I TU, COM HO VEUS?

~ El Dr. Jekyll i Mr. Hyde ~

1 La ciutat de Londres
a) La història que acabes de llegir es va escriure a mitjan segle XIX
i l’acció té lloc a Londres.
Com t’imagines que devia ser Londres en aquella època?
Has vist alguna pel·lícula o llegit algun llibre
amb una ambientació semblant?
Com diries que és Londres actualment?
2 La comunicació
a) Quan els personatges volen comunicar-se entre ells no ho fan
per telèfon, perquè encara no s’havia inventat. Com ho fan?
A través de quins mitjans et comuniques amb els teus amics
i amb quina freqüència ho fas?
c) En l’època en què es va escriure aquesta novel·la,
els grafòlegs eren molt importants. Per què? Quina utilitat té,
avui, la grafologia?
3 Doble personalitat
a) El protagonista té dues maneres de ser diferents:
Dr. Jekyll i Mr. Hyde.
Aquest fet el trobem en altres novel·les,
contes o pel·lícules molt conegudes,
on els protagonistes també adopten dues personalitats.
En recordes algun cas? Si no en saps cap, pregunta-ho.
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4 El bé i el mal
a) La novel·la presenta un tema molt seriós:
la lluita entre el bé i el mal dins la persona.
Per què creus que el Dr. Jekyll va decidir crear Mr. Hyde?
Quins avantatges buscava?
b) En anglès, to hide vol dir ‘amagar-se’.
Quina relació té aquest significat amb el personatge?
c) El Dr. Jekyll, quan es transforma en Hyde,
se sent lliure per fer el que vol, per fer el mal.
Et sembla una bona pensada separar l’instint del bé
i l’instint del mal d’una mateixa persona?
Hi veus avantatges o inconvenients? Quins?
d) Et sembla que realment conviuen, en major
o en menor grau, l’instint del bé i l’instint del mal
en totes les persones? Explica-ho.
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~ El Dr. Jekyll i Mr. Hyde ~

5 La ciència
a) El Dr. Jekyll es transforma en Mr. Hyde quan es pren
el beuratge que ha creat ell mateix fent experiments.
Has fet mai cap experiment en un laboratori de química?
T’agrada la ciència? Quina descoberta científica actual
et sembla més interessant?
b) En la novel·la, el Dr. Jekyll fa servir la ciència fins a un límit
perillós per a ell i per a la gent que l’envolta.
Creus que la ciència pot ser perillosa? Per què?
Cal establir alguna mena de límit en els experiments?
Si creus que sí, digues quin límit hi establiries i per què.
6 La por
a) Quan apareix Mr. Hyde, la gent té molta por i experimenta
una sensació estranya de rebuig envers aquest home.
Has sentit mai por?
Explica quina en va ser la causa i què senties dins teu.
7 El final
a) L’experiment va ser un fracàs. Va «guanyar» Mr. Hyde,
perquè el Dr. Jekyll no va poder controlar el seu propi invent.
Per què creus que la novel·la acaba així?
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