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David és un adolescent que descobreix que té un avi
que no coneix quan aquest es presenta a casa un bon
dia. Ha viscut a França exiliat i ara, finalitzada la dictadura de Franco, torna a casa. Però la convivència amb
l’avi serà breu, perquè al cap de pocs mesos apareix
mort a sa casa. David comença una investigació que
li descobrirà un passat sorprenent.

TEMÀTICA: la Guerra Civil, l’exili, el franquisme
GÈNERE: narrativa històrica
EDUCACIÓ EMOCIONAL: aquest és un llibre que
parla sobre la lluita pels ideals i l’anhel de pau i de
justícia.

MÉS RECURSOS
 ropostes didàctiques descarregables en
P
www.bromera.com.
 odem veure amb l’alumnat alguna de les
P
pel·lícules sobre l’època com Pa negre, La
voz dormida o Las 13 rosas.
S i a l’alumnat li ha agradat el llibre, pot
llegir també Els focs de la memòria, de Jordi
Sierra i Fabra.

CLAUS PER A LA LECTURA
El moviment sindical
La unió fa la força i el moviment sindical n’és una
mostra. Com en altres esferes de la vida, reivindicar
els drets d’una comunitat en grup ajuda a aconseguir
més metes. El moviment sindical té una llarga tradició
que potser el lector desconeix. Ànimes negres ajuda a
descobrir part de la història i de les reivindicacions
del moviment sindical del segle passat.
L’exili
L’exili va suposar un trencament per a moltes famílies
i la necessitat de començar una nova vida en llocs on
els exiliats no se sentiren amenaçats pels seus ideals
polítics.
La transició
David viu les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura de Franco. Són conscients els
adolescents de hui en dia de la privació de llibertat
en què es viu sota una dictadura? Són conscients els
adolescents de hui en dia de la importància de viure
en democràcia?

