Guia de lectura

De quan Hitler
va robar el conill rosa
Judith Kerr
Traduït per Marta Bes (revisada el 2022)

SUPOSA QUE
EL TEU PAÍs

comencés a canviar. Suposa que,
sense que te n’adonessis, per a
moltes persones passés a ser
perillós continuar vivint-hi. Suposa que et trobessis amb la sorpresa que una d’aquestes persones
és el teu pare. Això va passar-li a l’Anna, a Alemanya, l’any 1933.
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presentació
i objectius

Ella estava massa enfeinada amb els deures i els
jocs per prestar gaire atenció al que deia Hitler.
Però un bon dia, ella i el seu germà van haver de
marxar d’Alemanya amb els pares sense que ningú
ho sabés, lluny de tot allò que coneixien. Els nazis
havien posat preu al cap del pare. Aquest és l’inici
d’una aventura emocionant, de vegades aterridora
i de vegades divertida.

Aquesta guia de lectura per al
llibre De quan Hitler va robar el
conill rosa, de Judith Kerr, vol ser
un recurs de suport per abordar l’obra.

La proposta de conversa literària segueix una
estructura temporal (abans, durant i després de
la lectura) però es pot considerar només com una
guia per mantenir la conversa de manera

A continuació trobareu un conjunt de preguntes
per afavorir la conversa literària seguint les
teories d’Aidan Chambers1 i activitats que aniran
enfocades a aprofundir en les capes de sentit de
la novel·la i a fer incidència en qüestions universals
que es plantegen en la història.

ordenada després de llegir el llibre.
Com totes les guies de lectura va acompanyada
d’un seguit d’activitats optatives i de temes per
plantejar el debat a l’aula o al club de lectura. Els
objectius d’aquesta guia són consolidar la lectura
i la comprensió lectora per evidenciar els elements
més importants, fomentar la lectura i l’esperit
crític.

1 Dime. Los niños, la lectura y la conversación (Fondo de Cultura Económica)
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qui va ser
judith kerr?
Judith Kerr va ser una escriptora i
il·lustradora britànica. Va néixer a
Berlín, filla d’un destacat escriptor,
crític i guionista alemany. Pel seu
origen jueu i les seves crítiques
al règim nazi, la família va haver
d’abandonar Alemanya. Primer van
viatjar a Suïssa i després a França,
fins a instal·lar-se definitivament a
Anglaterra el 1936.

Va ser la creadora de llibres com ara la sèrie sobre
la gata Mog o El tigre que va venir a berenar. De les
seves novel·les per a joves, destaca la saga sobre
la Segona Guerra Mundial, amb De quan Hitler va
robar el conill rosa i Sota les bombes, novel·les en
gran part autobiogràfiques, que han obtingut gran
èxit arreu del món gràcies a la delicadesa, el sentit
de l’humor i la capacitat de compassió amb què
descriu la tragèdia d’un poble.

Guia de lectura
Quan Hitler va robar el conill rosa
—Judith Kerr

1

03
ra:
abans de la lecututobiogràfica?
una novel·la a
La novel·la De quan Hitler va robar el conill rosa,
és probablement l’obra més representativa de
Judith Kerr. Tot i el títol en aparença humorístic,
la novel·la relata la història d’una vida difícil, la de
la seva família, que va haver de fugir d’Alemanya
l’any 1933.
Fins als deu anys, Judith Kerr va viure una infància
feliç i privilegiada. El seu pare, el famós crític
teatral Alfred Kerr, sempre tenia la casa plena de
personalitats il·lustres i rellevants del món de la
cultura de la seva època, com ara Albert Einstein
o Gerhart Hauptmann. Però tampoc li faltaven
enemics. Va criticar i combatre en nombroses
ocasions el règim nacionalsocialista. Els nazis el
van amenaçar per ser un escriptor que s’oposava
al règim i per ser jueu, i quan van aconseguir el
poder el 1933, van cremar els seus llibres.

