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Opinió

Oliver Twist
La  novel·la  Oliver  Twist,  la  va  escriure  Charles 
Dickens,  el  mes  passat  es  va  commemorar  el 
dos-cents  aniversari  del  seu naixement  (veieu  ELI 
número 61).

Oliver Twist va ser la primera novel·la anglesa que 
té un nen com a protagonista, i va ser una de les 
primeres  novel·les  socials  de  la  història  de  la 
literatura.  Es va publicar originalment com novel·les 
d'entrega  mensual  amb  la  revista  Bentley's 
Miscellany, entre el febrer de 1830 i l'abril de 1839.

Amb motiu del seu aniversari hem vist la pel·lícula 
Oliver Twist basada en el seu llibre.

Fotograma de l'Oliver Twist

Oliver Twist és un nen orfe que ingressa en una llar 
d'infants però, a causa dels maltractaments que rep, 
decideix escapar-se camí a Londres. Tot just arribar 
a la capital anglesa coneix a ''Trampós'', que l'acull a 
casa  seva.  Amb  la  innocència  d'un  noi  de  petita 
edat, Oliver Twist s'implica sense adonar-se en una 
banda de nois dirigits pel malvat Fagin.

Però, el destí fa que el Oliver sigui acollit finalment 
per un escriptor que li obra les portes de casa seva i 
el  seu  cor.  Aquesta  s'acaba  quan  l'Oliver  és 
segrestat  pel  seus antics  ''amos''  que l'obliguen a 
participar  en el  robatori  de  la  casa  de  l'escriptor. 
Després de uns quants problemes la situació acaba 
resolta,  l'Oliver comença a gaudir d'una vida nova 
amb l'escriptor, mentre que la colla de malvats rep 
un càstig just.

Què en pensen els alumnes de 

2n i 3r d ' ESO?

“Oliver Twist és  una pel·lícula  que ens dóna una 
lliçó de no refiar-te de la gent que t'envolta, perquè 
sinó  et  poden  fer  passar  mals  tràngols.  També 
podem  fer  la  lectura  que  no  podem  rendir-nos 
davant  les  adversitats.  El  protagonista  camina  un 
grapat de quilòmetres per fugir de l'orfenat i intenta 
trobar una millor vida a Londres.”

“A mi  la  pel·lícula  Oliver  Twist  m’ha agradat  molt 
perquè he vist més o menys com era la vida i les 
persones en aquella època”.

“El que més m’ha agradat ha sigut el final quan el 
nen pot viure millor i empresonen al dolent.”

“No  m’ha  agradat  com  tracten  al  pobre  Oliver, 
perquè tothom, independentment de qui siguis,  es 
mereix un tracte digne.” 

“Ha estat  una pel·lícula trista, perquè l’Oliver Twist 
és orfe, no té pares, i la seva vida és molt dura, el 
seu voltant el tracta molt malament, i en canvi ell és 
un nen amb un bon cor.”

“  La  pel·lícula  m'ha  semblat  interessant   ja  que 
reflecteix  la vida de la  gent d'  aquella  època ,  la 
duresa de com es vivia”

“M'ha semblat molt dur que existeixi gent capaç de 
raptar  nens per  a  convertir-los  en lladregots.   Jo 
recomano aquesta pel·lícula”

“M'ha agradat aquesta pel·lícula perquè mostra com 
era la gent abans.  També ens demostra que si el 
nostre comportament és bo, podem aconseguir un 
món millor”.

“L'Oliver  va  ser  molt  fort  aguantant  tot  el  que  li 
anava  passant  a  la  seva  vida  i  va  ser  capaç  de 
sortir-se'n d'un món pobre i terrible”.

“És un una pel·lícula que pot agradar a un públic de 
qualsevol edat”

“Aquesta  pel·lícula  m'ha  fet  veure  els  aspectes 
positius i negatius de la vida”.

“El  que  més  m'ha  agradat  és  l'extraordinària 
interpretació  de  l'actor  que  fa  de  Fagin,  Ben 
Kingsley.”

Us la recomanem per una

 bona tarda de cinema!


