Una història d’amor a Sarajevo, Jaume Benavente(1)
EDAT: 14 anys /+

INTERDISCIPLINARIETAT
‐ Ciències Socials: la Guerra del Balcans: l’esmicolament de l’antiga Iugoslàvia
prosoviètica.
‐ Ètica i Educació per a la ciutadania: la intolerància, la injustícia, la guerra, els
conflictes ètnics, la convivència multicultural.
‐ Altres: pel∙lícules sobre la Guerra dels Balcans: Las flores de Harrison (2000), de Elie
Chouraqui; Grbavica: el secreto de Esma (2006), Jasmila Žbanić; La vida secreta de las
palabras, (2005), d’Isabel Coixet; Un círculo perfecto (1997), d’Ademir Kenovic; La
mirada de Ulises (1995), de Theodoros Angelopoulos.

PROPOSTES DE TREBALL
1.‐ Qui és el narrador de la novel∙la?

2.‐ En quins anys se situa la història?

3.‐ Fes una llista de problemes derivats de la guerra que van afectar directament la
població dels territoris dels Balcans.

4.‐ Qui són els txètniks?

5.‐ Defineix el terme genocidi.
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6.‐ Fixa’t en qui són els amics de la família Arvin:
Marko Krulic: mestre serbi. El seu fill és en Petar.
Isaak Balzian: jueu, antic restaurador de llibres.
Mioan Radic: veí croat.
Martina Samokovlija: amiga de la Selma. Mig croata i mig jueva.
Què opines del fet que persones d’ètnies diferents que conviuen en una mateixa
zona s’enfrontin en una guerra amb accions criminals tan terribles?

7.‐ Llegeix la cita següent i explica què et sembla:
“La guerra era el territori de la bogeria, dels actes i de les idees més cruels, era temps
dels assassins i no pas de la família.”

8.‐ Què és un gòlem? En quin moment la Selma creu en el gòlem?

9.‐ Quina barreja ètnica hi ha al barri de Selma?

10.‐ Busca informació sobre Radovan Karadzic. Explica qui va ser durant la guerra dels
Balcans i quina és la seva situació actual.

(1)

Si sou profesor/a i necessiteu el solucionari el podeu demanar a

educacio@grup62infantiljuvenil.cat posant totes les vostres dades i les del centre.
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