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 PRESENTACIÓ

Per les característiques de l’obra de Mercè Rodoreda, difícilment es pot pretendre 
treballar-ne els aspectes literaris amb alumnat nouvingut de secundària que s’inicia 
en l’aprenentatge del català i que, per tant, té un coneixement limitat d’aquesta llen-
gua. Tenint en compte això, s’ha buscat una aproximació a l’autora a partir d’altres 
elements, no estrictament literaris, però que parteixen de la vida i de l’obra de l’au-
tora. En concret, aquest material s’ha estructurat en els blocs següents:
 

 • Mercè Rodoreda, escriptora catalana (1908-1983)

 • La plaça del Diamant

 • La pintura de Mercè Rodoreda

 • Treballem la descripció
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5    ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES

  Mercè Rodoreda, escriptora catalana (1908-1983)

En aquest bloc s’explica la vida de l’autora a través de les seves pròpies paraules, de 
manera que, sense recórrer directament a les seves obres de ficció, puguem sentir 
la seva veu. A partir dels escrits, de les entrevistes i de les cartes en què va parlar 
de la seva vida, es construeix una biografia de l’autora vinculada al seu entorn social 
i històric.

És important que els alumnes siguin conscients del fet que estem explicant la versió 
que la pròpia autora fa de la seva vida. Fer reflexionar sobre la distància que hi pot 
haver entre aquesta versió i els fets tal com van succeir no és l’objectiu d’aquest 
material, però sí que es pot fer veure a l’alumnat que sovint els nostres records no 
s’ajusten als fets o que, en un moment donat, podem tenir la temptació d’explicar les 
coses d’una manera diferent de com van ser en realitat.

Un dels objectius d’aquest bloc és que l’alumnat nouvingut, tot i que no estigui en con-
dicions d’accedir a l’obra de Mercè Rodoreda en tota la seva plenitud,  pugui conèixer 
el personatge i la seva posició cabdal dins la nostra cultura.

El material està pensat per a la lectura. D’una banda, es proposa fer una lectura 
compartida dels textos i, d’una altra, fer una lectura expressiva en veu alta. L’activitat 
que apareix al final de cada apartat és una activitat individual per treballar la com-
prensió del text, per la qual cosa també es pot utilitzar com a activitat d’avaluació.

Els apartats en què es divideix la biografia són els següents:

--  LA FAMÍLIA DE MERCÈ RODOREDA

--  QUAN JO ERA PETITA...

--  MERCÈ RODOREDA VOL SER ESCRIPTORA

--  UN AUTOBÚS CAP A FRANÇA

--  MODISTA, ESCRIPTORA O PINTORA?

--  UNA VIDA MÉS TRANQUIL·LA

--  MERCÈ RODOREDA TORNA A CATALUNYA
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6Aquests apartats són independents, de manera que es poden triar aquells que es 
considerin més convenients en funció del nivell de l’alumnat i dels temes treballats 
a classe. Per això es presenten en blocs independents i sense numerar. En qualsevol 
cas, abans de treballar els apartats és important presentar l’autora.

 ABANS de començar

Per introduir l’autora, es pot llegir la presentació del dossier. A més, es po-
den portar a l’aula alguns dels seus llibres i també imatges referides a la 
seva vida. Es poden utilitzar llibres il·lustrats com ara De foc i de seda. Àlbum 
biogràfic de Mercè Rodoreda1. També es pot accedir a les pàgines d’internet 
que tracten sobre l’autora2.

 ANTICIPACIÓ de continguts

Abans de cada apartat s’explica el lèxic i aquells aspectes que poden ser 
desconeguts per l’alumnat nouvingut, especialment els relacionats amb el 
context històric i cultural. Aquestes informacions es troben sota el títol Ne-
cessites saber.

D’altra banda, les imatges que acompanyen el text també tenen la funció de 
servir de suport a la comprensió, igual que les explicacions de vocabulari que 
apareixen als marges de les pàgines.

 LECTURA de textos

L’objectiu d’aquest bloc és fer una lectura comprensiva del text que permeti, 
en una segona fase, fer-ne la lectura en veu alta.

