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Oliver Twist és un xiquet pobre i orfe que malviu pels 
carrers més foscos i pobres de Londres, exposat a un 
món violent on la supervivència és l’única consigna. 
A pesar d’això, amb ironia i un punt de sàtira, la no-
vel·la obri una porta a l’esperança de la mà del seu 
generós protagonista.

TEMÀTICA: clàssics literaris, formació de la perso-
nalitat, conflictes socials

GÈNERE: narrativa realista

EDUCACIÓ EMOCIONAL: en gran mesura, Oliver 
Twist és una història de resiliència, de com podem 
sobreposar-nos a l’adversitat i trencar les regles 
que condemnen una part de la societat a la po-
bresa o la maldat.

CLAUS PER A LA LECTURA
Un clàssic
Oliver Twist és un dels grans clàssics de la literatura 
universal i el seu autor, Charles Dickens, és un dels 
novel·listes més importants en llengua anglesa de 
tots els temps. Per això, la història d’aquest xiquet po-
bre i desemparat del Londres victorià s’ha convertit 
en part de l’imaginari col·lectiu.

La pobresa infantil
El risc d’exclusió social creix en la nostra societat, però 
per sort comptem amb mitjans per a pal·liar-ho. En 
canvi, en uns altres llocs del món, o en unes altres 
èpoques, la infantesa de les persones pobres estava 
marcada per a una enorme precarietat. Aquesta no-
vel·la ens convida a reflexionar sobre tot això.

La tipologia de personatges
Dickens va ser capaç de crear una galeria de perso-
natges inoblidables, cadascun dels quals té un paper 
molt concret en la història. És interessant identificar 
els personatges que ajuden el protagonista, els qui el 
perjudiquen i els qui, directament, funcionen com a 
antagonistes, com ara Fagin.

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

  Hi ha diferents versions cinematogràfi-
ques d’aquesta novel·la, des del clàssic de 
1948 amb Alec Guiness com a Fagin fins a 
l’adaptació dirigida per Roman Polanski en 
2005. 

  Diferents ONG proporcionen periòdica-
ment dades sobre pobresa infantil a casa 
nostra. També es pot consultar informació 
institucional en: http://www.inclusio.gva.
es/ca/web/integracion-inclusionsocial-co-
operacion. 

  Possibilitat de fer el taller «Lectures dialo-
gades dels clàssics».


