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L�amic retrobat 

L�arribada de Hitler al poder el 1933 posa punt final a l�amistat de dos companys d�escola. 

Un d�ells és jueu, l�altre és membre d�una de les famílies més aristocràtiques de Suàbia. Al llarg 

d�un any ho havien compartit tot, però arriba un moment en què les seves diferències 

esdevenen insalvables. 

El jueu deixarà Alemanya per anar-se�n a Amèrica i oblidar allà el seu país nadiu i el seu gran 

amic. 

Trenta anys després, sense esperar-s�ho, el retrobarà novament. 

El seu autor, Fred Uhlman, 

va escriure aquesta novel·la basant-se 

en la seva experiència personal. 
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Sierra i Fabra, Jordi. Els focs de la memòria. Bromera, 2007. 

En un petit poble hi ha una fossa comuna coneguda com la d��Els 
Tretze de San Agustí�, perquè hi van soterrar tretze homes del 
bàndol republicà torturats i assassinats durant la guerra civil. Però 
quan comencen les exhumacions, dins el programa de recuperació 
de la memòria històrica, només apareixen les restes de dotze 
cossos. On és el que hi falta? 
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Portell Rifà, Joan. La guerra oblidada. Barcanova, 2003. 

L�exèrcit carlí s�instal·la a Sant Pau de Torelló, un poble de la plana 
de Vic. Aquest fet no deixarà ningú indiferent, principalment a dos 
adolescents que amb feines han vist el món per un forat, i que fan 
que el lector descobreixi les nobleses i les vileses de molts habitants. 

 

 

 
Benavente, Jaume. Història d�amor a Sarajevo. Columna, 2005. 

Un amor adolescent entre un serbi i una noia bosniana durant la 
guerra dels Balcans. En un context de por i d�horror, aquesta jove de 
17 anys aprendrà a sobreviure, a ocupar-se dels seus i sobretot 
aprendrà a estimar com mai havia imaginat. 

 

 

 

 
Poole, Josephine, Anna Frank. Lumen, 2005. 

Àlbum il·lustrat que narra la coneguda història de l�Anna Frank. El 
Diari d�Anna Frank és un dels llibres més llegits a tot el món del que 
s�han venut més de 25 milions d�exemplars i ha estat traduït a més 
de 60 llengües. 

 

  
Boyne, John, El noi amb el pijama de ratlles. Empúries, 2008 

La tragèdia de l�holocaust nazi a través dels innocents ulls de Bruno, 

que no acaba d�entendre res del que succeeix al seu voltant. 

L�amistat de Bruno amb Schmuel, el noi del pijama de ratlles, 

marcarà el final de la novel·la. 

 

 
 


