniss és descoberta per un grup d'homenatges que van formar una aliança anomenada Tribut Professional o Professional. Abans d'atrapar-lo, puja a un arbre per
cobrir-se i passa la nit allà. Mentre altres tributs dormen a la part inferior de l'arbre esperant que baixi, Katniss assenyala que Rue, un homenatge femení al districte 11, comença a assenyalar-la per tallar la branca d'un arbre que té un niu de vespa. Cèsar informa al públic que en realitat són batedores, un grup de vespes modificades genèticament amb verí
mortal. Quan cau el niu, les vespes espanten el grup i maten glitter, un homenatge femení al Districte 1, que té un arc al qual Katniss és tan tout. Ell el roba i decideix córrer. No obstant això, ella rep una dosi de verí prou fort com per deixar-la inconscient. Mentre la Katniss dorm, en Ryu la cuida. Tots dos decideixen llavors formar una aliança i de dei
desmentien un pla per destruir les disposicions dels homenatges que katniss perseguia. El pla funciona, però en Ryu és capturat durant la fugida i el noi el mata clavant-li la llança al pit. Katniss intenta salvar-la disparant una fletxa al noi, però és És tard. Katniss acompanya en Ryu fins que mor per cançó i després fa un llit de flors al seu voltant per mostrar
el seu respecte, una acció que enfurisma el Capitoli. Per tranquil·litzar els espectadors, sorpresos i furiosos per la mort d'en Ryu, el Capitoli canvia sobtadament les regles del joc: hi pot haver dos guanyadors, però només si tots dos pertanyen al mateix districte. Katniss comença ràpidament a buscar Pete, que es troba ferit al riu i intenta curar-lo, fingint més
amor del que sent per atreure la simpatia del públic i obtenir ajuda. No n'hi ha prou amb una ferida a la cama, necessites medicació especial. L'amfitriona del Capitoli és capaç de convidar els sis homenatges restants a Corncopia. Com que tots necessiten alguna cosa amb urgència, es veuen en la necessitat d'enfrontar-se als altres amb homenatge per
aconseguir-ho. Allà Carnation, un homenatge femení al Districte 2, viu una batalla contra Katniss, on gairebé guanya. No obstant això, sembla thresh, un homenatge masculí al districte 11, i mata clavells creient que va ser ella qui va matar en Ryu, la seva parella de barri. Quan Katniss i Ryu formen una aliança, en Tresh perdona la seva vida i fuig. Amb la
mort constant de diversos homenatges, només Katniss, Pete i Kato romanen vius, un homenatge als homes del Districte 2, que tenien el control dels jocs des del principi. Com que ningú vol arriscar-se a una lluita oberta, el Capitoli el provoca, obligant-los a anar a Cornucopia per evitar mutacions de llops amb ADN d'homenatges caiguts. Comença la lluita
final, en la qual Kato perd i és devorat pels llops. En un acte de misericòrdia, Katniss dispara a Kato amb una fletxa al cap per acabar amb el seu dolor i mor ràpidament. Sembla que només falta l'anunci de la victòria, però el Capitoli anul·la una regla que dues persones podrien guanyar si pertanyien al mateix districte, obligant Katniss i Pete a lluitar entre si.
Mentre Pita concedeix a Katniss matar-la, ella es nega i elimina algunes baies verinoses, de manera que tots dos es suïciden doblement i per tant no hi ha guanyador, un esdeveniment inusual que interromprà els Jocs. El Capitoli reacciona amb urgència, proclamant-los guanyadors i traient-los de l'arena. Sortint, Heimich adverteix Katniss que s'ha convertit
en una amenaça per al Capitoli, tenint-los com a prova davant de tot el Capitoli. Pita s'assabenta que Katniss realment no l'estima i només pretén estimar-la per aconseguir patrocinadors. El llibre acaba amb ells tornant a la Zona 12 i reunint-se amb les seves famílies. Katniss Everdeen escultura de sorra a Somerset Katniss Everdeen, Girl on Fire: Ella és
l'estrella de la trilogia. Té setze anys al començament del primer llibre, i es presenta com a tranquil·la, independent i cruel. Té els cabells trenats llargs i foscos, la pell verda d'oliva i els ulls grisos. Viu amb la seva mare i primrose, la seva germana petita, al districte 12, un districte miner de carbó i un dels més pobres de Panema. A causa de l'escassetat
d'aliments al districte 12, Katniss està caçant il·legalment per alimentar la seva família i reposar els seus ingressos. El seu pare va morir en una explosió de mines quan era un nen, i la seva mare va caure en una profunda depressió. Al llarg de la seva vida, es va convertir en parella de caça i gran amiga de Gail Hawthorne de la mateixa zona de la qual el
seu pare també va morir en el mateix accident de muntanya. Pete Mellark és un homenatge masculí al Districte 12 als Jocs de la Fam. Encara que el seu pare és una mica trist però solidari amb l'home, la seva mare és una dona dura de mal caràcter. Als setze anys, Pete és d'alçada mitjana i té els cabells gruixuts i rosses i els ulls blaus. És considerat