El material es pot plantejar com un bloc i llegir-ne tots els apartats o bé es 
poden treballar alguns dels apartats separadament. Si es fa aquesta segona 
opció, és convenient fer una explicació breu sobre la vida i l’obra de l’autora i 
sobre el context històric i social en el qual va viure.

Per al procés de lectura comprensiva dels textos, sembla que, donades les 
característiques de l’alumnat, el més adequat seria fer una lectura dirigida i 
compartida del text. S’hauria de procurar que l’alumnat pogués observar com 
el professor o la professora fa prediccions sobre el text i després comprovar 
entre tots si són correctes o no. O també, un cop s’ha llegit el text, el docent 
planteja algunes preguntes i es miren de contestar també col·lectivament. En 
algun moment, un cop s’ha fet aquesta pràctica, és el mateix alumnat qui ha 
de fer prediccions i preguntes sobre el text que, igualment, s’han de contestar 
entre tots.

1 Nadal, Marta: De foc i de seda. Àlbum biogràfic de Mercè Rodoreda. Barcelona: Fundació Mercè 
Rodoreda /Edicions 62, 2000.
2 A la pàgina Lletra podeu trobar informació i enllaços sobre l’autora
http://www.uoc.edu/lletra/noms/mrodoreda/index.html
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7Per a aquest treball de comprensió previ a la lectura en veu alta, es proposa una activi-
tat per a cada un dels blocs, que vol comprovar, globalment, la comprensió del text.

D’altra banda, llegir un text en veu alta demana estratègies i habilitats diferents de 
les que demana la lectura d’un text per comprendre’l. La finalitat de la lectura en veu 
alta és adquirir agilitat en l’articulació de les paraules i en la pronúncia i també tre-
ballar l’entonació i l’expressivitat en la producció de textos orals. En qualsevol cas, 
abans de llegir un text en veu alta se n’ha de treballar la comprensió.

Per tant, el procés de lectura dels textos que es proposa és el següent:

 > Anticipar alguns dels continguts del text que apareixen a l’apartat Neces-
sites saber o d’altres que el docent consideri convenients.

> Fer prediccions sobre el contingut del text. Es poden fer a partir del títol de 
l’apartat o bé de l’anticipació de continguts.

> Fer la lectura silenciosa del text.

> Fer preguntes sobre el contingut i el lèxic que apareix en el text a mesura 
que s’avança en la lectura.

> Aclarir dubtes sobre aquells aspectes de comprensió global de text o de les 
referències que hi apareixen (sobre l’autora, l’època, el context cultural...).

> Resoldre l’activitat de comprensió lectora.

> A continuació, el professor o la professora fa una lectura en veu alta del 
text, marcant el ritme, l’entonació i la pronúncia, com a model de lectura.

> Els alumnes preparen breument, per grups, la lectura en veu alta. Es po-
den distribuir els textos de la manera que es consideri convenient per tal que 
a l’hora de fer la lectura definitiva es diferenciï entre els fragments que cor-
responen a l’explicació de l’apartat i els que corresponen al que va dir l’autora 
(a partir de les veus masculines i femenines, per exemple).

> Es fa la lectura en veu alta, que es pot produir directament a la classe o bé 
es poden fer enregistraments i/o presentacions digitals en les quals es com-
bini la lectura de textos, imatges i altres elements (música, efectes sonors...). 
Si es fa una lectura completa de la biografia, aquesta lectura en veu alta po-
dria consistir en què diferents grups d’alumnes fan la lectura de cada un dels 
apartats a partir de la seqüència que s’ha descrit anteriorment, de manera 
que entre tots es fa la biografia sencera.

Si s’opta per fer la lectura de tota la biografia de l’autora i seguir-ne tots els apartats, 
una activitat molt útil seria recordar d’una manera breu, i abans de la lectura d’un 
nou apartat, quines han estat les informacions més importants sobre l’autora que 
s’han conegut abans. Aquesta és també una tasca a fer de manera compartida entre 
l’alumnat i el professor o la professora.
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8 La plaça del Diamant

Pel fet que és l’obra més emblemàtica de l’autora i també perquè es tracta d’una 
de les obres de la literatura catalana amb més traduccions, ha semblat convenient 
apropar aquesta obra a l’alumnat nouvingut de secundària.

