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Cadascun aporta el seu granet d’arena en 
una narració que s’entreteixeix segons 
avança la trama. Així, en arribar al final, 
es pot observar tota la història amb 
perspectiva, explorar tots els records i 
analitzar cadascuna de les veus. 
 

El secret de la mare és una oda a la 
valentia. Són els nostres actes els que 
ens converteixen en els herois o en els 
vilans de les nostres pròpies vides. 
 
 
 
 
 

 Informació extreta de: 
 
I 
 www.authorsolutions.com/Our-
Authors/Being-Discovered/J-L-Witterick/ 
 

www.eltemplodelasmilpuertas.com/critica/
secreto-mi-madre/872/ 
 

 

Dimarts 25 d’octubre de 2016, 

a les 20.30 h 

 



 

J. L. WITTERICK. El secret de la mare 

 

Jenny L. Witterick és filla d’immigrants 
xinesos que van arribar al Canadà el 
1968, quan ella tenia 7 anys d’edat. 
 
Va descobrir l’amor per l’escriptura a 
una edat primerenca i sempre trobà la 
idea d’escriure encantadora, però posà 
el seu somni  en un segon pla per una 
opció més pràctica professionalment. 
Es va graduar a la Ivey School of 
Business de la Universitat de Western 
Ontario i es va convertir en la 
presidenta de Sky Investment Counsel, 
un dels grans administradors de fons 
internacionals al Canadà. 
 

Una vegada que va aconseguir una 
fructífera carrera i no va haver de 
preocupar-se del seu mitjà de vida,  

 

    Biografia 
Jenny retrobà de nou la seva passió per 
l’escriptura. 
 

Després de finalitzar El secret de la 
mare, l’envià a diversos editors i 
obtingué, com a molt,  un “no, gràcies”. 
Superada la decepció inicial, va decidir 
autopublicar el llibre amb iUniverse. 
Després de la publicació, aviat va ser 
adquirit per G. P. Fills de Putnam, i 
segell de Penguin Group. 
El secret de la mare és la seva primera 
novel�la i s’ha convertit en un best-seller 
al Canadà. A més d’haver estat finalista 
al National Jewish Book Awards, l’obra 
ha estat traduïda a diverses llengües i ha 
venut els drets per fer-ne la pel�lícula. 
 
 
 

El secret de la mare 

 

Una novel�la basada en una història real. 
 
El secret de la mare destaca per no ser 
una altra novel�la sobre la Segona 
Guerra Mundial. En aquest cas, la 
història parla de la bondat, del sacrifici i  
del fet que, quan creim que tot està 
perdut, sempre hi ha algú que pot 
retornar-nos l’esperança. 
 
 

El 1939 les tropes hitlerianes 
envaeixen Polònia. Els jueus 
comencen a ser assetjats i tancats en 
guetos on subsisteixen en condicions 
insalubres i inhumanes. 
 
El terror ha sotmès el país: els veïns es 
denuncien entre ells i tothom pot ser 
sospitós d’ajudar els jueus. La pena 
per confraternitzar amb ells, ajudar-los 
o oferir-los recer és un camí cap a 
l’afusellament. 
 
Anys abans, una dona abandona el 
seu marit en terres alemanyes. Ell és 
simpatitzant nazi. Ella, no. Amb ella, 
s’emporta els seus dos fills, Helena i 
Damian, i els tres junts tornen a Sokal, 
el seu poble natal a Polònia. Aquesta 
dona és Franciska, un simple peó en el 
joc de la guerra, però que posarà en 
risc la seva vida i la dels seus per ser 
fidel als seus ideals. 
 
A través de quatre punts de vista 
diferents, J. L. Witterick es rescabala 
dels tòpics que envolten la novel�la de 
guerra per portar-nos un llibre fresc 
amb un ritme marcat per un estil senzill 
i dinàmic. Helena, la filla de Franciska, 
Vilheim, Bronek i el petit Mikolaj són 
els encarregats de relatar-nos aquesta 
història.  

 

 


