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Resum
Lluny de tenir un caràcter docte, aquesta no és sinó una modesta aportació centrada en 
les experiències educatives d’aula i, a nivell global, de centre, que hem dut a terme durant 
l'any Rodoreda per donar a conèixer i difondre l’obra de l'escriptora entre un alumnat que 
majoritàriament no té el català com la seva llengua materna, molts ni en tenen un mínim 
de competència lingüística perquè fa poc que són amb nosaltres.

Paraules clau
Vida, obra, itinerari literari, escenari, indrets, símbols, objectes, fotografia, reportatge, 
exposició, Rodoreda.

El nostre objectiu
Donades les característiques del nostre alumnat, en el departament de llengua i literatura 
catalanes, ens vam proposar una aproximació a l'obra de Mercè Rodoreda que fos a 
l'abast de tots els nois i noies del centre. Per tant,  a més d'estimular el coneixement de 
l'obra de Mercè Rodoreda a través de l'experiència lectora, vam intentar fer-los entrar en 
el seu món mitjançant la força suggestiva que desprenen les imatges, els indrets i els 
objectes. De tal manera que, fins i tot per a aquells que no tenen encara prou domini de la 
llengua, fos més comprensible, i els incités a participar-hi i gaudir-ne.

El ventall d'activitats
Les activitats que hem dut a terme han estat molt diverses, i comprenen des de les més 
usuals com ara la lectura i el treball d'obres (Aloma a 4t d'ESO,  La plaça del Diamant  i 
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Mirall  Trencat a Batxillerat),  el  treball  sobre documentals centrats en l'autora i  la seva 
trajectòria  vital  i  literària,  visites  a  exposicions  commemoratives,  sortides  a  teatre  per 
veure adaptacions d'obres de l'autora (Aloma, La plaça del Diamant i Mirall Trencat), fins a 
d'altres de caràcter més creatiu i participatiu que van constituir l'eix central de la diada de 
Sant Jordi 2008 a l'institut.