 ABANS de començar

Es pot fer una observació de les il·lustracions de les portades de la novel·la 
que apareixen al dossier i identificar les informacions que hi apareixen:

-- Nom de l’obra

-- Autora

-- Col·lecció

-- Edició

-- Tema a partir de la il·lustració

Aquesta activitat pot servir per comparar les diferències tipogràfiques i d’al-
tres menes que es poden trobar entre les diferents portades:

> Es dóna més importància al nom de l’autora o al títol de la novel·la?

> Es dóna més importància al títol de la novel·la i/o al nom de l’autora que a 
alguna altra informació?

> Quines imatges apareixen a les portades? Són semblants o són diferents? 
A partir de les imatges de les portades es pot fer una reflexió sobre com, tot 
i que es tracta sempre del mateix text, s’han triat imatges diferents, que res-
ponen bàsicament a dos models: un espai urbà, Gràcia (que és l’escenari de 
la novel·la) o un ball de festa major (que és quan es coneixen la Colometa i en 
Quimet i on arrenca la història).

> Quina portada sembla d’una edició més recent? Quina d’una de més antiga?

> ...

Per introduir la novel·la, cal llegir la presentació del dossier. És important expli-
car l’argument de l’obra i qui és la protagonista principal, així com que és una 
narració en primera persona. També es pot fer referència a l’època històrica en 
què se situa la novel·la (la proclamació de la República, la Guerra Civil i la post-
guerra).

La imatge que acompanya la presentació correspon al cartell d’una versió tea-
tral de la novel·la. Pot servir per insistir sobre la personalitat del personatge i 
sobre la importància simbòlica dels coloms, veritable leitmotiv de la novel·la.
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9S’ha inclòs també un petit fragment del pròleg a la vint-i-sisena edició de La 
Plaça del Diamant, que explica d’una manera prou entenedora la dimensió 
universal de la novel·la i la seva importància per a Catalunya.

A partir de les oportunitats que facilita el fet que La plaça del Diamant s’hagi 
traduït a moltes llengües, entre les quals aquelles que tenen més presència 
entre els nouvinguts dels nostres centres, en aquest apartat es plantegen 
activitats plurilingües.

L’objectiu d’aquestes activitats plurilingües és, d’una banda, donar valor a 
l’autora per la seva dimensió universal i, de l’altra, proporcionar a l’alumnat 
la possibilitat de mostrar allò que sap i allò que pot aportar en el nou context 
educatiu.

 ACTIVITATS plurilingües

  Activitat 1

S’ha plantejat una activitat a partir dels títols de les traduccions de la novel· 
la a altres llengües. Quan es tracta d’una llengua que no utilitza l’alfabet llatí, 
s’ha fet la transliteració del títol a aquest alfabet.

 
 > Quantes llengües heu endevinat entre tots?
 
 > En quines d’aquestes llengües coneixeu alguna cançó?
 
 > En quines d’aquestes llengües podríeu presentar-vos?

 > En quines podríeu escriure un correu electrònic?

 > ...

  Activitat 2

L’alumnat, en el seu dossier, té el text en català. A més en els annexos del 
bloc de La plaça del Diamant, hi ha aquest mateix fragment en alemany, an-
glès, àrab, búlgar, castellà, francès, hindi, italià, portuguès, romanès, rus i 
xinès.

Un cop feta l’activitat individualment, es pot organitzar una exposició amb els 
dibuixos i comparar les diferents interpretacions d’un mateix text.

Des del punt de vista de l’aprenentatge de la llengua, és també una oportuni-
tat per plantejar activitats de mediació sense haver de recórrer a la traducció 
directa, de manera que, tot i que cada alumne fa servir el seu bagatge lingüís-
tic, la llengua comuna de comunicació és el català.
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10 Activitat 3

L’alumnat, en el seu dossier, té l’inici de la novel·la en català. A més en  els 
annexos del bloc de La plaça del Diamant, hi ha aquest mateix fragment en 
alemany, anglès, àrab, búlgar, castellà, francès, hindi, italià, portuguès, ro-
manès, rus i xinès.