noble, amable i carismàtic, el que l'ajuda durant els Jocs. Va fer una bona baralla i es va disfressar de camaleó. Li encanta pintar, però només en l'esmalt dels pastissos, ja que no té prou diners per comprar pintures o teixits. En l'entrevista, afirma que està perdut enamorat de Katniss. La seva relació amb Katniss ha anat creixent al llarg de la història. Gail
Hawthorne: Es tracta d'un jove de 18 anys que viu al districte 12. Katniss el descriu com alt, prim, muscular, de color oliva i d'ulls grisos, i atrau l'atenció de les noies del districte. És el millor amic de Katniss i, com ella, va actuar com a cap de la seva família (mare i tres germans) després de la mort del seu pare. És bo aturar les trampes, així com ser ràpid i
silenciós. Al bosc, Katniss discuteix qüestions polítiques prohibides a Capitol Hill. Està enamorat d'en Catniss. Thin, o Primrose Everdeen: té dotze anys i és petit, tendre i dolç. És la germana petita d'en Katniss. Viu amb katniss i la seva mare. Ella és una bona col·leccionista i ajuda a la seva mare a tenir cura dels seus pacients. Estima la seva família, el
seu gat i la seva cabra. Papallona: Gat Prim. Heimich Abernathy: té quaranta anys. La majoria dels dies està borratxo o famolenc. És un dels dos guanyadors del Comtat 12 als Jocs de la Fam (l'únic supervivent). Pete i Katniss assumeixen que va guanyar a causa del seu intel·lecte. Ell aconsellarà als nois durant els jocs. Coriola Snow: És president de
Panem. És cruel i intel·ligent, però cobdiciós. Té els cabells blancs i destaca amb els seus ulls serps. El caràcter secundari de Sinna: De 20 a 30 anys. Té els ulls verds i els cabells foscos curts, amb llavis daurats metàl·lics. És estilista de Katniss, un lloc molt rellevant, ja que, depenent de com el presenti, Katniss tindrà més patrocinadors un cop a l'arena.
Effie Trinket, que té entre 30 i 40 anys, és responsable del pont entre el districte 12 i el Capitoli. Ella porta perruques de diferents colors i en general porta sabates de taló alt i un vestit. Li agrada anar bastant formal. És tossuda i optimista. No obstant això, està entrellaçat per enviar-lo a una millor zona. Madge té setze anys i és prim, amb pell blanca i cabells
llargs, rossa i esbandida. És filla de l'alcaldessa, i això li dóna alguns privilegis. És una gran amiga de katniss. Rue: té 12 anys, té pell marró, cabell fosc i gruixut, ulls marrons grans i ulls petits. És elegida en honor al Districte 11 juntament amb Tresh. Un cop a l'arena, Katniss i Ryu es converteixen en aliats fins a la seva mort, demostrant públicament la
brutalitat del Capitoli. Els temes de l'autora dels Jocs de la Fam Suzanne Collins, el joc de 2010 que diu el títol són una competició per a la supervivència on els jugadors lluiten contra tothom. La guerra es mostra així amb tota la seva humitat, amb una prohibició d'assassinat o mort, ja que aquestes són les regles del joc. Va ser influenciada per la biografia
de l'autora, d'una família militar, en aquest enfocament. De fet, els jocs són conseqüència d'una guerra anterior, imposant guanyadors als rebels. Katniss, però, acaba davant del model, no només amb la seva unió i amistat amb en Ryu, sinó forçant un canvi de regles final que permetrà a la parella sobreviure. En aquest cas, la guerra s'insereix en un
programa de televisió, com a part d'un reality show on els espectadors aplaudeixen amb raó espectacularment, encara que això signifiqui la mort de menors. Crítica d'aquest tipus de programació d'apartaments al llarg del llibre. Katniss aprèn a fingir i provocar situacions dramàtiques per augmentar l'audiència i la simpatia de l'espectador per això, el que pot
conduir a beneficis addicionals per sobreviure. També juga amb un aspecte físic per aconseguir patrocinadors, realçat pel disseny de vestits especials que prepara el seu estilista. Relacionat amb el tema esmentat, hi ha una forta crítica social, ja que és el públic més ric del districte que gaudeix del concurs, mentre que altres envien els seus fills o
homenatges a morir. De fet, les diferències sorgeixen fins i tot entre aquestes últimes, perquè els que provenen de zones més afluents van ser capaços de menjar millor i tenir una formació adequada, mentre que la resta s'envien sense cap possibilitat (visible) de triomf. Fins i tot l'elecció mateixa de qui competirà depèn de la riquesa, ja que els pobres
poden vendre el seu nom més vegades, com passa amb la mateixa Katniss. L'amor adolescent apareix en el llibre en forma de triangle format per Katniss, Gail i Pete, sense una noia que acaba de decidir en cap moment confessar el seu amor per qualsevol dels dos nois: el primer és la seva parella de caça, gairebé part de la família, i en segon lloc, mai pot
tenir sentiments purs perquè haurà d'exagerar el romanticisme per les càmeres. Aquestes complexes relacions es desenvoluparan en altres llibres de la trilogia. D'altra banda, Pete apareix des del principi com l'arquetip de l'amant etern. L'amor fals o veritable pels Jocs en última instància desafia les regles del sistema, que és un tema recurrent en novel·les
