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«No ens mereixem tanta bellesa», va dir Ricard a la
seua germana Anna. Al cap de poc de temps, ell va
desaparéixer en un misteriós accident aeri prop d’Islàndia, en un vol privat organitzat per la Fundació
Orió. La seua germana descobrirà que hi ha persones
pròximes disposades a arribar molt lluny abans que
s’apague del tot la llum de la humanitat.

TEMÀTICA: el canvi climàtic, l’ecologia, el
medi ambient, la solidaritat, la supervivència,
l’expansió d’una pandèmia mundial.
GÈNERE: narrativa, ciència-ficció.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: una obra que ens fa
reflexionar sobre com revertir el canvi climàtic i,
especialment, sobre la idea de si la finalitat pot
justificar els mitjans.

MÉS RECURSOS
Possibilitat de visita de l’autor.
 ropostes didàctiques descarregables en
P
www.bromera.com.
E l web de Greenpeace ofereix una secció
explicativa molt interessant sobre el canvi
climàtic.
E n el canal de YouTube Bromeradelletres,
podeu trobar una entrevista a l’autor sobre
la novel·la.
E l programa Què, qui, com? de TV3 va
dedicar un programa al canvi climàtic,
disponible al seu web.
L a primera onada, publicada en aquesta
mateixa col·lecció, també aborda el futur
de la humanitat des de la ciència-ficció.
A
 quell agost amb punt final és una altra
novel·la juvenil del mateix autor.

CLAUS PER A LA LECTURA
Dilemes morals
Quan s’apague la llum planteja un dilema moral clàssic: és legítim que uns pocs decidisquen per molts?
Pot un grup de persones matar el gros de la humanitat per a refundar la civilització? Anna haurà de respondre totes aquestes preguntes junt amb els lectors
i les lectores.
Referències literàries
La novel·la conté moltes referències literàries importants i a l’abast de qualsevol lector. Per exemple, a Viatge al centre de la Terra, de Jules Verne. A més a més,
hi trobem picades d’ullet a la història recent i men
cions al nazisme.
L’ecologia
El relat reflexiona al voltant de temes d’actualitat com
l’ecologia, l’emergència climàtica o la responsabilitat
social i ho fa portant aquests aspectes de la vida actual fins a l’extrem, per tal que els lectors i lectores
es plantegen les conseqüències de les seues accions.