A partir d’aquest material es proposen les activitats següents:

a  Es divideix el text en fragments i es fa una lectura encadenada de mane-
ra que cada alumne/a llegeixi un fragment en la seva llengua d’origen. Per 
fer la divisió del text en les diferents llengües es necessita la participació de 
l’alumnat.

b  Es divideixen els alumnes en dos grups, un grup llegeix el text en la seva 
llengua d’origen i prepara un parell de preguntes de comprensió lectora en 
català. L’altre grup busca la resposta en el text escrit en la seva llengua d’ori-
gen i dóna la resposta en català.

c  Un cop s’ha treballat el text, se’n pot fer una lectura col·lectiva en català.

 ACTIVITAT de síntesi

Es proposa que l’alumnat seleccioni una obra i un autor important del seu 
país de procedència. A partir d’aquesta obra, hauran de dissenyar la portada 
del llibre, on hi haurà d’aparèixer el títol en la llengua original, el nom de 
l’autor i una il·lustració. Un cop feta la portada, han de justificar-ne el dis-
seny, és a dir, han d’establir la relació que hi ha entre el contingut de l’obra i la 
il·lustració.

Un cop fetes les portades, se’n pot fer una exposició, demanant a l’alumnat 
que faci un rètol, on aparegui la traducció del títol al català.

A més, com a activitat de llengua oral, els alumnes poden fer una breu expli-
cació en català sobre l’obra per presentar la seva portada, amb informacions 
sobre l’autor o l’autora, l’època en què passa l’acció de la novel·la, els perso-
natges, el gènere, el tema...
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11 La pintura de Mercè Rodoreda 

Una activitat no gaire coneguda, secundària si es vol, però significativa en la perso-
nalitat de l’autora, és la seva dedicació a la pintura durant un període concret de la 
seva vida. L’interès per la pintura i la mirada plàstica la va acompanyar tota la vida i 
és palesa en les seves obres escrites.

En aquest bloc, a més d’ampliar el coneixement sobre l’autora i sobre el context cul-
tural en què es va moure, es plantegen activitats interdisciplinàries, especialment en 
relació a l’educació visual i plàstica i a les ciències socials.

No hem d’oblidar que l’alumnat pot tenir coneixements previs sobre els artistes que 
apareixen en aquestes activitats. Tenir-los en compte pot ser una oportunitat per 
fomentar la seva autoestima.

A més, és un bloc d’activitats bàsicament visual i que permet un treball més lúdic de 
la llengua.

 ABANS de començar

Com a introducció per a aquest bloc es pot treballar l’apartat de Mercè Rodo-
reda, escriptora catalana (1908-1983) que fa referència a aquesta etapa pic-
tòrica (Modista, escriptora o pintora?). En qualsevol cas, s’ha de presentar 
l’autora i la importància de la seva obra literària.

També és convenient fer una avaluació prèvia de quins són els coneixements 
que els alumnes tenen sobre els pintors que van influir en Mercè Rodoreda, 
és a dir sobre els pintors europeus que formaven part dels moviments avant-
guardistes de la primera meitat del segle XX. A partir dels coneixements dels 
alumnes, es poden presentar alguns d’aquests autors i les característiques 
de les seves obres en relació als pintors d’etapes anteriors (ús de les formes 
i els colors, pintura figurativa o abstracta, representació o interpretació de la 
realitat...).

Com a activitat prèvia es pot passar el curt d’animació Mona Lisa descending 
a staircase3, que a partir de l’obra de 35 pintors del segle XX, presenta una 
animació on es pot veure com evolucionen els estils artístics. A partir del vi-
sionat del curt es poden plantejar qüestions com per exemple:

> Quins pintors han reconegut?

> Han identificat alguna obra?

> Tenint en compte que les obres estan ordenades cronològicament, quines 
diferències han observat entre les obres que apareixen al principi i les que 
apareixen més endavant? I amb les que apareixen al final?

3 Joan C. Gratz : Mona Lisa descending a staircase (1992). El podeu trobar a 
http://www.youtube.com/watch?v=4OESdrxkM08
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> Hi ha molts o pocs canvis en les maneres de pintar que apareixen en el 
curt? Hi ha més canvis de maneres de pintar en el segle XX que les que po-
dríem trobar en segles anteriors?

> Són semblants aquestes maneres de pintar a les que han estudiat els 
alumnes a les escoles que anaven abans? En què es diferencien?