L'any Rodoreda, eix temàtic de la diada de Sant Jordi 2008
És tradició en el nostre institut de celebrar la diada de Sant Jordi amb un seguit d'activitats 
que giren a l'entorn d'un autor o d'una obra literària, i entre les que hem dedicat a la figura 
i l'obra de Mercè Rodoreda cal destacar, en primer lloc, un  itinerari literari pel barri de 
Gràcia,  dissenyat  per  nosaltres  (tot  i  que  n'hi  ha  d'excel·lents  de  publicats)  on  vam 
passejar, tot  llegint els textos de l'autora, pels indrets que Mercè Rodoreda utilitzà com a 
escenaris de la seva novel·la La plaça del Diamant. L'itinerari que vam dissenyar, a partir 
del  buidatge de la novel·la i  de la tasca de recerca, inclou quatre àmbits diferenciats: 
d'una banda els indrets que textualment se citen en la novel·la i que encara existeixen; 
d'altra  banda,  establiments  que  han  desaparegut  del  quals  hem localitzat  l'espai  que 
ocupaven, com ara el Monumental, o el cinema Smart; en tercer lloc, la hipotètica situació 
d'indrets  que  s'esmenten  sense  concretar-ne  una  localització  o  un  nom  precís.  I, 
finalment, algunes botigues i locals que romanen amb poques modificacions, que daten 
de l'època en què se situa l'obra, o són anteriors en alguns casos, i que conserven un aire 
evocador molt suggerent, com per exemple la Graneria Sala de la Travessera de Gràcia, 
fundada en 1885, un herbolari, la Llibreria Roquer (per davant de la qual havia de passar 
Mercè Rodoreda quan explica que passejava amb la seva mare Carrer Gran avall fins als 
Jardinets), o la vaqueria del carrer de Torrijos, on encara es pot veure el local on tenien 
estabulades les vaques en ple centre urbà.
També ha estat interessant la identificació, a partir de fonts orals, dels setze cinemes que 
funcionaven a Gràcia entre els anys 30 i els anys 50 del segle XX, dels quals, avui en dia, 
en resten només tres en funcionament (el Verdi, el Bosque i el Lauren Gràcia). Tot aquest 
material  el  vam recopilar  en  un  dossier  de  treball  i  en  vam fer  un  extens reportatge 
fotogràfic que vam exposar al vestíbul de l'institut i que ha estat també exposat al CRP de 
Badalona. Creiem que els itineraris literaris són un recurs extremadament útil, ja que si bé 
en  un  lector  adult  tenen  el  valor  de  la  curiositat,  per  a  un  adolescent  resulten 
imprescindibles per a la contextualització i una millor comprensió de la lectura. Una altra 
de  les  activitats  destacades  consistí  a  organitzar  un  muntatge  teatral  basat  en 
l'escenificació  de  fragments de  La plaça del Diamant, de  Jardí vora el mar  i  del conte 
Zerafina,  acompanyat d'efectes de llum i so, que anà a càrrec d'alumnes de 4t d'ESO i 
que es va representar per a tot l'alumnat de l'institut, i, en successives representacions, 
per als nens i nenes dels CEIP del barri, amb els quals es duu a terme un intens treball 
pedagògic  conjunt.  No  cal  dir  que  totes  aquelles  activitats  en  què  l'alumnat  té  un 
protagonisme  destacat  i  que  potencien  les  seves  capacitats  i  recursos  resulten 
extraordinàriament  motivadores  i  cohesionadores.  Les  fotografies  mostren  diversos 
moments  de la representació teatral.
Per altra part, hem fet exposicions diverses. Una exposició al vestíbul de l'institut d'uns 
plafons informatius sobre la biografia, la cronologia i l'obra narrativa de Mercè Rodoreda 
(que  també han  estat  en  exposició  al  CRP de  Badalona).  L'esmentada  exposició  de 
fotografies acompanyades dels textos de l'itinerari literari de La plaça del Diamant.  Una 
exposició de llibres amb edicions antigues i recents de les novel·les i l'obra narrativa de 
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l'autora.
Finalment,  volem destacar  una  exposició  d'objectes  que  tenen  especial  relleu  i  valor 
simbòlic en tres de les millors novel·les de Mercè Rodoreda: Aloma, La plaça del Diamant 
i Mirall Trencat. La selecció es va fer també a partir del buidatge i de l'estudi dels textos de 
les novel·les i de bilbiografia sobre l'autora. Cal dir que quan es va inaugurar, a finals de 
març de l'any passat l'exposició Mercè Rodorera: la mort de la innocència al Palau Robert, 
nosaltres ja feia temps que hi treballàvem. Malgrat la modèstia dels nostres mitjans, el 
professorat  que disposava d'objectes  antics (balances,  nines,  càmeres de fotos,  fotos 
antigues, planxa...) els va aportar i la resta d'objectes els vam anar buscant, tot procurant 
que fossin com més fidels millor a la descripció que en fa l'autora. Cada objecte, a més a 
més, anava acompanyat d'una tergeta on es podia llegir   la citació exacta del text de la 
novel·la on apareix esmentat, tal com es pot observar en les fotografies.

Valoració
La valoració que en fem és molt positiva. Aquests recursos ens han permès que tots els 
alumnes, sobretot a partir dels estímuls visuals, tinguessin una finestra oberta al món de 
l'autora.  Pel  seu  valor  pedagògic, aquestes  experiències,  a  demanda  del  CRP  de 
Badalona,  han estat presentades en unes jornades de formació per a coordinadors LIC. 
Només ens resta dir que amb tot aquest ampli ventall d'activitats, l'IES Barres i Ones  s'ha 
sumat a la celebració del centenari del naixement de Mercè Rodoreda. L'esforç que hem 
dut a terme s'ha vist recompensat amb escreix per la participació, l'interès i l'excel·lent 
acollida  que  ha  tingut  entre el  nostre  alumnat,  la  qual  cosa  ens  ha  permès,  com a 
docents,  de  treballar  amb  il·lusió  renovada  per  la  difusió  de  la  llengua  i  la  literatura 
catalanes... i poder dir com el poeta J.V. Foix:

Me cerc i am aquell qui diu: “Jo só”,
I té una llar, té pàtria i mester...
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Annex: Imatges
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Lectura dramatitzada del conte Zerafina. 

La Plaça del Diamant. La Colometa i en Quimet a 
l'envelat. 

Escenificació de fragments de Jardí vora el mar. 

Objectes de la novel·la Aloma. Objectes amb valor simbòlic en La plaça del Diamant.

Lectura dramatitzada de textos de Mercè Rodoreda a 
càrrec d'alumnes de 4t d'ESO.
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Objectes de Mirall trencat i exemplars d'obres de l'autora. Alguns dels objectes que tenen especial relleu en Mirall  
Trencat. 