El 1971 es publica per primera vegada aquest
volum que teniu a les mans, en el qual Kerr descriu
el destí dels refugiats a l’època nazi des de la
perspectiva d’una nena que, encara que no és del
tot conscient de la magnitud del que està passant,
presenta moltes vegades una actitud adulta
davant dels fets. Judith Kerr, com moltes altres
autores, va començar a escriure aquest llibre en
part per explicar-los als seus fills, però també,
com va dir alguna vegada, per posar a l’abast dels
infants el relat del que va suposar la fugida, l’exili i
la persecució nazi.
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— Podeu mirar la coberta i llegir la contracoberta.
Sobre què creieu que va, el llibre?

Antisemitisme
La història comença el 1933, just abans de les
eleccions que acaben consolidant Adolf Hitler com
a canceller d’Alemanya.
Com es veurà en el llibre, tan aviat com els nazis
arriben al poder democràticament el gener del
1933, els jueus que viuen a Alemanya comencen
a ser perseguits. No obstant això, des d’aquest
moment fins a la utilització dels camps d’extermini
com a instrument per a la “solució final”, els jueus
passen per diferents estadis d’opressió. Tot i
que molts seguidors del partit van dur a terme
atacs violents a la comunitat jueva des del primer
moment, la primera acció del govern de Hitler
va ser, l’1 d’abril de 1933, un boicot oficial als
negocis regentats per jueus. A partir d’aleshores es
començaran a succeir una sèrie de lleis que aniran
privant els jueus alemanys de drets. El 1935, tot
i les mesures repressives, molts activistes nazis
les trobaven insuficients i això es va visibilitzar
amb una onada de violència antisemita. El partit
va respondre el setembre d’aquell any amb les
anomenades Lleis de Nuremberg, dues lleis que
segregaven els jueus com a no aris, privant-los de

la ciutadania alemanya i prohibint que es casessin
o tinguessin relacions íntimes amb persones no
jueves. Es va començar a crear un sistema per
definir qui era jueu: qui tenia almenys tres avis
jueus o dos avis jueus i estigués casat amb un
jueu practicant. Aquells amb només dos o un avi
jueus eren anomenats Mischlinge (mestís), terme
pejoratiu, tot i no que estaven vetats per llei i
restriccions legals. Per estrany que pugui semblar,
molts jueus van esperar que aquestes mesures els
portessin certa estabilitat en situar-se al marge,
un problema solucionat. Va haver-hi un període
de relativa calma per l’exposició internacional
arran dels Jocs Olímpics del 1936. Tot i això, els
plans d’eliminar els jueus d’Alemanya ja estaven en
marxa. L’annexió d’Àustria el març del 1938 —que
va provocar el control de més de dos-cents mil
jueus per part d’alemanys— va originar una nova
onada de radicalització, amb pogroms, és a dir
massacres, a Viena i un increment de la violència
a Alemanya. El Reich va començar a dictar unes
lleis discriminatòries envers als jueus cap al 1938
i va empresonar un miler de jueus en camps de
concentració.
Precisament, és un moment molt interessant per
comentar, perquè podem veure com es pot dur
a terme un crim contra la humanitat com fou
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l’holocaust, de manera progressiva. Davant la
pujada de la ultradreta arreu d’Europa, és una
reflexió molt útil de fer.

Una vegada acabada la dinàmica, se’ls pot explicar
el context històric de la novel·la i comentar
aquestes lleis.

Podem començar fent-los unes preguntes
genèriques:

— Què són les lleis?
— Per a què serveixen?
Quan anem entrant en la discussió podem
preguntar-los:

— Totes les lleis són bones o una llei pot ser
dolenta o injusta?