juvenils distòpices (com Delirium). La política juga un paper protagonista en la història, com és típic de les distopies. El Govern del Capitoli és l'especialització dictatorial i econòmica de cada districte causant de l'economia planificada del comunisme. L'aixecament que s'està preparant és una sub-reivindicació que va paral·lela als jocs i s'instal·la en alvocats
(literalment sense cap en llatí perquè tallen la llengua), els que ja ho han intentat però han fracassat. Els jugadors citen el passat quan evoquen el que van aprendre a l'escola, els desastres causats pel canvi climàtic o els vells jocs que recorden veure a la televisió. La família és el que impulsa katniss. Ella ha d'assumir el paper del seu pare quan mor en un
accident de mina, i el seu únic objectiu és fer que la seva mare i germana es vegin bé (per això suggereix reemplaçar-la quan la loteria cau prima). De fet, el seu nom prové d'una planta nutritiva, Sagitari. La solidaritat amb els altres, tant veïns com jugadors febles, és una extensió d'aquest paper de proveïdor que té a casa (i això és el que l'uneix a Gail a
primera vista). Ella ho veu no com una virtut, sinó una debilitat: una sensació d'afecció als altres pot fer-la vulnerable als Jocs; Així que amaga els seus sentiments o intenta distanciar-se de Pete abans de començar un trepant de coqueteig (ella no vol sentir-se a prop d'algú que podria haver de matar). L'últim tema notable és el conegut anunci que els
discursos estan enganyant. No només és la història d'amor entre els personatges hi ha un moment fictici (actuen amb l'esperança d'aconseguir patrocinadors), però el que va ser el primer defecte (d'una zona pobra) pot tenir homenatges positius i reflexius com aconseguir menjar a la natura. De la mateixa manera, Heimich, que pel que sembla és incapaç
d'ajudar els joves i sembla indiferent a la seva sort, finalment es mostra a si mateix com un mentor molt útil, fora de la closca alcohòlica. Katniss Date Style en els Jocs de la Fam on es revolta oposar-se a l'organització dels Jocs en defensa de la seva llibertat individual. La novel·la és una distopia, un gènere que comparteix amb autors com Shirley Jackson
i Kurt Vonnegut, perquè està ambientada en un futur incert, però l'hereu de les societats reconeixibles actuals (Panem és el país successor dels Estats Units), que serveix per criticar els excessos del present, mostrant l'horror de la possible evolució dels esdeveniments que realment s'estan produint. Es pot emmarcar en la ciència-ficció, l'aparició de nous
invents (criatures mutants o instruments capitols) i el medi ambient en el futur. Finalment, es tracta d'una obra de literatura juvenil, ja que està pensada per a un públic adolescent, encara que els seus lectors pertanyen a diferents edats per a l'èxit del llibre. La història és explicada en primera persona pel personatge principal (el que s'anomena narrador
intrahomodiètic en narraologia), que ha informat el punt de vista. Els motius i accions dels altres personatges es presenten d'acord amb els judicis de Kitniss, encara que de vegades semblen poc fiables, especialment en ambivalència cap a Pete. L'estil es basa en una seqüència d'escenes d'acció i diàlegs curts amb una petita descripció. Això es deu tant al
públic juvenil al qual es dirigeix la novel·la, com a la formació com a escriptora de televisió, on és important mantenir l'interès del públic i les imatges ben gràfiques. El temps actual utilitzat pel narrador posa l'accent en aquest sentit d'espontaneïtat i rapidesa. Diversos personatges apareixen al llarg del llibre. En primer lloc, és el foc, que representa el
personatge principal, una noia que crema amb ràbia, i com a tal està vestida per dissenyadors. El segon símbol és el muntagarlaire d'aus, que s'associarà amb la revolució dels habitants de les zones més pobres contra el Capitoli, que és capaç de dur a terme un concurs tan bàrbar. Per aquest motiu està relacionat amb Rue, tocant la seva cançó. Aquest
ocell mutant, una de les moltes criatures creades per l'enginyeria genètica pel govern, sol ser amb intencions violentes. La novel·la es divideix en tres parts, corresponents als moments previs als Jocs, el concurs i la breu conclusió sobre la vida després d'elles (que donarà pas als següents volums de la saga). Flashbacks en forma de records de la noia fan
que la seva existència anterior expliqui mentre duren els jocs. La influència de la lluita dels gladiadors de l'antiga Roma, segons l'autor, afecta la trama dels Jocs de la Fam. Segons l'autor, una de les fonts és la història del Minotaure, on el monstre demana homenatge en forma de joves víctimes. Aquesta quota per calmar la fúria es repeteix en diverses
llegendes, com Sant Jordi,' on la bèstia sovint demana a canvi del respecte per la ciutat. La inspiració per a la lluita entre els joves prové de la lluita dels gladiadors a Roma. El nom Panem al país és una altra pista d'aquests jocs (per a la famosa frase panem et circenses). Una altra referència clàssica és Cornucopia, on comencen els Jocs, un lloc on els
