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Resum
La comunicació presenta el procés de creació, des del moment de la seva concepció fins 
al desenvolupament final, de l’espectacle teatral dut a terme per alumnes de tercer i de 
quart  d’ESO  de  l’IES  Salvador  Dalí.  Les  obres  de  les  quals  van  partir  per  a  la 
representació teatral van ser els contes “Aquella paret, aquella mimosa” i “La noia bruna”, 
a més de textos autobiogràfics. La música en directe i la dansa duta a terme per alumnes 
del centre van completar la interpretació de “Dos contes i una vida”, espectacle pensat per 
celebrar l’Any Rodoreda.

Paraules clau
Muntatge teatral, conte, biografia, lectura dramatitzada, representació.

Introducció
L’experiència educativa que va tenir per títol  Mercè Rodoreda, dos contes i una vida va 
consistir en l’elaboració i en la representació d’un muntatge teatral en el qual tot l’alumnat 
que hi va participar va arribar a ser conscient de la importància literària i també biogràfica 
d’un  dels  novel·listes  catalans  més  importants  del  segle  XX.  El  muntatge  es  va 
representar dos cops durant el dia de Sant Jordi. Al matí, al mateix institut, i a la tarda, al 
Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa.

Projectes previs
Ja des de fa uns anys he arribat a la conclusió que treballar en muntatges teatrals ajuda, i 
molt, a l’hora de transmetre als alumnes el que té de més rellevant l’ensenyament de la 
literatura,  que  sovint  hauria  d’anar  molt  més  enllà  que  la  simple  transferència  de 
coneixements teòrics.
Vaig començar fa un temps treballant el  llibre  El cafè de la granota,   de l’escriptor de 
Mequinensa  Jesús  Moncada.  En  principi,  per  a  l’alumnat  de  tercer  d’ESO  de  l’IES 
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Salvador Dalí del Prat del Llobregat, poc avesat a 
la  lectura i  que majoritàriament  compta amb la 
llengua  castellana  com  a  llengua  materna,  els 
contes  d’aquest  llibre  els  eren  de  comprensió 
difícil.  Treballar-hi  en  grups  i  representar  els 
diversos contes va aconseguir  que arribessin a 
tenir una visió molt més clara de l’obra d’aquest 
autor.

El  mateix  va  passar  dos cursos més tard  amb 
l’obra teatral  Terra baixa, d’Àngel Guimerà. Vaig 
adaptar l’obra tot suprimint-ne algunes escenes, 
també alguns personatges, marcant musicalment 
el pas del temps i creant la figura d’un narrador 
extern que fes de nexe entre una escena i una 
altra.  La representació final  es va fer  el  dia de 
Sant Jordi de l’any 2005.
L’any  següent,  en  la  mateixa  línia,  vam  fer  la 
representació  Nit  de  Reis,  un  homenatge  a 
Ramona  Via.  Aquesta  autora,  llevadora  durant 
molt  temps del  Prat  i  també escriptora,  és poc 
coneguda  a  la  localitat.  Amb  la  nostra 
representació  vam intentar donar-la a conèixer. 
L’activitat i la posada en escena van merèixer un 

accèssit  als  Premis  Leandre  Colomer,  convocats 
conjuntament per la Fundació Leandre Colomer i l’ICE de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

El projecte Mercè Rodoreda, dos contes i una 
vida
Atès que l’any 2008 es va celebrar a nivell institucional el 
centenari de Mercè Rodoreda, vaig creure molt oportú de 
sumar-nos-hi.
La  feina  ja  va  començar  durant  el  primer  trimestre,  amb 
l’oferta  de  l’activitat  a  tot  l’alumnat  de  tercer  i  de  quart 
d’ESO  que  estigués  interessat  a  participar-hi  de  forma 
voluntària  sabent  que  ens  ocuparia  les  hores  del  pati  i 
alguns dimecres a la tarda. Aviat s’hi va apuntar un nombre 
considerable d’alumnes, tenint en compte que al  llarg del 

curs podria afegir-s’hi  qui  volgués.  Un cop format el  grup, 
amb  ajuda  de  suport  bibliogràfic  i  de  material  extret 

