
Anna Frank 
Context històric 



• El llibre  Anna Frank. Diari d’una noia  no 
és una novel·la ni un conte, és un diari. 
En un diari íntim, l’autor escriu tot allò 
que viu, sent i pensa. Cada dia que hi 
escriu, posa la data. Per tant, no hi ha 
argument, no hi ha plantejament, ni nus, 
ni desenllaç. El diari va prenent cos dia a 
dia, a mesura que es va escrivint, i 
s'acaba quan l'autor decideix no escriure 
més.  

 



• L’any 1942, dos anys després de 
l'ocupació d'Holanda, els jueus van 
perdre tots els drets ciutadans. La 
família Frank s’amaga dels nazis en 
unes golfes al magatzem de 
l’empresa del pare d’Anna.  

 
 



• Anna Frank comença un diari 
íntim pocs dies abans d’anar a 
l’amagatall.  
 



• Durant poc més de dos anys, Anna escriurà, en 
un llenguatge senzill i planer, totes les seves 
vivències, les seves impressions, les angoixes i 
els sofriments de les persones que viuen al 
seu voltant, la seva visió de la guerra... En el 
diari, es veu com Anna Frank, a poc a poc, va 
canviant, es fa gran, nota que el seu cos es va 
transformant, igual que la manera de pensar i 
les relacions amb aquells que l’envolten. 

 





• Anna va escriure el seu diari a la ciutat 
d'Amsterdam, la ciutat on vivia. Observa el 
mapa d’Holanda. 

 



• La II Guerra Mundial, 1939-1945, és el 
conflicte bèl·lic més mortífer de la història de 
la humanitat.  

• Entre 50 i 60 milions de morts  

• 1r cop que s’utilitzen armes atòmiques 

 



2 blocs 
• Potències aliades 
 Gran Bretanya 
 França 
 Polònia 
 Canadà 
 Sud-Àfrica 
 Austràlia 
 Nova Zelanda 
 Noruega 
 Països Baixos 
 Bèlgica 
 Grècia 
 Unió Soviètica 
 Estats Units 

  

• Potències de l’Eix 
 
 Alemanya 
 Itàlia 
 Japó 
 
 Romania 
 Hongria 
 Bulgària 
 Iugoslàvia 
 Finlàndia 
 



Família Frank 







La Casa 







Camps d’extermini: 
Auschwitz 





Bergen-Belsen 





Neus Català 


