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Huck Finn i l’esclau Jim es veuen obligats a fugir pel 
riu Mississipí cap als estats lliures, on l’esclavitud està 
abolida. Tanmateix, al llarg del viatge hauran d’en-
frontar-se a nombroses dificultats.

TEMÀTICA: l’esclavitud, el racisme i els drets hu-
mans

GÈNERE: narrativa (adaptació del clàssic)

EDUCACIÓ EMOCIONAL: un llibre molt apropiat 
per a reflexionar sobre l’esclavitud i el racisme i 
com han anat evolucionant al llarg del temps fins a 
l’actualitat. També ens permet parlar de la censura.

CLAUS PER A LA LECTURA
La crítica
Aquest llibre ha despertat sempre molta controvèr-
sia. Mentre que alguns consideren que Twain fa una 
crítica profunda i feridora dels valors socials i la hipo-
cresia de la societat estatunidenca del segle xix, altres 
el qualifiquen de racista i fins i tot en algun moment 
se n’ha censurat la lectura a les escoles americanes.

El racisme, l’esclavitud i els drets humans
Siga com siga, el llibre és un retrat de l’època escla-
vista americana que ens permet parlar de qüestions 
com el racisme, l’esclavitud i els drets humans i refle-
xionar sobre els canvis que hi ha hagut més de cent 
anys després que Twain publicara el llibre.

Les aventures de Tom Sawyer
És l’obra anterior de Twain i, sens dubte, la més cone-
guda. Protagonitzada també per Tom i Huck, es con-
sidera una novel·la d’aventures juvenil molt menys 
crítica i complexa que Les aventures de Huckleberry 
Finn, on es fa evident l’evolució de l’escriptor, que 
serà considerat el pare de la novel·la realista als Estats 
Units.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  Taller didàctic «Tertúlies dialògiques a 
l’aula»: 
– La pràctica de les tertúlies dialògiques

a l’aula a partir de la lectura de clàssics i
adaptacions en els primers nivells reporta
una gran quantitat de beneficis en l’àmbit
pedagògic. En aquest taller introductori un
professional format coordina una primera
sessió.

– Consulta’n les condicions amb el promotor
de zona.