concursants troben recursos si els atrapen abans que la resta. La sensació de pèrdua que Collins va desenvolupar quan el seu pare va ser assignat a la guerra del Vietnam també va influir en la història, amb la mort del seu pare Katniss quan ella tenia 11 anys, cinc anys abans que comencés la història. Collins va dir que les morts de personatges joves i
altres passatges foscos van ser l'escenari del treball més difícil d'escriure, encara que va reconèixer que eren necessaris per a la història. L'autor explica que les obres, on Katniss reflexiona sobre els moments més feliços del seu passat, van ser les més divertides d'escriure. També es van discutir similituds amb altres històries, com la Loteria de Shirley
Jackson, on el sorteig se celebra cada any per matar un company de poble i assegurar la prosperitat dels altres. També es van assenyalar similituds amb Battle Royale (1999), Kushun Takai. El control de la població està associat amb una altra distopia clàssica, 1984, per George Orwell. Allà la pantalla ubiqua mai es podria apagar, i en aquesta història els
habitants de les zones pobres estan obligats a veure els Jocs, que serveixen com a eina de control social (l'amenaça de mort dels mateixos nens). La crítica al mal ús de la tecnologia té una llarga tradició literària que comença amb Frankenstein i és comú en la discoteca moderna. El llibre d'acceptació crítica de Suzanne Collins The Hunger Games ha
guanyat l'aclamació de la crítica. John Greene, de The New York Times, va dir que la novel·la va ser aixecada brillantment i amb un ritme perfecte i que el poder significatiu de la novel·la prové de la construcció d'un món convincent i detallat que fa que Collins i el seu memorable personatge complex i fascinant. No obstant això, també va assenyalar que, si
bé és al·legòricament ric, el llibre de vegades no utilitza el potencial al·legòric que la trama ha d'oferir, i que l'escriptura descriu l'acció i una mica més. Les crítiques de la revista Time també van ser positives i van dir que era un llibre esgarrifós, sagnant i completament terrorífic, amb elogis pel que ell va anomenar la qualitat hipnòtica de la violència. Stephen
King of Entertainment Weekly el va comparar amb videojocs, movent-ho tot al vestíbul de la casa de vuit so; Saps que no és real, però encara estàs connectat. No obstant això, va dir que hi havia signes que els nens prendran més fàcil que els adults, i que el triangle de l'amor és l'estàndard per al sexe. A tot el món, va atorgar el llibre B. 32 Grau B. 32
d'Elizabeth Bird, una revista de la biblioteca de l'escola, va definir el llibre com emocionant, commovedor, reflexiu i impressionant constantment i el va nomenar un dels millors de 2008. La llista de llibres, per la seva banda, també el va elogiar positivament i va elogiar la violència i l'amor dels personatges del llibre. Kirkus Reviews va elogiar l'acció i la
creació de l'univers de treball, però va assenyalar que una correcció lliure de l'estil de la primera impressió distreure els lectors exactes - una veritable vergonya. Rick Riordan, autor de Percy Jackson i els olímpics, va descobrir que era el més semblant a la novel·la d'aventures perfecta que havia llegit. Stephanie Meyer, escriptora de la saga Crepuscle, va
comentar a la seva pàgina web: Estava tan obsessionat amb aquest llibre... Els Jocs de la Fam són increïbles. La Vanguardia's Culture (s) ha descrit Els Jocs de la Fam com un altre distòpic que mostra el poc o tots els joves que tenen confiança en les habilitats de la gent gran. El logotip de la novel·la Els Jocs de la Fam va ser criticat per la seva
semblança amb Battle Royale (1999) per Kushun Takaami. Collins va declarar: Mai havia sentit parlar d'aquest llibre o autor fins que es va presentar el meu llibre. En aquell moment, em van esmentar (similituds) i li vaig preguntar al meu editor si l'hauria de llegir. Em va dir: No, no vull aquesta història al teu cap. Se'n va amb el que està fent. Susan Dominic
de The New York Times va opinar que els paral·lelismes són bastant sorprenents que l'obra de Collins va ser brutalment atacada a la blogosfera com una estafa descuidada, però va argumentar que hi ha prou fonts possibles per a la història de la qual els dos autors podrien haver estat rodats en la mateixa configuració bàsica pel seu compte. King va
assenyalar que les males terres del reality show eren similars a Battle Royale, així com la seva pròpia novel·la Running Man i The Long Walk. Eric Eisenberg va escriure que Els Jocs de la Fam no eren una còpia de Battle Royale, sinó que simplement utilitzava una idea similar de diferents maneres i esmentava diverses diferències tant en la trama com en
el tema. Robert Nishimura va escriure que Els Jocs de la Fam tenen un origen cultural completament diferent ... Collins només s'associa amb una consciència col·lectiva creativa basada en idees que ja s'han desenvolupat moltes vegades, a més de la seva deliberada referència a la mitologia grega. La novel·la també es va convertir en motiu de disputa
