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Franz i Marion és una obra que es desenvolupa a dos 
temps, entre l’Amsterdam de 1945 i el de 2019. Lliga 
la història de Marion, que es juga la vida per a salvar 
xiquets jueus, i la de Franz, un antic company d’esco-
la. Més de cinquanta anys després, un altre Franz i Eri, 
una jove periodista, s’enfrontaran als dilemes morals 
i el record de les experiències traumàtiques de les   
seues famílies.

TEMÀTICA: la memòria històrica, la Segona 
Guerra Mundial, l’Holocaust, les repercussions 
socials de les guerres.

GÈNERE: teatre. 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la reconciliació, 
l’empatia i la capacitat d’escoltar, el perdó, la 
culpa, les repercussions de les pròpies accions, la 
contraposició entre egoisme i generositat.

CLAUS PER A LA LECTURA
La memòria històrica
Es presenten diferents punts de vista sobre com es 
viu la història tràgica d’una societat i com, anys des-
prés, es tracten les ferides del passat.

L’empatia i la capacitat d’escoltar
L’obra ens demostra la importància de saber escoltar, 
d’entendre els altres, tot i que les opinions siguen to-
talment contràries. Fins i tot en situacions de vida o 
mort.

El perdó i la reconciliació
Mai és massa tard per a reconciliar-se i perdonar, no 
només a nivell personal, sinó també social i col·lectiu. 
L’obra convida a fixar-nos en allò que ens uneix i no 
en allò que ens separa. 

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

  El diari d’Anna Frank, un llibre autobiogràfic 
que ens serveix per a veure de primera mà 
el testimoni d’una xiqueta que va viure 
l’ocupació nazi dels Països Baixos. 

  «Un angel en Holanda, Marion 
Pritchard (1920-2016)», article 
que ofereix més informació sobre 
la vida d’aquesta treballadora social que va 
ajudar xiquets jueus a Holanda.  

  Rescue/Aid Provider Marion 
Pritchard Testimony, vídeo sobre 
el testimoni complet de Marion 
Pritchard.