>  ...

És convenient que l’alumnat conegui els ítems abans de veure el vídeo, de 
manera que a l’hora de mirar-lo centri l’atenció en les preguntes que haurà 
de contestar.

 ACTIVITATS

Es proposa que les activitats es resolguin oralment i que l’alumnat justifiqui 
les seves respostes.

Pel que fa a l’activitat 4, prèviament a la seva resolució, cal que s’expliqui en 
què consisteix la tècnica del collage. També cal preveure el material neces-
sari per resoldre l’activitat: revistes, diaris, cartolina, tisores, cola... I un cop 
fets els collages, es pot fer una exposició, demanant a l’alumnat que faci un 
rètol amb el títol de l’obra.
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13 Treballem la descripció

En aquest bloc, podem trobar una sèrie de textos breus de l’autora seleccionats de les 
seves obres literàries, referits als temes Com són les persones i Habitatge i entorn.

Aquest temes formen part dels que es treballen habitualment amb l’alumnat nou-
vingut i, a més, permeten plantejar activitats sobre la descripció, un dels elements 
importants en l’estil de Mercè Rodoreda.

La descripció és una tipologia textual que apareix ja en els primers moments de la 
comunicació. Saber descriure suposa tenir competència lèxica, coneixements sobre 
el món i sobre les categories que el formen. En el context escolar, la descripció no 
només és present a l’àrea de llengua, sinó que és un recurs habitual en totes les dis-
ciplines del currículum. A més, també s’ha de tenir en compte que, en les activitats 
d’ensenyament-aprenentatge que es desenvolupen amb aprenents inicials d’una 
llengua, la descripció sovint substitueix l’explicació.

Dels elements textuals de la descripció, s’ha posat més èmfasi en els que es refe-
reixen a l’organització del text per tal de donar pautes senzilles per a l’elaboració de 
textos descriptius. També s’han inclòs activitats que permeten l’ampliació del lèxic i 
que faciliten fer descripcions més detallades.

 ABANS de començar

Es poden fer un seguit d’activitats orals prèvies per introduir la tipologia tex-
tual de la descripció. La realització d’activitats orals prèvies al treball escrit 
ajuda l’alumnat a situar-se i a recuperar coneixements previs. Són activitats 
que s’han de presentar de forma contextualitzada i a partir de models i que 
els alumnes han de resoldre treballant cooperativament, aportant idees i par-
ticipant en la correcció.

Les activitats preparatòries pretenen crear un context per al treball posterior 
i també poden ser útils com a lligam per a la seqüència didàctica. Cal que 
siguin curtes, àgils i atractives, de manera que l’alumnat les vegi més com un 
joc o passatemps que no pas com una activitat escolar.

Per al tema de Com són les persones es podrien fer les activitats preparatò-
ries o d’escalfament següents:

> El professor o la professora va descrivint oralment com va vestit un dels 
alumnes sense dir-ne el nom i els alumnes han d’endevinar de qui es tracta. 
Es pot repetir l’activitat unes quantes vegades i, quan ja s’han donat diversos 
models, es pot deixar que l’alumnat faci el mateix, és a dir, un alumne fa la 
descripció d’un company o companya sense dir-ne el nom i els companys 
endevinen qui és. A continuació és la persona al·ludida qui fa la descripció 
d’un altre company o companya.

> La mateixa activitat que al punt anterior però en comptes del vestuari es 
descriu l’aspecte físic (la cara, el cos, l’edat...)
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> Per introduir la comparació en la descripció de persones, es pot fer una 
pluja d’idees posant com a primera part de la comparació diferents parts del 
cos i com a segona part de la comparació animals que s’hi puguin comparar. 
Com a activitat d’ampliació, es pot fer un llistat oral o escrit d’aliments, fenò-
mens naturals, colors, transports... i així fixar unes quantes comparacions 
lexicalitzades de la llengua catalana.

> Es presenten imatges de persones i, de manera encadenada i amb la par-
ticipació de tot l’alumnat, se’n fa la descripció oral.

> El professor o la professora fa la descripció oral d’una persona i un alum-
ne surt a la pissarra i en fa el dibuix. Després poden ser els alumnes els qui 
facin la descripció i un company o companya fa el dibuix mentre es fa la cor-
recció oral col·lectivament.

