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Barcelona, anys vint del segle passat. La Mercè és una 
adolescent inquieta, amb un món interior molt ric. 
Dedica tot el dia a ajudar la mare en les tasques do-
mèstiques, i gairebé només surt per anar a comprar. 
Encara té molt viu el record de l’avi, que va morir. Ell 
li va transmetre l’amor a la llengua catalana i, potser 
per ell i pel seu llegat, aquesta noieta del Putxet està a 
punt d’emprendre una aventura de lluita per un dret 
fonamental: el d’escriure i viure plenament en català.

TEMÀTICA: la identitat, la llibertat individual, la 
igualtat de gènere, la realització personal, la con-
servació del patrimoni cultural.

GÈNERE: narrativa, realisme.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: un homenatge a 
Mercè Rodoreda i a totes les persones que 
lluitaren pel dret a utilitzar la nostra llengua.

CLAUS PER A LA LECTURA
Un homenatge a Mercè Rodoreda
La novel·la és un homenatge a Mercè Rodoreda i s’hi 
combinen dades reals de la biografia de l’escriptora 
amb elements ficticis. Així, és una obra ideal per inte-
ressar l’alumnat en la vida i l’obra d’una de les escrip-
tores catalanes més importants del segle passat.

La defensa del català
Tal com es reflecteix en la novel·la, la llengua i la cul-
tura catalanes van patir una forta repressió durant la 
joventut de Rodoreda. Així, Paraules, flors i pólvora és 
també un homenatge a totes les persones que van 
lluitar per la nostra llengua i per la nostra cultura, com 
la mateixa Mercè.

Igualtat de gènere
A l’època en què va viure Mercè Rodoreda la desigualtat 
entre sexes en la nostra societat era encara més acusa-
da que en l’actualitat: se suposava que les dones havien 
de quedar-se a casa cuinant, netejant, cuidant els nens... 
Tampoc tenien accés a certs llibres i estava mal vist que 
anessin soles pel carrer, sobretot a la nit. Rodoreda es 
va enfrontar també a aquestes barreres i va lluitar per 
tombar-les.

MÉS RECURSOS
 Visita de l’autora.

  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat.

  A l’espai Lletra del web de la UOC trobareu 
un munt de recursos multimèdia sobre la 
vida i obra de Mercè Rodoreda.

  Al web de RTVE, dins l’espai de programes 
a la carta, trobareu un episodi d’Encuentros 
con las letras on s’entrevista Mercè 
Rodoreda.

  Al web de la Fundació Mercè Rodoreda 
s’ofereixen molts recursos relacionats amb 
l’autora com, per exemple, rutes literàries.

  Podeu mirar la pel·lícula La plaça del 
Diamant, que adapta una de les novel·les 
més conegudes de Mercè Rodoreda.


