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La novel·la El cas misteriós del doctor Jekyll i el senyor Hyde és 
una alegoria del bé i del mal, com a elements que sempre han 
estan presents  en el nostre món. 

La novel·la narra la possibilitat o la impossibilitat 
d’autorregular els nostres instints, la nostra conducta. És la 
història d’un personatge amb doble personalitat.

             Doctor Jekyll, el bé                                Senyor Hyde, el mal

                                   



Coneixem la vida de l’autor? 

. Robert Louis Stevenson naix a Escòcia 

en 1850 i mor en 1894. 

. Des de menut, la seua salut no és bona.

. Estudia enginyeria i dret, però no va 

exercir d’advocat.

. Viatja molt i en un dels seus viatges 

coneix Fanny Osbourne, amb qui es casa 

en 1880.

. Li agrada llegir, escriure, contar 

històries fantàstiques. 

. La versió que nosaltres llegim de la 

novel·la El doctor Jekyll i el senyor Hyde 

(1886) és una traducció, ja que l’original 

està escrit en anglés. 

. Des què es publica, esta història agrada 

molt als lectors i aconseguix un gran èxit 

editorial. Prompte s’adapta primer al 

teatre i després al cinema.

. Stevenson escriu unes altres obres:

- L’illa del tresor

- El dimoni de la botella
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-Podríem dir que es tracta 
d’una novel·la policíaca? 

-Com ho hem descobert?

-Ingredients de les novel·les policíaques:

- Apareixen enigmes per resoldre

- La investigació ens facilita pistes

- Es crea una atmosfera de suspens

- Apareix un detectiu que troba pistes

- Hi ha un assassinat

- Existix elipsi narrativa

-Però, es pot considerar que també és una 
novel·la de terror?
I de ciència-ficció?

- Es pareix a alguna novel·la que hem 
llegit? Quina?

- Alguna novel·la o pel·lícula copia aquest 
tema?

- No hem de perdre la perspectiva, que 
l’obra es publica en  1886 (fa ara 126 
anys). Ens torbem davant d’un dels 
clàssics de la literaura universal.
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4. Personatges:

- Senyor Hyde

- Senyor 

Utterson

- Poole

- Dr Lanyon

- Richard Enfield

- La criada

-Guest

- Altres 

personatges



5. Recursos narratius 

Quins recursos narratius dels 
que coneixem trobem en El 
cas misteriós del doctor Jekyll 
i el senyor Hyde? 

- Narrador omniscient  (3a persona) i punt 

de vista

- Descripció dels personatges

- Coneixem els personatges a través dels 

diàlegs

- Tractament del temps

- Les cartes, com a recurs  per a informar

- La confessió del doctor Jekyll

- Espais i atmosferes diferenciades

- Presència del bé i del mal (alegoria)

- Evolució dels personatges

- Elipsi d’alguns fets

- Final de la novel·la



6. Versions 
cinematogràfiques

http://www.youtube.com/watch?v=uN4Di8DEPf8

http://www.youtube.com/watch?v=unZu1Yey-fw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=jtKbPjaMr2c&feature=related

http://
www.youtube.com/watch?v=ENrdQ2gStYU

http://www.youtube.com/watch?v=uN4Di8DEPf8
mailto:http://www.youtube.com/watch?v=unZu1Yey-fw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jtKbPjaMr2c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ENrdQ2gStYU
http://www.youtube.com/watch?v=ENrdQ2gStYU


7. Encreuat i sopa de lletres



Bibliografia
Imatges: 
<elmendolotudo.com.ar>
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Encreuat i sopa de leltres:
http://ies.migueldelibes.torrejondelacalzada.educa.madrid.org

Text: 
www.homiliesdorganya.wordpress.com

Si voleu saber–ne més, consulteu 
esta pàgina 
http://www.monografias.com/trabajos39/jekyll-hyde/jekyll-hyde2.shtml

http://ies.migueldelibes.torrejondelacalzada.educa.madrid.org/
http://www.homiliesdorganya.wordpress.com/
http://www.monografias.com/trabajos39/jekyll-hyde/jekyll-hyde2.shtml


Ara…
podem continuar llegint 
esta meravellosa 
novel·la, que tant ha 
agradat a milers i milers 
de lectors, al llarg de 
126 anys des què es va 
publicar.