Pel que fa al bloc Habitatge i entorn com a activitats preparatòries o d’escal-
fament es podrien fer les següents:

> Oralment el professor o la professora fa la descripció de l’aula i després de 
manera encadenada es fa la descripció del pati, de la biblioteca, de l’escola, 
del carrer o plaça de l’escola...

> El professor o la professora descriu oralment una estança (per exemple, 
la biblioteca o el vestíbul) i l’alumnat ha d’endevinar quina és. Després és un 
alumne qui fa la descripció i els seus companys endevinen de quina estança 
es tracta.

> Es presenten imatges molt simples d’habitatges (habitació de dormir, 
menjador, sala d’estar,...) o de l’entorn (carrer, plaça, passeig,...) i, de ma-
nera encadenada, els alumnes van fent la descripció oral.

> El professor o la professora fa la descripció oral d’un habitatge o d’un car-
rer i un alumne surt a la pissarra i fa el dibuix. Després poden ser els alum-
nes els qui fan la descripció d’un lloc i un companyo companya fa el dibuix 
mentre es va corregint oralment.

 DURANT les activitats

Per al desenvolupament de les activitats, s’han de tenir en compte les carac-
terístiques del textos descriptius de Mercè Rodoreda:

 Precisió lèxica
 Adjectius qualificatius
 Diferents proposicions adjectives sobre un mateix antecedent
 Figures retòriques: comparacions, metàfores...
 Ús dels verbs ser, estar, haver, tenir, portar, anar...
 Verbs en pretèrit imperfet
 Enumeracions
 Ordre de la comparació (de dalt a baix, d’esquerra a dreta...)
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15Aquestes característiques no s’han de fer explícites als alumnes però s’han 
d’utilitzar a l’hora de fer la lectura comprensiva dels textos. Poden servir, 
per exemple, de base per plantejar preguntes de comprensió dels dos blocs 
d’activitats:

 Com són les persones:
> El text ens descriu un home o una dona?
> Quantes coses ens explica d’aquesta persona?
> Podríem explicar el mateix amb unes altres paraules?
> Ho podríem explicar amb menys paraules?
> Quins verbs apareixen en el text? Els podríem canviar per uns altres?
> ...
 Habitatge i entorn:

> El text descriu una casa per dins o alguna cosa que passa al carrer?
> Quants objectes apareixen en la descripció?
> Quantes coses ens explica de cada moble o objecte? 
> Quines són les paraules clau del text?
> ...

Altres aspectes que es poden treballar són els següents:

> Comparacions: fer la lectura col·lectiva dels textos en veu alta i fer es-
pecial èmfasi en les comparacions explícites i/o implícites com un recurs 
habitual per a descriure. Fer notar que hi ha comparacions que són expres-
sions habituals en català (Era com un espàrrec) i d’altres que són invenció de 
l’autora (nas de paperina).

> Concordança de gènere i nombre.

> Lèxic bàsic dels temes Com són les persones i Habitatge i entorn.

> L’ordre de la frase, de més general a més concret o al revés.

> Les característiques dels espais i/o dels objectes descrits.

 ACTIVITAT de síntesi

Es fan grups de tres alumnes i cadascú descriu una part de la fotografia: un 
la plaça, l’altre l’estàtua i l’altre les persones. Com a mínim cadascú ha d’es-
criure 5 frases i al final de l’activitat s’ajunten les descripcions i entre tots han 
de veure que el text resultant s’adequa a la fotografia. Es pot fer una exposició 
del tots els textos.
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16
    
 SOLUCIONARI

 Mercè Rodoreda, una escriptora catalana (1908-1983)

• LA FAMÍLIA DE MERCÈ RODOREDA 

Activitat
 

      Pere Gurguí Montserrat Gurguí Andreu Rodoreda

• QUAN JO ERA PETITA... 

   Activitat

MERCÈ RODOREDA VOL SER ESCRIPTORA

SÍ NO

Mercè Rodoreda va estudiar a dos llocs diferents. *
Mercè Rodoreda estava molt trista per haver estudiat poc quan era petita. *
Mercè Rodoreda és a l’esquerra i en Felipet a la dreta de la fotografia. *
A la fotografia en Felipet i Mercè Rodoreda estan escrivint una carta. *
El dia que es van fer la fotografia en Felipet i Mercè Rodoreda estaven molt 
enfadats.