amb els pares; Va acabar cinquè. a la llista dels llibres més freqüentment limitats de l'American Library Association el 2010 amb comentaris sobre grup d'edat inadequat i violència. The Hunger Games va ser nomenat un dels millors llibres de 2008 per The Weekly i un notable llibre infantil de 2008 segons The New York Times. Roman va guanyar el Premi
d'Ànec d'Or 2009 en la categoria de Ficció Juvenil. Els Jocs de la Fam també van ser el guanyador del Cybil Winner of Science Fiction and Fantasy Books de 2008, juntament amb Cemetery Books. També va ser un dels millors llibres de 2008 per a la School Library Magazine i va formar part de la Llista de Llibres d'Elecció d'Editors de 2008. El 2011, el
llibre va guanyar la Medalla california Young Reader. L'any següent, la revista Scholastic's Parent and Child va classificar Els Jocs de la Fam en el número 33 en els millors llibres infantils i juvenils, amb el premi atorgat en el seu final més emocionant. Després d'escriure la novel·la, Collins va signar amb Scholastic per als tres llibres el 2006. Publicat per
primera vegada el 14 de setembre de 2008 amb tapa dura als Estats Units, The Hunger Games va tenir la primera circulació de 50.000 còpies, que es van duplicar a 200.000 còpies. Al febrer de 2010, s'havien venut 800.000 còpies, i els drets de la novel·la s'havien venut en 38 territoris de tot el món. Uns mesos més tard, al juliol, el llibre es va publicar en
format de butxaca. El novembre de 2008, The Hunger Games va ser inclosa a la llista de best-sellers de The New York Times, on va romandre durant més de cent setmanes consecutives. Al març de 2012, quan es va publicar l'adaptació cinematogràfica dels Jocs de la Fam, el llibre havia estat a la llista de best-sellers dels Estats Units durant 135
setmanes consecutives, i 17,5 milions s'havien venut només als Estats Units. La Biblioteca de Catalunya compta amb prop de 300 exemplars dels Jocs de la Fam, tant en català com en castellà, dels quals el 2014 es van tramitar més de 3.000 préstecs. Al març de 2012, amb l'estrena de The Hunger Games, Scholastic va anunciar que 26 milions de còpies
de tres llibres, incloent co-edicions, i una edició especial per a la pel·lícula estaven en circulació. Els Jocs de la Fam i les seves seqüeles es venien excepcionalment bé en el format dels llibres electrònics. Suzanne Collins és la primera escriptora juvenil a vendre més d'un milió de llibres electrònics d'Amazon Kindle i és la sisena autora que forma part de
l'anomenat Kindle Million Club. Al març de 2012, Amazon.com anunciar que Collins s'havia convertit en l'autor més venut del llibre electrònic Kindle. Seqüeles i Article principal: Els Jocs de la Fam (pel·lícula) Jennifer Lawrence va interpretar el personatge Katniss everdeen en l'adaptació cinematogràfica de The Hunger Games. La novel·la és la primera de
la trilogia dels Jocs de la Fam; El segueixen les seqüeles En flames (2009) i L'ocell de la revolta (2010). A En flames, un final problemàtic de la primera novel·la comença una rebel·lió, tot i que Katniss i Pete es veuen obligats a tornar a l'arena amb motiu del 75è aniversari dels Jocs de la Fam. Així, a Ocell de rebel·lió es convertirà en un símbol de rebel·lió i
serà clau en la batalla final. L'audiollibre anglès The Hunger Games va ser llançat el desembre de 2008. Llegida per l'actriu Carolyn McCormick, dura 11 hores i catorze minuts. AudioFile diu: Carolyn McCormick ofereix una narrativa detallada i atenta. No obstant això, potser es basen massa en el poder de la prosa sense proporcionar el drama que els
oients joves i adults sovint prefereixen. La revista de la biblioteca de l'escola també va elogiar l'audiollibre i va declarar que McCormick expressa hàbilment seqüències futuristes, i cada por i poder de katniss s'expressa brillantment amb la seva creixent i condemnada atracció a un dels seus companys d'homenatge. Al març de 2009, Lions Gate
Entertainment va signar un acord de producció conjunt amb la productora Nina Jacobson, que havia adquirit els drets per distribuir la novel·la a tot el món unes setmanes abans. L'estudi, que no havia tingut beneficis durant cinc anys, va paralitzar els pressupostos d'altres produccions i va vendre actius per assegurar un pressupost de 88 milions de dòlars
per a la pel·lícula. El representant de Collins, Jason Dravis, va explicar que Lionsgate ens va obligar a trucar a tothom excepte al conserge per assegurar el contracte. Per tal que la pel·lícula rebria una qualificació PG-13 (autoritzada durant més de 13 anys) MPAA, la mateixa Collins va adaptar la trama de la novel·la per a la pel·lícula, en col·laboració amb
el guionista Billy Ray i el director Gary Ross. El guió segueix sent molt fidel a la novel·la original, i Ross va declarar que l'única manera que la pel·lícula tingués veritable èxit era ser completament subjectiu en la presentació dels fets, posant l'accent en l'ús de la primera persona present en la novel·la de Collins. L'actriu Jennifer Lawrence, llavors de 22 anys,
