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ERAGON, el llibre:
Eragon  és  una  novel·la   de  Christopher  Paolini  que 
forma  part  d'una  trilogia.  Explica  la  història  d'un 
personatge,  Eragon,  que  és  el  que  dóna  nom  a  la 
novel.la,  es tracta d'un jove de 15 anys, resident en el 
poble de Carvahall. Només ell s'atreveix a endinsar-se 
a  Les  Vertebrades,  un  massís  muntanyenc  ple  de 
llegendes,  tot i  perseguint  un cérvol,  a la recerca de 
menjar  per  a  l'imminent  hivern.  Eragon  ni  tan  sols 
adverteix que ha penetrat en un paratge tan sinistre, 
quan es troba amb el que ell creu una estranya pedra 
preciosa.

L'hivern li cau al damunt de retorn a Carvahall. Allà 
observa que els mercaders que els subministren les 
provisions no arriben, en un principi, ho atribueix al 
mal temps però aviat s'adona que el veritable motiu 
són els remors de guerra entre els urgalos que s'han 
aliat amb els vardenos i l'imperi del rei Galbatorix ,un 
tirà  que  també  governa  Carvahall.  Com  podeu 
observar hi ha moltes analogies amb El Senyor dels 
Anells  Tolkien. 

Galbatorix és l'amo de la major part de Alagaësia, va 
ser un  dels Genets dels Dracs. Una ordre, com les 
de l'antiga cavalleria, creada per a “protegir i vigilar”. 
Quan Galbatorix va perdre el seu drac, va embogir. 

Les llegendes d'Alagaësia i dels pobles que l'habiten, 
ens narren els orígens de Galbatorix i d'Eragon. El 
nom del protagonista prové dels elfs, -raça que juga 
un paper determinant en la Història i la Sociologia de 
Cremi– que,  al  final  d'una antiga guerra deslligada 
entre elfs i dracs, va intentar salvar  l'últim drac per a 
segellar així la pau. Eragon descendeix dels elfs i, el 
que  havia  cregut  una  pedra  preciosa,  no  és  altra 
cosa que l'ou d'un drac, posat on ell el va trobar, en 
una època remota, per un ésser prodigiós, anomenat 
Ombra. 

–

La pel·lícula:
La  pel·lícula  èpica  Eragon es  basa  en  la  trilogia 
novel·lística de Christopher Paolini, es va començar a 
produir  a  Budapest,  Hongria.  La  companyia 
cinematogràfica 20th Century Fox va anunciar que  el 
britànic  Ed  Speleers  en  seria   el  protagonista,   en 
companyia d'altres actors previstos com Jeremy Irons, 
John Malkovich  o  Djimon Hounsou.  Tots  ells  dirigits 
per  Stefen  Fanmeir  ,  que  farà  el  seu  debut  com a 
director.

Chistopher Paolini, l'autor.
L'autor de la novel·la  va néixer a la  Vall del Paradís, 
un poble de Montana, als EUA, l'any 1985. No va ser 
escolaritzat, però als 15 anys ja s'havia graduat en 
ensenyament  secundari, fins aleshores no va anar a 
escola, llavors és quan va escriure aquesta primera 
novel·la.

Christopher Paolini un gran amant de la ciència ficció 
i de la fantasia, com hem dit, va acabar els estudis 
de secundària amb 15 anys, la mateixa edat en què 
va començar a escriure Eragon. 
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