— Què podem fer avui si no estem d’acord amb
una llei?
Farem un petit exercici. Els repartirem unes
targetes amb les diverses lleis que es van dictar en
contra dels jueus. Les col·locarem de cara amunt
amb la fotografia i el nom de la llei. Per grups
hauran d’ordenar-les en una línia del temps.
Una vegada fet aquest exercici, el mediador o
mediadora explicarà quin és l’ordre correcte i
podrem discutir quines hem encertat i quines no, i
també quina lògica hem fet servir per reconstruir
aquest ordre. Us deixem aquí les lleis per ordre
cronològic:

Refugiats
De quan Hitler va robar el conill rosa és una
novel·la ideal per visibilitzar la problemàtica dels
refugiats des de l’òptica d’un infant. Abans de
començar el llibre, podem comentar entre tots
què defineix una persona refugiada i quin tipus de
situacions et poden portar a arriscar la vida per
trobar seguretat en un altre lloc. Podem parlar
amb els lectors sobre el fet que els refugiats no
són persones que decideixen canviar de país, sinó
que es veuen forçats a marxar de les seves llars.
Podem apuntar paraules clau com ara guerra,
religió, persecució, raça, dictadura, preguntar si
saben què signifiquen aquestes paraules i definirles en cas que no les coneguin. La discussió pot
començar així:

— Quina mena de perills o reptes es pot trobar
algú que marxa de casa seva i del seu país?

— Heu sentit històries sobre refugiats abans? Si és
així, què n’heu sentit?

— Coneixeu països dels quals hagin sortit persones
Abril de 1933

Es produeix un boicot als negocis
regentats per jueus

Abril de 1933

Els jueus tenen prohibit ocupar
càrrecs públics

Juliol de 1933

Els jueus no poden apuntar-se a
clubs esportius

Març de 1934

Els actors jueus no poden actuar

Juliol de 1934

Els jueus no poden ser instructors
de ball

Setembre de 1935

Els jueus tenen prohibit casar-se o
mantenir relacions amb persones
no jueves

Setembre de 1935

Els jueus perden la ciutadania
alemanya

Abril de 1936

Els jueus no poden ser veterinaris

Juliol de 1938

Els metges jueus no poden exercir i
visitar pacients no jueus

Novembre de 1938

Els jueus no poden anar al cinema

Novembre de 1938

Els nens jueus no poden anar a
escoles amb nens no jueus

Novembre de 1938

Els jueus no poden tenir negocis

Desembre de 1938

Els jueus no poden anar a la
universitat

Desembre de 1938

Els jueus no poden conduir

Abril de 1939

Els jueus poden ser expulsats de
casa seva en qualsevol moment

Setembre de 1939

Els jueus no poden tenir ràdios

Setembre de 1939

Es decreta un toc de queda: els
jueus han de ser a casa abans de
les vuit del vespre (les nou a l’estiu).

refugiades?

— Com creieu que us sentiríeu si de sobte
haguéssiu de deixar el vostre país, emportantvos només l’essencial? Què us enduríeu si només
poguéssiu portar una motxilla?
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a
durant la lectur
La infància a Berlín
— Per què l’Elsbeth i l’Anna confonen Adolf Hitler i
Charles Chaplin? Sabeu qui són?1

— Per què la senyora de la papereria diu que
“El 1933 serà el pitjor any de tots”? Segons el
context històric que hem explicat i la informació
del primer capítol, en quin moment de la
història d’Alemanya ens trobem?

— Com és la vida de l’Anna a Berlín? Com és la
seva família?

— En Gunther regala un llibre a en Max i aquest
l’ensenya a l’Anna. El llibre va de persones
famoses. L’Anna s’adona que “totes les persones
famoses ho havien passat molt malament” (p.
45) i ella pateix per si no és mai famosa. Què
creieu que suggereix? Creieu que la vida de
l’Anna és difícil? Creieu que pot arribar a ser-ho,
de difícil?

— Per què la mare demana a l’Anna i en Max que
es quedin callats sense dir res quan passi el
revisor a la frontera amb Suïssa?

