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Resum
La comunicació exposa la confecció i realització de la gimcana Rodoreda amb motiu de la 
celebració de l’Any Rodoreda al Col·legi Sant Josep de Sant Boi de Llobregat. La gimcana 
s’ha estructurat a partir de cinc activitats relacionades amb la vida i l’obra de l’escriptora.
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Sota  aquest  títol,  els  alumnes  de  4t  d’ESO de  l’Escola  Sant  Josep  de  Sant  Boi  de 
Llobregat van confegir cinc activitats relacionades amb la vida i l’obra literària de l’autora. 
Estaven  enfocades  com a  activitats-joc  perquè  les  realitzessin  els  alumnes  del  Cicle 
Superior de Primària  del mateix centre.
Així,  van decidir dividir cada classe participant en 5 grups de 5 alumnes cadascun.  Es 
preveia que la gimcana tindria una durada d’una hora i es va distribuir el temps de la 
manera següent: cinc minuts per a la presentació, deu minuts per a cada prova i els cinc 
minuts restants per cloure el joc literari i premiar els guanyadors.
Les cinc proves es van situar en diferents espais de la sala d’actes de l’escola  i les van 
anomenar:  “Vida  i  obra”,  “Puzzle”,  “Títols  amagats”,  “Símbols” i “Ordenem”. Aquestes 
proves  es  van  generar  a  partir  d’una  exposició  sobre  l’autora  que  al  llarg  del  primer 
trimestre de 2008 havien preparat conjuntament  alumnes de 4t d’ESO i de 1r i 2n de 
Batxillerat.

Descripció de les proves

Vida i obra
En aquesta prova es tractava de reorganitzar un seguit de retalls d’un text per tal de trobar 
una  lògica  discursiva atenent al fet que s’ordenaven a partir de dates remarcables de la 
vida de Mercè Rodoreda i de la seva obra. En ordenar els paràgrafs, aquests formaven 
una breu biografia de l’autora. Interessava aquesta activitat perquè a part de la informació 
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que obtenien  de  l’escriptora,  també es  treballava  un  tipus  de  text,  en  concret  el  text 
narratiu. 
Així que els alumnes trobaven coherència al text format, havien de saber resoldre una 
activitat que es basava a relacionar dues columnes.
En la primera columna es feien constar fets com el lloc de naixement i el de mort, títols 
d’alguna obra i d’alguns premis que Rodoreda havia rebut al llarg de la seva vida literària. 
En la segona, els alumnes trobaven un seguit d’anys. 
Entre els cinc membres participants del grup havien de relacionar fet i any. En acomplir la 
tasca correctament s’ atorgava un punt al grup.

Puzzle
Aquí els alumnes de 4t havien triat cinc imatges de l’autora. Utilitzant les TIC van ampliar-
les a mida DIN A4, van retallar-les en deu peces cadascuna i  les van introduir en un 
sobre. Aleshores es repartia un sobre a cadascun dels alumnes participants de primària, 
els quals havien d’ordenar aquestes peces individualment.
 En les imatges triades apareixia Rodoreda de nena amb el seu avi, amb el seu amic 
Felipet, de més gran amb Armand Obiols en els primers temps de la seva relació a l’exili, 
també al seu despatx, i una última que recollia portades de llibres de l’autora que han 
estat traduïts a altres idiomes.
En acabar la prova havien de contestar un formulari de 5 preguntes, les respostes de les 
quals es trobaven en les imatges formades.
Si acabaven correctament l’activitat i en el temps proposat, es premiava el grup amb un 
punt.  Aquesta  activitat  permetia  treballar  la  dimensió  espacial  (en  ordenar  peces),  la 
comprensió  lectora  i  l’observació  (en  les  fotografies  trobaven  les  respostes  de  les 
preguntes), la memòria i l’expressió escrita (en escriure les respostes).

Títols amagats
En  aquest  cas  a  cada  alumne  participant  del  grup  se  li   oferia  un  llibre  de  Mercè 
Rodoreda.  En concret,  El Carrer  de les Camèlies,  Jardí  vora el  mar,  Quanta,  quanta 
guerra,  La  plaça  del  Diamant i  Tots  els  contes. Els  quatre  primers  de  El  Club  dels 
Novel·listes, l’últim de la MOLC . 
S’acompanyava cada llibre amb un full d’instruccions a partir de les quals havien de trobar 
un nou títol de l’autora o bé el nom de personatges femenins mítics. 
Els alumnes treballaven individualment i els passos que havien de seguir els proposaven 
de trobar en diverses pàgines de cada llibre una lletra que en unir-les els permetien de 
descobrir el títol de l’obra amagada o bé el nom dels personatges amagats.
Si acabaven correctament l’activitat i en el temps proposat, es premiava el grup amb un 
punt. Amb aquesta tasca es treballava paral·lelament l’observació, la concentració i el text 
instructiu.

Símbols
Aquesta prova posava els alumnes de Primària en contacte amb part de la simbologia de 
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l’obra de Mercè Rodoreda.  Evidentment, no hi apareixien  tots els símbols, però sí un bon 
grapat que van extreure del llibre Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda  de Carme 
Arnau.
El grup treballava en equip amb 3 sobres anomenats: “icona”, “símbol” i “significat”. Amb 
ajuda de tots els membres del grup s’havia de deduir la relació establerta entre el nom del 
dibuix, del símbol i del significat dins el món de ficció rodoredià. L’exposició que teníem a 
la sala d’actes va ajudar-los en alguna ocasió.
Si acabaven correctament l’activitat i dins del temps previst, es premiava el grup amb un 
punt.

Ordenem
Es  proposava en aquest cas d’ordenar cronològicament un seguit de portades de llibres 
de  Mercè  Rodoreda  fent  servir  l’ordinador  que  hi  ha  instal·lat  a  la  sala  d’actes.  Els 
alumnes  de  4t  havien  creat  un  document  de  text  amb  diverses  imatges  que  podien 
moure’s per l’espai de la pàgina tot arrossegant-les amb el ratolí. S’ordenaven d’acord 
amb l’any de la publicació del llibre. El grup podia consultar una bibliografia de Mercè 
Rodoreda que havien portat  els  alumnes de 2n de Batxillerat  en tornar de l’exposició 
Mercè Rodoreda: la mort de la innocència que es va fer al Palau Robert del 25 de març al 
15 de juny de 2008. 
Si acabaven correctament l’activitat i en el temps proposat, es premiava el grup amb un 
punt.

En  acabar  la  gimcana,  el  grup  guanyador,  content  i  triomfant,  rebia  com a  premi  un 
diploma. 
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