*

Mercè Rodoreda tenia moltes amigues. *
En Felipet no feia mai cas del que li deia la seva amiga. *
En Felipet no plorava mai. *
El dos amics es barallaven però s’estimaven molt. *
Mirant els ulls d’en Felipet no es podia saber el que pensava. *
En Felipet i Mercè Rodoreda eren germans. *
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• MERCÈ RODOREDA VOL SER ESCRIPTORA

   Activitat

• UN AUTOBÚS CAP A FRANÇA

    Activitat
   

 Com va sortir de Barcelona Mercè Rodoreda?
 Va sortir de Barcelona en el bibliobús.

 Quan va morir el seu pare?
 El seu pare va morir abans que ella marxés.

 Quan va pensar que podria tornar a Barcelona?
 Va pensar que podria tornar al cap de dos anys.

 Què hi havia a l’estació?
 Hi havia molts trens i molts soldats.

 Quants quilòmetres caminaven cada dia?
 Caminaven quaranta quilòmetres cada dia.

Els amics anaven a felicitar 
la seva mare

La primera vegada que va 
sortir sola va anar a la Plaça 

de Catalunya

Diu que va publicar els 
primers llibres

Any 1918 Any 1924 o any 1925 Any 1928

17
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18• MODISTA, ESCRIPTORA O PINTORA?

   Activitat

• UNA VIDA MÉS TRANQUIL·LA

   Activitat

 

Escriure Planxar Nedar Escoltar 
música

Llegir Comprar

* * *

Tinc una màquina de cosir i un maniquí.

Em vaig posar a pintar seguint Klee, com una desesperada.

A l’hivern, la finestra es gelava i hi penjaven estalactites de 
gel fins a terra.

Quan tornava del Museu del Louvre, (...) passava per davant 
de la fleca i m’embadalia mirant uns pastissos coberts de ca-
ramels.
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19• MERCÈ RODOREDA TORNA A CATALUNYA

   Activitat

Definitivament a Barcelona!

(...) Vaig retornar definitivament el 77 o el 78. Exactament, exactament no ho sé. De totes 
maneres jo ja feia anys que anava i venia de Ginebra i passava temporades a Barcelona per 
veure la meva mare. (...) Quan vaig sortir de Ginebra em pensava que l’enyoraria, que em 
costaria una mica deixar-la (...); ara ni la recordo. 

Barcelona, una ciutat diferent

Què m’ha semblat Barcelona a la tornada? Una ciutat desconeguda. Tot ha canviat. Tot ha 
canviat, fins i tot el meu barri sembla un altre. Els meus amics s’han exiliat o s’han mort. Ja 
no s’hi pot viure. Els sorolls dels cotxes, el neguit de la gent... Ara tothom va a la seva. 

De la ciutat al poble

Vaig estar tants anys vivint en habitacions petites (...) que el que més he enyorat ha estat un 
jardí gran (...). Potser perquè no el tenia, a les meves novel·les sempre apareixen jardins i 
flors. (...) Jo somiava a tenir un jardí. 
Al cap de molts anys necessitava veure com s’obren les roses i sentir el cant dels ocells. En 
principi, vaig decidir de fer la casa aquí a Romanyà pensant que la manera de tenir jardí era 
vivint a la muntanya (...).
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20 La plaça del Diamant

 Activitat 1

Els títols en cursiva no s’han inclòs en l’activitat per a l’alumnat, ja que en les tra-
ducció s’ha mantingut el nom original de la novel·la.