d’Internet,  vam  aprofundir  en  la  figura  i  en  l’obra  d’aquesta  autora,  la  qual  era 
pràcticament desconeguda per tothom. Vam endinsar-nos en la seva biografia, en l’exili, 
en  les  dificultats  per  les  quals  va  haver  de  passar...  i  també  vam  comentar  i  llegir 
fragments de les seves obres més representatives.
A  partir  d’aquí,  vam  posar-nos  aviat  a  treballar  sabent  que  l’objectiu  principal  era 
aconseguir fer una representació teatral el dia de Sant Jordi.
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Estructura de la representació
Després de comentar diverses opcions possibles i  de valorar-ne la seva viabilitat  vam 
decidir fer una representació que ens permetés treure de cada alumne/a participant el 
màxim potencial  que tingués a partir  de  les  seves  habilitats.  Així,  doncs,  després  de 
pensar-hi molt, vam optar per treballar dos contes de tots els que havíem llegit, així com 
també un  seguit  de  textos  autobiogràfics  que  posessin  en  relleu  la  singularitat  de  la 
biografia de la nostra autora. Tot plegat s’arrodoniria amb música en directe,  amb un 
seguit  d’imatges  projectades  en  una  pantalla  darrere  l’escenari  que  havien  de 
complementar l’escenografia i, finalment, la representació tindria el seu punt i final amb 
una dansa que havia de simbolitzar la vida i la mort de Mercè Rodoreda.

“La noia bruna”
El primer conte que vam escollir va ser un conte de joventut de l’autora, “La noia bruna”, 
en el qual s’explica com una noia de quinze anys, per tant de la mateixa edat que les 
noies que la representaven, viu el que es podria dir la seva primera experiència amorosa, 
la qual, òbviament, acabarà feliçment amb l’amor correspost entre un jove poeta romàntic 
i aquesta noia d’origen humil que exerceix cada dia de repartidora de llet a domicili.
La lectura de la narració anava a càrrec de dues alumnes que s’anaven alternat. Una altra 

noia i  un noi llegien les intervencions dialogades i  una 
altra representava el que s’anava dient. Només al final 
llegeix directament d’una pantalla la frase final del conte: 
“He vingut  per  estar  amb tu...  Estima’m...  No sé viure 
sense tenir-te a prop...”
Al llarg del conte, una cinquena alumna acompanyava la 
representació  amb  acords  de  flauta  travessera.  La 
música  escollida  va  ser  Pere  i  el  llop,  de  l’autor  rus 
Prokofiev, atès el caràcter alegre i juganer de la melodia, 
la qual  lligaria amb la joventut i  la  inexperiència de la 
protagonista. 
En  aquesta  segona  part,  per  separar  la  lectura 
dramatitzada d’un i altre conte, un grup de set noies van 
llegir diversos fragments que vam escollir  del llibre  De 
foc i de seda. Àlbum biogràfic de Mercè Rodoreda,  de 
Marta  Nadal.  Els  textos  es  van  succeir  per  ordre 
cronològic des de la infantesa de l’autora fins a la seva 
vellesa i es van acompanyar amb imatges de l’escriptora 
projectades a la pantalla.  Entre un fragment i  un altre, 

una altra noia tocava acords de piano.

"Aquella paret, aquella mimosa"
Si bé el primer conte era de joventut, aquest clarament és de maduresa, a més d’un dels 
més reconeguts de l’autora. Està inclòs al llibre La meva Cristina i altres contes, publicat 
l’any 1974.
Com en el conte anterior, dues alumnes n’alternaven la lectura. Una tercera l’escenificava 
tot i que també feia alguna intervenció oral, com és ara en el moment de dir el seu nom a 
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un soldat que la festeja:
― Crisantema.

També un grup de tres noies, simbolitzant tres 
marrecs que se’n riuen de la parella formada pel 
soldat  i  la  Crisantema, en faran burla tot  dient 
quan els vegin passar del bracet:

― Es casaran, es casaran...

Així mateix, com en l’altre conte, l’escenificació 
va  partir  de  tres  punts  diferents  de  l’escenari, 
cadascun amb la seva importància dramàtica i 
també,  com  en  el  conte  anterior,  hi  va  haver 
acompanyament  musical.  En  aquest  cas,  la 
música va ser la banda sonora de la pel·lícula de 
Steven Spielberg La llista de Schindler.

Dansa 
La representació  va acabar  amb una dansa al 
mig  de  l’escenari  que  volia  representar  la 
trajectòria  vital  de  l’autora,  des  del  naixement 
fins a la mort. Una alumna de tercer d’ESO, en 
aquest cas experta en dansa, va ballar un dansa 
coreografiada per ella mateixa mentre una altra 
alumna l’acompanyava al piano.

