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En Lluc i la Rita visiten per primera vegada el Mercat 
dels Encants, un lloc on, segons els ha dit el seu pare, 
pots trobar allò que no trobaràs enlloc, ni tan sols 
a Internet. Allà, en Lluc es queda palplantat davant 
d’una foto antiga que hi ha en una parada. Té la sen-
sació que no és la primera vegada que veu aquella 
fotografia, però no recorda ni quan, ni on.

TEMÀTICA: misteri, memòria històrica

GÈNERE: narració realista

EDUCACIÓ EMOCIONAL: aquest llibre ens per-
met abordar qüestions com la importància del 
treball anònim de milers de persones per conser-
var el nostre patrimoni històric i cultural i la nostra 
memòria.

Guerra Civil espanyola
La Guerra Civil espanyola és un dels episodis més trà-
gics del nostre passat recent. Recordar els fets més 
rellevants és important per conscienciar les noves 
generacions de la necessitat de no caure en actituds 
violentes.

La fotografia
La forma en la qual ens relacionem avui dia amb la 
fotografia no té res a veure amb la de fa 50 anys. La 
fotografia és un art i també una eina meravellosa per 
conèixer el nostre passat i el nostre present. Els arxius 
fotogràfics oberts al públic mereixen una atenció es-
pecial.

La tenacitat: una actitud positiva davant la vida
En Lluc i la Rita no decauen davant els obstacles que 
es van trobant pel camí. La tenacitat i les ganes d’ar-
ribar fins al final seran claus per resoldre tots els dub-
tes que s’amaguen darrere de les fotografies que han 
descobert.

MÉS RECURSOS
   Visita de l’autor.

  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat.

  Fitxa sobre l’exposició «L’ombra i el 
fotògraf» que va inspirar l’autor del 
llibre( http://www.cccb.org/ca/expo-
sicions/fitxa/arissa-lombra-i-el-foto-
graf-1922-1936/46967).

  Fitxa de la Viquipèdia sobre el fotògraf 
en el qual està inspirat el llibre. (https://
ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Arissa_i_
Asmarats).