va ser triada com Katniss Everdeen. Tot i que Lawrence tenia sis anys Collins creia que el paper requeria una certa maduresa i força, per la qual cosa preferia que l'actriu fos més gran. L'autora va afegir que Lawrence era l'única que realment representava el personatge que vaig escriure en el llibre i que tenia totes les qualitats necessàries que Katniss
havia de mostrar. Lawrence, que era un fan dels llibres, va trigar tres dies a acceptar el paper, originalment superat en grandària. Josh Hutcherson i Liam Hemsworth més tard es van unir a l'elenc com Pete i Gail, respectivament. La producció va començar a finals de primavera de 2011 i va ser llançada el 23 de març de 2012. En el primer cap de setmana
de l'estrena de la pel·lícula, va aconseguir un rècord de 152,5 milions de dòlars a Amèrica del Nord. L'estrena de la pel·lícula The Hunger Games: Catch fire basada en la segona novel·la de la trilogia va tenir lloc el 22 de novembre de l'any que ve. La tercera novel·la, Bird of Rebellion, es va dividir en dues parts per a la seva adaptació cinematogràfica: Els
Jocs de la Fam: Mockingjay - Part 1 i Els Jocs de la Fam: Mockingjay - Part 2. Notes i notes de referències - La portada, dissenyada per Tim O'Brien, consisteix en un monticle daurat - un ocell fictici dels Jocs de la Fam, nascut de l'encreuament de porcs, ocells genèticament modificats que tenen la capacitat de memoritzar converses humanes senceres, i
femelles muntades - amb una fletxa gravada en un cercle. Aquesta és una imatge d'un fermall utilitzat per Katniss en un camp que li va ser donat per la filla de l'alcalde del districte 12, Madge Undersee. La imatge s'ajusta a la descripció donada a la novel·la, a excepció de la fletxa: És com si algú tallés un petit ocell daurat i posés l'anell al volant. L'ocell està
atrapat a l'anell amb la punta de les ales. Enllaços als Jocs de la Fam 1. Grup 62. Rebut el 8 de novembre de 2013. Mockingjay demostra que els Jocs de la Fam són necessàriament literatura llegible. Io9, 26-08-2010. Collins, Suzanne. Els Jocs de la Fam. Edicions 62, 2009, pàgina 50. ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6  Weiss, Sabrina Rojas.
'Mockingjay': Estem jutjant 'Els Jocs de la Fam' Llibre Tres a la seva portada de Hollywood Crush, 11-02-2010. DDAA, 2012, pàgina 20. Capítol 1-3, Els Jocs de la Fam. No obstant això, no. Rebut el 31 de gener de 2014. Alderson, Martha. Murmuri de la trama: Secrets de l'estructura de la història que qualsevol escriptor pot dominar. Adams Media, 2011,
pàgina 211. ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6  Capítols 10-12, Els Jocs de la Fam. No obstant això, no. Rebut el 31 de gener de 2014. Temes, motius i personatges, Els Jocs de la Fam. Notes iskra. Rebut el 31 de gener de 2014. Capítols 13-15, Games (en anglès). No obstant això, no. Convaida: 31 de gener de 2014. Blasdel, Janelle.
CliffsNotes als Jocs de la Fam de Collins. Houghton Mifflin Harcourt, 2012, p.13. ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,  Egan, Kate. El món dels Jocs de la Fam. Scholastica, 2012, pàgina 134. ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6  Blasdel, Janelle. CliffsNotes als Jocs de la Fam de Collins. Houghton Mifflin Harcourt, 2012, pàgina
25. ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,  ↑«Capítols 25-27, Els Jocs de la Fam» (en angl's). No obstant això, no. Convaida: 31 de gener de 2014. Qui donarà suport (engl's). Els Jocs de la Fam, Scholastica. Convaida: 31 de gener de 2014. 16.0 16.1 16.2 Tan, Susan Shaw Min Burn amb nosaltres: Sacrificar la infància en els Jocs de la Fam. Lleó i
unicorn, 37, 1, 2013, p'g. 54–73. Doi: 10.1353/uni.2013.0002 .0002 (anglès) Espurnes. Els Jocs de la Fam Sparknotes.com. Consultors: 10 de novembre de 2013. Simmons, Amber M. Class on Fire: Utilitzant la trilogia dels Jocs de la Fam per promoure l'acció social. En el Journal of Adolescent and Adult Literacy, 56, 1, setembre 2012, pag. 22–34. Doi:
10.1002/JAAL.00099. Wilson, editat per Leah. The Girl Who Was On Fire és la seva autora preferida en la trilogia dels Jocs de la Fam de Suzanne Collins. Dallas, Texas: BenBella Llibres, 2013. ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,  La scholastica. Guia als Jocs de la Fam. Consultors: 15 de novembre de 2013. Frankel, Valerie Estelle. Katniss Cattail: Una guia
no autoritzada dels noms i símbols dels Jocs de la Fam de Suzanne Collins. 13:00 h. LitCrit Press, 2012. ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,  Baird Hardy, Elizabeth. Professor Sprout va al districte 12 i Arena: Alguns jocs de la fam planta i baies pensaments. Professor Hogwarts. Consultors: 15 de novembre de 2013. Jordi. Littleton, Stacey. Els Jocs de la