— Sabeu què és la creu gammada i per què els
nazis la van adoptar com a emblema?

Suïssa
— Com reaccionen en Max i l’Anna a les seves
noves condicions de vida? En què es diferencien
de la seva vida a Berlín?

— Quina informació capta l’Anna mentre és al llit
amb febre? Creieu que està ben representat,
aquest moment? Com us ho feu per reconstruir
la informació?

— Per què l’Anna es penedeix de no haver agafat el
conill rosa?

— Sobre què creieu que estan parlant els pares
de l’Anna quan entra a l’habitació? Quins
senyals percebeu per saber que el pare i la mare
amaguen informació a l’Anna i en Max?

“—No només perquè som jueus. El pare creu que
no deixarien que la gent digués el que pensa i
aleshores no podria escriure. Als nazis, no els
agrada que la gent no estigui d’acord amb ells.
—La mare va beure una mica més de cafè i va fer
una cara més animada—. És clar que també podria
ser que això no arribés a passar i que, si passés,
segurament no duraria gaire temps, potser sis
mesos o una cosa així. Però per ara senzillament
no ho sabem”. (p. 24)

“«Estimada Anna», deia, «espero que aquest petit
obsequi et recordi totes les nostres visites al zoo
de Berlín. Anar-hi sense tu no té la mateixa gràcia
ni de bon tros. Voldria que donessis molts records
a la teva estimada tia Alice, que espero que estigui
bé. Digue-li que em recordo molt d’ella i del seu
bon consell, que potser hauria d’haver seguit.
Molts records a tots i una abraçada de l’oncle
Julius»”. (p. 158)

— Qui és la tia Alice? Per què el Julius ha d’escriure
així aquesta carta? Quin és el consell que li dona
el pare i que el Julius hauria d’haver seguit?

— Com van les coses a Alemanya pel que fa a
la població jueva? Com ho sabem? Quines
evidències se’ns donen?

— Com li va, a l’Anna, l’escola a Suïssa? Com li
— Comenteu el fragment a la llum de tot el que
sabeu que es va esdevenir a Alemanya.

— Per què el pare se’n va d’Alemanya? Per què no
pot saber-ho ningú, que ha abandonat el país?

— Per què la senyora Lambeck sempre pregunta

està anant, això de fer amics? Què és el que us
sembla més curiós o destacable?

— Dos nens alemanys arriben a Gasthof Zwirn,
però els seus pares no els deixen jugar amb
l’Anna i en Max. Per què? Com reaccionen tots
els nens? I els adults? Què en penseu?

on és el pare? Què us sembla aquesta actitud?

1
Podeu visualitzar dos fragments d’El gran dictador:
el discurs paròdic de Hitler i el discurs final de la pel·lícula.
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“—Els jueus estan escampats per tot el món —va
dir— i els nazis diuen moltes mentides d’ells. Per
això per a la gent com nosaltres és molt important
demostrar-los que s’equivoquen.
— I com ho podem fer, això?
— Sent millors que l’altra gent —va dir el pare—.
Els nazis diuen que els jueus no són honrats, per
exemple. Doncs no n’hi ha prou que siguem igual
d’honrats que tothom, ho hem de ser més”.(p. 123)

— Què en penseu? Com apliquen en Max i l’Anna
aquesta lliçó?

— Creieu que l’Anna trobarà a faltar el seu temps
a Suïssa? Per què?

“I aleshores, un dia, el món va canviar.
Era un dilluns al matí i la Colette va trobar-se amb
l’Anna a la porta de l’escola.
—Què vas fer diumenge? —li va preguntar la
Colette, i en comptes de traduir mentalment la
pregunta a l’alemany, decidir la resposta i després
traduir-la al francès, l’Anna va contestar:
—Vam anar a veure els nostres amics.
Semblava com si aquelles paraules no haguessin
arribat d’enlloc, en un francès perfecte, sense
haver-s’ho de pensar gens. Va ser una sorpresa
tan gran que va quedar-se en silenci i ni tan sols va
sentir què més li preguntava la Colette”. (p. 222)

— En quin moment l’Anna s’adona que sap parlar
París

francès? Com reacciona? Us ha passat alguna
vegada, això?

