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Tot preparant un treball escolar sobre la pirateria, l’Amin 
i en Joan descobriran sense proposar-s’ho la veritat so-
bre una vella llegenda local. A El darrer crit s’entrecre-
uen dues històries separades per gairebé cinc segles: 
l’atac del pirata Barba-rossa a la costa empordanesa i 
l’aventura d’aquests dos amics en un paratge que mai 
més no es tornaran a mirar amb els mateixos ulls.

CLAUS PER A LA LECTURA
Multiculturalitat i amistat
Malgrat ser tan diferents, en conèixer-se, l’Amin i en 
Joan es fan amics de seguida. L’Amin es magribí i en 
Joan ha nascut a Palafrugell, però les seves diferèn-
cies, en lloc de separar-los, els uniran ràpidament. La 
seva amistat els farà enfrontar-se als prejudicis de la 
gent del seu voltant.

Units en els pitjors moments
Els dos amics es veuran en una situació molt compro-
mesa, on les seves vides correran perill. Per sort, no 
perdran la calma i, gràcies a la solidaritat que es de-
mostren i a les ganes d’ajudar l’altre, podran escapar 
d’un destí ben negre.

Llegendes i tradicions
La llegenda sobre per què la Cala del Crit s’anome-
na així és molt coneguda al poble, encara que ningú 
se l’acaba de creure. Però l’Amin i en Joan seguiran 
les passes dels pirates que van recórrer la platja cinc 
cents anys enrere i descobriran què hi ha de cert i què 
de fals en aquest mite local.

TEMÀTICA: l’amistat, la tolerància, la multicultura-
litat, la redempció i les llegendes.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: amb l’Amir i en Joan 
descobrirem la importància de l’amistat i de la so-
lidaritat, a més dels avantatges de la multicultura-
litat i la tolerància. 

MÉS RECURSOS
   Visita d’autor.

  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat.

  Els Goonies, pel·lícula de Steven Spielberg.

  «Pirata a la vista! Els atacs corsaris a 
l’Empordà del segle xvi», article a la revista 
Sàpiens en què es parla dels germans 
Barba-rossa, que apareixen a la novel·la.