Fam: Una guia d'estudi i un llibre de treball d'un estudiant. IMC Serveis Educatius, 2011, pàgina 65. ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,4 7,4 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6  Gresh, Lois. És el company dels Jocs de la Fam: una guia no autoritzada de la sèrie. [Consulta: 19 desembre 2011]. ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,  DDAA, 2012, pàgina 9. Margolis, Rick. El 1997,
el grup va començar a treballar en la pel·lícula The Story of the Killer: Interview with Suzanne Collins, autora de The Hunger Games (en angl's). Revista de biblioteca de l'escola, 01/09/2008. 27.0 27.1 La part més difícil (Vedeo) (en angles). Formació. - DDAA. Jordi. Briton On-Line. Consultors: 15 de novembre de 2013. - Pharr, editat per Mary F.; Clark,
Leisa A. From Bread, Blood and The Hunger Games : assaigs crítics sobre la trilogia de Suzanne Collins. Jefferson, Carolina del Nord: McFarland i Co., Editors, 2012. ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,  Verd, John Scary New World (engl's). El New York Times, 07-11-2008. Grossman, Leo Review: Els Jocs de la Fam de Suzanne Collins (en angl's). Temps,
07/09/2009. 32.0 32.1 Rei, Stephen Book Review: Els Jocs de la Fam. Entreteniment setmanal, 08-09-2008 (Consulta: 26 de febrer de 2010). Ocell, Elizabeth Revisió del Dia: Els Jocs de la Fam Collins School Library Journal, 28-06-2008 Consulta: 11 desembre 2013. Goldsmith, Francis Jocs de la Fam (en anglès). Llista de llibres, 01-09-2008 (Consulta:
29 desembre 2008). Els jocs de la fam: revisió de l'editor (engl's). Kirkus Revisa Consulta: 1r setembre 2012. Riordan, Rick. Inici - Suzanne Collins (en anglès). Consultors: 23 d'abril de 2012. Mayer, Stephanie. 17 Sethambre 2008. El lloc web oficial de Stephanie Meyer, 17-09-2008. Arxivat de l'original el 26 octubre 2008. Consultors: 25 de febrer de 2012.
Gómez Melenchon, Isabelle Novelas para el desconcierto. Cultura (s) La Vanguardia, 03-06-2009, p. 6-7. Dominus, Susan Històries de guerra per a nens de Suzanne Collins (En-Angles). The New York Times, 08-04-2011 (Consulta: 14 novembre 2011). Eisenberg, Eric. 5 Raons per les quals els Jocs de la Fam no lluiten contra el Reial (engl's), 20-03-
2012. Consultors: 23 de març de 2012. Josep. El 1997, el govern de Las Vassen va ser un dels primers a fer-ho, i va ser un dels primers a fer-ho. Indiewire, 20-03-2012. Consultors: 23 de març de 2012. Barack, Lauren New Hampshire problemes dels pares jocs de la fam (en anglès). Revista de la Biblioteca De l'Escola, 19-10-2010 (Consulta: 13 de març
de 2012). El 2010, deu dels llibres més disputats de 2010. Associació Americana de Biblioteques. Consultes: 11 de desembre de 2013. Els millors llibres de l'any (engl's). Editors setmanals, 03/11/2008. Els famosos llibres infantils de 2008 (en angl's). El New York Times, 28-11-2008. ↑«Golden Duck past Winners» (en anglès). GoldenDuckAwards.com, 27-
11-2010. Arxivat de l'original el 26 juliol 2011. ↑«Sybils: Guanyadors de Sibils 2008» (en angl's). Cybils.com, 14-02-2009. Consultors: 13 juliol 2010. Els millors llibres de la revista de la biblioteca de l'escola de 2008. Revista de la Biblioteca De l'Escola, 01-12-2008 (Consulta: 11 desembre 2010). L'elecció dels editors de llibres: llibres per a la joventut, 2008
(engl's). Llista de llibres, 01/01/2009 (Consulta: 2 de setembre de 2012). ↑«Guanyadors» (en anglès). Lector de la Medalla Jove de Califòrnia. Consultors: 21 de maig de 2011. 100 llibres més grans per a nens (engl's). Formació. «Consulta: 19 de febrer de 2012». Lee, Stefan Charlotte's web encapçala la llista de 100 grans llibres per a nens (engl's).
Animació setmanal, 15-02-2012 (Consulta: 19 de febrer de 2012). Sellers, John A. Dark Horse esclata: el brunzit està en el debut de la sèrie YA de Suzanne Collins. (en angles). Editors Setmanal, 09-06-2008 (Consulta: 12 juny 2010). 54.0 54.1 Roback, Diana Mockingjay per completar la trilogia dels Jocs de la Fam. Editors setmanals, 11-02-2010. El tercer
llibre de Suzanne Collins en la trilogia dels Jocs de la Fam, que es publicarà el 24 d'agost de 2010 (en angl's). Scholastica, 03-12-2009. ↑«Best Sellers for Children: Chapters of the Book: Sunday, November 2, 2008» (en anglès). El New York Times, 02-11-2008. Capítol Llibres infantils (engl's). New York Times, 05-09-2010. La llista dels EUA dels llibres
més venuts d'AVUI (en angl's). EUA avui. Xifres actualitzades de The Hunger Games: Més de 36,5 milions en paper només als Estats Units, Karen The Hunger Games Franchise: Chances Seem Ever in His Favor (Anglès). Editors setmanals, 22-03-2012. Colby, Edward B. Els Jocs de la Fam s'uneixen a Amazon Kindle Million Club (en angl's). International
Business Times, 06-06-2011. Fam per als Jocs de la Fam: Amazon.com mostra les ciutats superiors dels EUA llegint la trilogia dels jocs de la fam (engl's). Amazon.com'audiollibre dels Jocs de la Fam. Audible.com. AudioPhile Audiobook Review: The Hunger Games de Suzanne Collins, Llegit per Carolyn McCormick (Anglès). AudioFile, desembre de 2008.