— Què els passa a l’estació del tren? Penseu que
ha estat intencionat? Què podria haver passat
si haguessin seguit al tren?

— La família de l’Anna ja no viu de manera
acomodada com vivien a Berlín. Tot i això, sovint
conserven un cert grau d’esnobisme. Hi esteu
d’acord? En quins comportaments o actituds es
pot veure més clarament?

— De quina manera es formen en Max i l’Anna en
la seva arribada a París? Què els costa més?

— Per què els pares de l’Anna donen tanta
importància a l’educació? Què els sembla
important que aprenguin els seus fills? Creieu
que hi ha una gran distinció entre l’Anna i en
Max en aquest aspecte? Què en penseu?

“En Max trobava injust que ell hagués d’estar
esforçant-se tant per superar les dificultats
que suposava anar a l’institut, mentre l’Anna es
quedava a casa, i a l’Anna li semblava que en Max
s’estava obrint camí en el nou món on haurien de
viure i la preocupava no poder arribar a atraparlo”. (p. 167)

— Què en penseu? Creieu que sempre volem el que

“En aquesta postal es dirigia a l’Anna, com de
costum, però no anomenava «la tia Alice»; ni tan
sols els felicitava per l’Any Nou. En comptes d’això,
darrere d’una fotografia d’uns ossos, l’oncle Julius
s’havia limitat a escriure: «Com més coses veig
dels homes, més estimo els animals»”.

— Què penseu que vol dir l’oncle Julius amb això?
— Per què el pare i la mare discuteixen sobre
les feines de la casa? Què en penseu? Com ho
intenta resoldre el pare i quin resultat té?

— Us estranya que les nenes s’examinin de
costura? Penseu que és important?

“—Són els teus primers honoraris professionals
com a escriptora —va dir—. És realment admirable
que els hagis guanyat escrivint en una llengua que
no és la teva”. (p. 249)

— Penseu que és més fàcil escriure bé en la nostra
llengua materna? Per què?

— Quin comentari fa la portera a la família quan
no poden pagar el lloguer? Què en penseu? Us
recorda situacions viscudes actualment?

no tenim?

— Què li passa a l’oncle Julius?
— Com descriuríeu la primera experiència
de l’Anna en una escola francesa? Com us
enfrontaríeu a una situació així? Penseu que us
costaria o no?

— Per què al pare el fa enfadar tant que la mare
hagi acceptat les teles de la tia Sarah? Creieu
que està justificat?

— Com han canviat ells, l’entorn i les relacions
quan la família torna de vacances a Suïssa al
Gasthof Zwirn?

“—Tornarem —va dir el pare.
—Ja ho sé —va dir l’Anna. Va recordar com s’havia
sentit quan van tornar al Gasthof Zwirn de
vacances i va afegir—: Però no serà el mateix... no
serà casa nostra. Tu creus que arribarem mai a
sentir-nos a casa nostra en algun lloc?
—Suposo que no —va dir el pare—. Almenys no de
la manera com se sent a casa seva la gent que ha
viscut tota la vida en un lloc. Però hi haurà molts
llocs que seran una mica casa nostra, i això pot
estar igual de bé”. (p. 269)
Guia de lectura
Quan Hitler va robar el conill rosa
—Judith Kerr

5

— Què penseu que és millor? Per què?
— Quina impressió li fa a l’Anna l’arribada a
Anglaterra, creieu que s’adaptarà bé?

— Penseu que l’Anna està vivint una infantesa
difícil? Per què?

06
després de
la lectura
— Per què creieu que el llibre es titula així? Quin
significat té? Creieu que literal o simbòlic?

