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En Pau està de pega: se li ha mort l’avi i acaba de re-
bre una pallissa brutal. Els agressors li han robat, en-
tre altres coses, un llibre amb uns documents a dins 
que en Silveri, amic de la família, tot just li havia lliu-
rat per complir la voluntat de l’avi. Amb l’ajuda de la 
Laura i l’Anna, les dues noies que el socorren, en Pau 
intentarà recuperar el llibre, però la recerca també el 
portarà a descobrir un secret molt perillós i a pregun-
tar-se qui és ell en realitat.

TEMÀTICA: identitat, integració, justícia, llibertat 
individual, realització personal, tolerància, 
valentia...

GÈNERE: narrativa realista.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: un llibre per acostar 
algunes de les tragèdies del franquisme (com la 
persecució de l’homosexualitat) als lectors joves. 

CLAUS PER A LA LECTURA
La persecució de l’homosexualitat
Durant el franquisme, es perseguia i es castigava du-
rament qualsevol mostra d’homosexualitat, orienta-
ció sexual a la qual el règim s’oposava fermament. 
Per sort, actualment les coses han canviat molt i el 
col·lectiu LGTBI ha aconseguit el reconeixement dels 
seus drets. Amb tot, en molts indrets del món l’homo-
sexualitat encara està penada per llei.

Els nens robats durant el franquisme
Fa uns anys va sortir a la llum el fet que, durant el fran-
quisme, molts nadons van ser separats de les seves 
mares i donats en adopció a famílies properes al règim 
per motius essencialment polítics. L’obra ens mostra 
també aquest racó ocult de la nostra història recent.

La identitat
A mesura que va descobrint la vida i els secrets ama-
gats del seu avi, Pau s’adonarà que no es coneix a ell 
mateix i començarà a preguntar-se qui és i qui vol ser. 
Els lectors i lectores adolescents es veuran reflectits 
clarament en aquesta cerca de la identitat pròpia.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat.

   Visita de l’autor.

  La sorra del rellotge, en aquesta mateixa 
col·lecció, també ens descobreix la societat 
catalana de principis del segle XX.

  L’article «Franco contra els homosexuals» a 
la revista Sàpiens ens parla de la repressió 
franquista contra l’homosexualitat.

  Els nens perduts del franquisme és un 
documental que posa al descobert 
l’existència del robatori de nens per raons 
polítiques durant el franquisme.