Osborne, Charlie. Multimedia Review (en angl's). Revista de la Biblioteca de l'Escola, 01/04/2009. Arxivat de l'original el 18 juliol 2011. 66.0 66.1 Fernández, J.A.; Keith, Boris Lionsgate planteja els Jocs de la Fam (en anglès). The Hollywood Reporter, 17-03-2009 (Consulta: 4 de setembre de 2012). Venedors, John A. Hungry? L'últim en els Jocs de la Fam
(ungl's). Editors Setmanal, 12-03-2009 (Consulta: 4 de setembre de 2012). Lions Gate té un èxit amb els Jocs de la Fam. Pot convertir un benefici? Bèstia diària, 02-04-2012. «Consulta: 4 de setembre de 2012». 69.0 69.1 Com a porta dels Lleons va guanyar els Jocs de la Fam. Reuters, 23-03-2012. «Consulta: 4 de setembre de 2012». [144) El 1997, el
govern de Las Un retorn emocionant al món dels Jocs de la Fam. Pàgina de llibres, setembre de 2009. Consultors: 30 de juny de 2010. Karen Springen, Màrqueting 'Mockingjay'. Editors Setmanal, 05-08-2010 (Consulta: 4 de setembre de 2012). El director dels Jocs de la Fam Gary Ross s'inclina fora de la seqüela. Los Angeles Times, 12-04-2012
(Consulta: 4 de setembre de 2012). Els Jocs de la Fam de Gary Ross. Sindicat de Guionistes d'Amèrica, 23-03-2012 Consulta: 4 de setembre de 2012. Murphy, Mekado Gary Ross respon a les preguntes dels lectors sobre Els Jocs de la Fam (engl's). The New York Times, 30-03-2012 (Consulta: 4 de setembre de 2012). L. Weinstein, Joshua Jennifer
Lawrence aconsegueix el paper principal a Els Jocs de la Fam (En Angeles). Wrap, 16-03-2011 «Consulta: 4 de setembre de 2012». Staskevich, Keith Els Jocs de la Fam: Jennifer Lawrence - Katniss dels teus somnis? (en angles). Animació setmanal, 17-03-2011 (Consulta: 4 de setembre de 2012). El director dels Jocs de la Fam de Karen, Gary Ross,
parla de la decisió de càsting més fàcil de la meva vida (una anangl's). Animació setmanal, 17-03-2011 (Consulta: 4 de setembre de 2012). Franich, Darren Els Jocs de la Fam: Suzanne Collins parla amb Jennifer Lawrence com Katniss. Animació setmanal, 21-03-2011 (Consulta: 4 de setembre de 2012). 9 secrets inèdits de les estaques altes Els Jocs de
la Fam. The Hollywood Reporter, 01-02-2012 (Consulta: 7 febrer 2012). ↑ Stephen Jennifer Lawrence: Una nova superestrella. The Hollywood Reporter, 01-02-2012 «Consulta: 4 de setembre de 2012». Weinstein, Joshua L. Exclusiu: Jennifer Lawrence aconsegueix el paper principal en Els Jocs de la Fam (engl's). Wrap, 16-03-2011 (Consulta: 17 de març
de 2011). Sperling, Nicole Els Jocs de la Fam: Josh Hutcherson i Liam Hemsworth completen el triangle amorós d'angl. Los Angeles Times, 04-04-2011 (Consulta: 25 de febrer de 2012). Welby, Karen The Hunger Games exclusiva: Per què Gary Ross va aconseguir el cobejat treball, i que va oferir Megan Fox per al paper principal (anglès). Entertainment
Weekly, 06-01-2011 (Convaida: 8 de gener de 2011). ↑1,0 1,1 1,2 1, Els Jocs de la Fam obté una data de llançament (engl's), 25-01-2011. Confulta: 25 gener 2011. Barnes, Brooke Hunger Games Venda d'entrades establir un rècord (ungl's). New York Times, 25-03-2012 (Consulta: 25 de març de 2012). [144) El 1997, el La seqüela dels Jocs de la Fam
mira un nou guionista, el director Gary Ross tornarà (un anangl's). Notícies IFC, 17-11-2011. «Consulta: 2 de desembre de 2011». Bibliografia DDAA. From Bread, Blood and the Hunger Games: assaigs crítics sobre la trilogia de Suzanne Collins. Jefferson, Carolina del Nord: McFarland i Co., Editors, 2012. ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,  Enlla'os externs
Lloc web d'Els jocs de la fam Lloc web oficial de Suzanne Collins (angl's) Web Sobre Els jocs de la fam al de l'editorialastic Schol (inglos) Jocs de la Fam Vicky (angl's) Obtingut de els jocs de la fam tots rucs. els jocs de la fam resum. els jocs de la fam llibre. els jocs de la fam 2. els jocs de la fam llibre pdf. els jocs de la fam pel·lícula en catala. els jocs de la
fam trailer. els jocs de la familia del super3
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