Final de la representació

El muntatge es va acabar amb una fotografia de Mercè Rodoreda projectada a la pantalla 
conjuntament amb la frase que tanca el llibre de Marta Nadal: 

Què és morir-se?
Tornar-se estrella.
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Activitats complementàries
Ja que la preparació del muntatge va ocupar pràcticament tot un curs acadèmic van ser 
diverses les activitats complementàries que es van anar realitzant:

• L’alumnat  de  Primer  d’ESO,  amb  la  col·laboració  del  Departament  de  Visual  i 
Plàstica, va dibuixar, a partir del conte de La noia bruna, imatges que servissin per 
il·lustrar-lo. Alguns d’aquests dibuixos es van penjar a l’institut el mateix dia de Sant 
Jordi a l’entrada de la sala on es feia la representació.

• Des de la biblioteca es va elaborar un tríptic sobre l’autora.

• El 8 de març, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, vam ser convidades a 
llegir-ne públicament el manifest a la Plaça de la Vila.

• El 22 d’abril, un dia abans de la representació, vam participar en un programa de la 
Ràdio del Prat per presentar l’activitat que estàvem a punt de dur a terme.

• Vam visitar la Plaça del Diamant i el barri de Gràcia.

• Vam visitar l’exposició que es va fer sobre la Mercè Rodoreda al Palau Robert de 
Barcelona i vam participar en un taller sobre la Guerra Civil Espanyola.

Conclusions
Ja fa quatre anys que intento aproximar autors literaris a l’alumnat de l’IES Salvador Dalí 
mitjançant unes representacions teatrals en les quals el mateix alumnat hi pren molt de 
protagonisme i cada vegada n’estic més satisfeta. Potser aquests no són uns projectes 
estrictament acadèmics en el sentit més pur del terme, sobretot perquè tiren endavant fora 
d’hores de classe i la repercussió acadèmica és molt minsa, però estic convençuda, i com 
més  va,  més,  que els  objectius  i  els  resultats  que se’n  desprenen  són  especialment 
valorables en un món en què de vegades estem massa avesats a estimar-ho tot en hores 
de  rendiment,  en  dossiers,  en  exàmens  i  notes.  I  no  vull  dir  que  estigui  en  contra 
d’aquests criteris, ben al contrari, però poder comprovar i veure de primera mà, malgrat 
les hores que s’hi ha de dedicar fora de l’horari, els esforços i els resultats que s’obtenen 
d’una feina voluntària no deixen de sorprendre’m cada any també a mi mateixa.
I en el cas concret de l’activitat que aquí he exposat, encara més. Que l’any 2008 hagi 
estat l’any de la Mercè Rodoreda,  “el novel·lista català més important del segle XX”,  en 
paraules de Xavier Pla, ha fet que l’alumnat s’hagi adonat encara més de la importància 
del muntatge en què estaven treballant. I això, a l’IES Salvador Dalí, un centre del Prat 
amb un alumnat majoritàriament amb la llengua castellana com a llengua materna i que 
presenta sovint, per causes diverses que tindrien en compte des de factors estrictament 
econòmics fins a d’altres de més sociològics, un nivell cultural mancat en certs aspectes. 
Si aquest treball ha servit  per alguna cosa, justament ha de ser per això: per afavorir 
l’aprenentatge de la llengua catalana com a una eina instrumental i com a una eina de 
cultura i també per poder vehicular internament i externa aquells coneixements que ens 
fan més grans en el nostre coneixement literari en particular i cultural en general.

Agraïments
Voldria  agrair  sincerament  a  la  Direcció  del  centre  i  a  les  meves  companyes  del 
Departament  de  Llengua  Catalana  i  Literatura  el  suport  que  m’han  donat  durant 
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l’elaboració  de  tot  el  projecte.  Així  mateix,  voldria  agrair  també  les  col·laboracions 
prestades pel Centre de Recursos del Prat, la vocalia de Dones, l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat,  ja sigui dels de la regidoria d’Educació com des d’altres seccions, la Ràdio 
municipal, la Revista Municipal, el centre cívic Sant Jordi-Ribera Baixa. Per últim, voldria 
agrair molt especialment a tot el grup d’alumnes que van participar en aquest muntatge la 
dedicació i l’entusiasme amb què hi han treballat. 
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