— Un dels temes més presents a la novel·la és la
capacitat d’adaptació que ha de tenir l’Anna
per encarar cada nova etapa. Feu una taula per
cada lloc on ha de viure l’Anna. Com us imagineu
aquests llocs? Quins nous reptes li porta cada
lloc? Com s’ho manega per sobreposar-s’hi?

— Quin creieu que és el repte més gran que ha de
superar la família?

— Els pares de l’Anna, com intenten protegir els
seus fills de tot allò que està passant? Penseu
que és una bona idea que els pares amaguin
informació als fills per protegir-los? Per què?

— Creieu que hi ha una evolució en l’Anna, de la
innocència respecte d’allò que està passant al
món fins a l’experiència? Quins penseu que són
els moments clau?

— Com us imagineu la vida de l’Anna a Anglaterra?
Serà tan feliç com ho va ser a França?
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activitats
optatives
Fem un cal·ligrama
Un cal·ligrama és un tipus de poema visual.
Les paraules que el componen es disposen de
tal manera que, jugant amb la tipografia o la
cal·ligrafia, representen el contingut del poema.
Els cal·ligrames es van posar de moda al segle
XX, sobretot per l’ús que en va fer el poeta
avantguardista francès Guillaume Apollinaire.

A l’Anna, els poemes visuals li permeten ajuntar les
seves dues passions: l’escriptura i el dibuix. També
és una manera de mirar la realitat amb uns altres
ulls o, fins i tot, jugar a transformar-la.
Imagineu un objecte comú o un tema i penseu què
voleu expressar i quina forma necessita tenir per
adoptar un significat total. Us sorprendreu de la
multitud de propostes diferents que fareu sota la
mateixa premissa!

Dins la literatura catalana, destaquen
els cal·ligrames de Joan Salvat-Papasseit
o Joan Brossa.

Guia de lectura
Quan Hitler va robar el conill rosa
—Judith Kerr

6

Cinefòrum

Història familiar

L’any 2019 es va estrenar la pel·lícula basada en la
novel·la que acabem de llegir. Us proposem mirarla i reflexionar sobre l’adaptació.

Us heu interessat mai per les vostres històries
familiars? Segur que les memòries amaguen
històries familiars que bé podrien estar
relacionades amb altres períodes de la història
del segle XX, com la Guerra Civil Espanyola o la
dictadura franquista. Us proposem que entrevisteu
algun familiar, parleu amb ells sobre algunes
històries d’aquest segle a la vostra família. Podeu
escriure un relat, portar fotografies o documents
gràfics…

— Per què creieu que ha
canviat el títol en la versió
castellana? Què hauríeu fet
vosaltres?

— Creieu que la pel·lícula
reflecteix l’essència del
llibre?

— Quins canvis suggeriríeu?
Per comparar un format
amb l’altre, els podem
donar un diagrama de Venn
que hauran d’emplenar primer individualment,
després en petits grups i finalment en gran grup.
Això ens permetrà veure les diferències i punts de
confluència entre les dues propostes.

Després d’aquesta fase d’investigació, que pot
crear complicitats entre l’àrea de llengua i la
d’educació visual i plàstica, podeu presentar les
vostres històries familiars als companys!
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a clubs esportius

Els actors jueus
no poden actuar
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Els jueus no poden ser
instructors de ball

Els jueus tenen prohibit casar-se o
mantenir relacions amb persones no jueves
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Els jueus perden
la ciutadania alemanya

Els jueus
no poden ser veterinaris
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Els metges jueus no poden exercir
i visitar pacients no jueus

Els jueus
no poden anar al cinema
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Els nens jueus no poden
anar a escoles amb nens no jueus

Els jueus
no poden tenir negocis
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Els jueus
no poden anar a la universitat

Els jueus
no poden conduir
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Els jueus poden ser expulsats
de casa seva en qualsevol moment

Els jueus
no poden tenir ràdios
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