Negra nit, Lolita Bosch(1)
EDAT: 14 anys / +

INTERDISCIPLINARIETAT
- Ciències Socials: la Guerra Civil espanyola.
- Ètica: l’odi, la violència, ideologia i actituds, l’engany, l’amor, l’amistat, la família.
- Matèries transversals: la recuperació de la memòria històrica.
- Altres: hi ha diverses pel·lícules sobre la Guerra Civil espanyola, com ara Soldados de
Salamina (David Trueba, 2002), ¿Por quién doblan las campanas? (Sam Wood,1943),
Tierra y libertad (Ken Loach,1995).

PROPOSTES DE TREBALL
1.– Llegeix:
“Una guerra és negra nit: aquella por sense sentit que tenim tots quan es fa fosc i no se
sent cap soroll…”.
Contesta:
- Has tingut mai la sensació que es descriu en aquest text? Explica la resposta.
- Et sembla encertada l’expressió “negra nit” que proposa l’autora i que fins i tot dóna
títol a aquesta novel·la? Per què?
2.-Busca informació sobre les Brigades Internacionals que van intervenir en la Guerra
Civil espanyola i explica qui eren:

3.- L’escriptor Georges Orwell va ser combatent voluntari a la Guerra Civil espanyola,
formant part de les Brigades Internacionals. La seva experiència en aquesta guerra
queda recollida al llibre Homenatge a Catalunya.
Busca informació i escriu una nota biogràfica sobre aquest escriptor.
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4.- Relaciona:
Capità general Sanjurjo

Emilio Mola

Francisco Franco

Home grassonet i maldestre, i poca cosa
més que un home acomplexat i embogit
amb absurds deliris de grandesa.
Va morir en estavellar-se l’avió que el
duia cap a Espanya per a posar-se al
front de la rebel·lió militar.
Cervell de la insurrecció militar.

5.– Pensa i explica en quina situació descrita en la novel·la et sembla que el poder du a
la corrupció i a cometre tota mena d’abusos.

6.– Explica el comportament que va tenir el govern francès i el govern mexicà amb els
exiliats espanyols republicans.

7.– Busca la biografia de Lluís Companys, president de la Generalitat a l’època
republicana, i fes-ne un resum.
8.– Inventa un final diferent per a l’obra.

(1)

Si sou professor/a i necessiteu el solucionari el podeu demanar al vostre promotor/a

de la zona o a educacio@grup62infantiljuvenil.cat posant totes les dades del centre i el
vostre nom i cognom.
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