 
   

Auf der Plaça del Diamant ALEMANY

A Diamant tér HONGARÈS

A praça do Diamante PORTUGUÈS

A Praza do Diamante GALLEC

Colometa [La Plaça del Diamant] HOLANDÈS

Daiamondo Hiroba JAPONÈS

Demantni trg ESLOVÈ

Demantstorgið ISLANDÈS

Diamantearen Plaza BASC

Diamantové námeští TXEC

Diamantpladsen DANÈS

Diamantplassen NORUEC

Diamanttorget SUEC

Diamentowy plac POLONÈS

Dijamantski trg SERBI

E Plateia ton Diamantion GREC

Heera Chowk HINDI

La piazza del Diamante ITALIÀ

La Plaça del Diamant HEBREU

La Place du Diamant FRANCÈS

La Plaza del Diamante ESPANYOL

Moteris tarp balandziu LITUÀ

Piata Diamantuliu ROMANÈS

Plostad Diamant BÚLGAR

Prosxad Diamant: roman RUS

Quang truong Kim cuong VIETNAMITA

Sahat al mas ÀRAB

The time of the doves
The pigeon girl

ANGLÈS

Timanttiaukio FINÈS

Zuanshi Guangchang XINÈS
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21 Activitat 2

Resposta oberta. 

El dibuix s’ha de correspondre amb la descripció que es fa al text.

 Activitat 3

Vegeu orientacions didàctiques.

 Activitat de síntesi 

Vegeu orientacions didàctiques.
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 Activitat 1
 La pintura de 

   
 Paul Klee   Joan Miró

 Activitat 2

Resposta orientativa:

Cabells llargs

Ulls grans

Cara rodona

Coll prim

Enquadrament de la imatge en pla mitjà

 Activitat 3

 
Tranquil·litat                     Por               Alegria                   Tristesa

 Activitat 4

Resposta oberta

 Activitat 5

Resposta oberta

 La pintura de Mercè Rodoreda
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23 Treballem la descripció

 Com són les persones

 Activitat 1

Resposta oberta, però cal tenir en compte que els dibuixos que elabori l’alumnat han 
de correspondre a cadascuna de les descripcions.

 Activitat 2

Resposta orientativa:

• Boca petita > Boca de pinyó
• Nas petit > Nas de cigró
• Cos gros >  Cos d’elefant
• Ulls grossos >  Ulls com dues taronges

 Activitat 3

Eren un home i una dona. L’home devia tenir uns 70 anys, duia pantalons curts i una 
samarreta de color taronja de màniga llarga. La dona no devia tenir més de 50 anys 
i anava ficada dintre d’uns pantalons estrets i bruts i d’una brusa vermella. Anaven 
amb sabatilles esportives.

 Activitat 4

Hi vivia una senyoreta... No m’equivoco:una. Tota sola, tota rossa, tota alta i prima, 
amb les mans i els peus petits.

 Activitat 5

Resposta oberta.
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24 Habitatge i entorn

 Activitat 1

• Text A > A una festa
• Text B > A una habitació
• Text C > Al carrer

 Activitat 2

 Activitat 3

Cal explicar que alguns dels adjectius serveixen per descriure tant espais com per-
sones i que, per tant, estaran repetits a les dues columnes

Habitació Persona

Gran, de fusta, clara, fosca, ampla, 
vella, estreta, de pedra, nova, vermella, 

allargada, quadrada

Gran, morena, grassa, rossa, simpàti-
ca, alta, antipàtica, baixa, prima, con-

tenta, vella, trista
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 Activitat 4

 Activitat 5

Resposta oberta.

Aquest és el text de Mercè Rodoreda:

A casa, a la casa vella del poble, teníem una galeria vidrada al (1) primer pis. Hi donaven 
tres balcons: el del meu dormitori, el (2) del dormitori dels meus pares i el de la sala, en-
tremig dels altres dos. A la sala hi havia cadires molt fines, entapissades (3) de vellut (4) de 
color crema, amb les potes i el respatller (5) daurats. Al mig de la galeria hi havia una taula 
(6) de vímet voltada de quatre (7) butaques que hi feien joc; i, un a cada racó, dos balancins. 
( Un ramat de bens de tots colors, de Tots els contes Biblioteca Sagrada Família, pag 240)

 Activitat de sintesi

Resposta oberta.

• Estava molt núvol. Un cel de núvols 
baixos, espessos, gairebé negres.

• El camí passava per entre camps 
amb la terra seca, clivellada.

• Es veia un arbre vell amb les bran-
ques despullades, plenes de corbs.

• Era una vall plena de sol, tota sem-
brada d’herba fina.

• Una pomera florida n’era al bell mig.
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