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Reportatge

Bicentenari  del  naixement  del 
escriptor britànic Charles Dickens
Charles John Huffan Dickens, més conegut com a 
Charles Dickens, va néixer el 7 de febrer de 1812 a 
Anglaterra, i va morir el 8 de juny de 1870. Va ser i 
és un dels escriptors britànics més coneguts, amb 
diverses adaptacions al cinema de les seves obres i 
referencies en la cultura popular.

Durant  la  seva  vida,  Dickens,  va  escriure  moltes 
novel·les que van ser molt populars i van desplegar 
la seva bona imaginació i la seva ironia. És tracta 
com  un  dels  novel·listes  més  grans  de  l'era 
victoriana  i  les  seves  obres  són  documents 
importants per conèixer la vida d'aquella època.

Els  crítics  han  celebrat  la  seva  prosa,  la  seva 
capacitat  d'inventar  obres  memorables  i  el  seu 
poder  de  sensibilització  social.  Tot  i  que,  molt 
sovint  ha  rebut  diverses  critiques  per  l'excés  de 
sentimentalisme, els esdeveniments improbables i 
els seu caràcter grotesc.

 

Obres principals
Les  obres  principals  d'aquest  escriptor  són  les 
següents:

Oliver  Twist,  A  Christmas  Carol,  A  Tale  of  Two 
Cities,  David  Copperfield,  Great  Expectations,  
Bleak House i Little Dorrit, entre d'altres.

Algunes  d'aquestes  s'han  adaptat  al  cinema com, 
Oliver Twist, que també s'ha adaptat a la televisió i 
al teatre,  A Christmas Carol, David Copperfield i 
Great Expectations.

• Oliver  Twist:  és  la  segona  novel·la  del 
autor.  Es  va  publicar  originalment  com a 
novel·la per entregues d'aparició mensual a 
la revista Bentley's Miscellany, entre febrer 
de 1837 i abril de 1839.

• A Christmas Carol: és una novel·la curta de 
caràcter realista-gòtic. En ella es parla de 
com una persona  esquerpa pot  canviar  la 
seva actitud per Nadal.

• A Tale of Two Cities: en aquesta obra es 
narra la vida al segle XVIII, en l'època de la 
Revolució  Industrial.  Al  mateix  temps  la 
historia  parla  de  dos  ciutats,  Londres  i 
París.  Dues  ciutats  en  aquell  temps  molt 
diferents, però en la qual s'anuncien canvis 
socials dràstics.

• David Copperfield: aquesta novel·la va ser 
publicada  en  capítols  mensuals.  Aquesta 
obra  fa  referencia  a  la  pròpia  vida  de 
Dickens.

• Great Expectations: aquesta novel·la narra 
la historia de un orfe, que descriu tota la 
seva  vida  tractant  de  convertir-se  en  un 
home noble al llarg d'aquesta.

• Bleak  House:  és  considerada  una  de  les 
seves  millors  i  més  completes  novel·les, 
conté  un  dels  més  grans  i  complexos 
conjunt de personatges i subtrames de tota 
la seva obra. 

• Little  Dorrit:  l'obra  és  una  sàtira  fosca  i 
directa sobre la incompetència del govern de 
l'època  i  la  hipocresia  de  la  societat 
victoriana.


