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Mercè Rodoreda
1908-1983

Mercè Rodoreda 1908-1983 és una de les
exposicions itinerants que l’Institut
Català de les Dones ofereix amb
l’objectiu de recuperar els sabers i els
coneixements específics que les dones
han desenvolupat al llarg de la història.
Aquest material didàctic, pensat per
treballar a les aules i als grups de dones,
complementa aquesta exposició i
pretén ser una eina útil per donar
conèixer i apropar a la població jove la
vida i l’obra de l’escriptora més
traduïda de la literatura catalana i una
de les que més ha influït en els nostres
imaginaris.



Abans de l’exposició

Dones i literatura

I sobretot, sobretot, vull escriure, necessito escriure; res no m’ha fet tant de plaer, d’ençà
que sóc al món, com un llibre meu acabat d’editar i amb olor de tinta fresca.

Mercè Rodoreda, Carta a Anna Murià, 1945

Mercè Rodoreda (1908-1983), de la qual en commemorem el centenari del seu naixement, és una
de les escriptores catalanes contemporànies més importants i amb ressò internacional. Ara bé,
quan ella va començar a escriure, en la dècada de 1930, les dones eren encara una excepció en la
literatura professional. Escriure i editar llibres eren àmbits masculins i per això algunes de les pri-
meres autores, entre finals del segle X I X i començaments del segle xx, van haver d’utilitzar pseudò-
nims. El camí no va ser fàcil, sinó ple de traves i crítiques, ja que durant molts segles s’havia afir-
mat que la intel·ligència i, per tant, la creació artística i cultural no eren patrimoni de les dones.

1. A la classe de literatura heu estudiat que hi ha diferents autores que utilitzen un pseudò-
nim per publicar les seves obres. Recordeu quines autores amb pseudònim heu estudiat
a classe? I autors? Quina diferència, en nombre, hi ha? Per què creieu que és així?

2. Creieu que les dones tenien més dificultats a l’hora de dedicar-se a la literatura? Per què?

Llegiu aquests dos textos. El primer és de l’escriptor Josep Palau i Fabre i, el segon, de l’escrip-
tora Montserrat Roig:

«Doncs jo dic que no hi ha poesia més femenina que la que han fet alguns homes. [...]
I és que, en definitiva, sembla com si tots els homes —i per molt “mascles” que siguin—

són parits per les dones, el poder de la creació artística, si no exclusiu, sembla, sobretot
a les nostres latituds, ser perfectament masculí.»
Josep Palau i Fabre, revista Poesia, 1945

«...la dona ja no ha de ser monja per a escriure, ni bruixa per ser autònoma i acabar cre-
mada a la foguera, ni “home” per a ser llegida [...]. La dona que escriu ja no demana perdó
per ficar-se on no la demanen. És escriptora. I genuïna. No es defineix a ella mateixa com
a carència ni com a negació. L’escriptora s’ha parit a ella mateixa i ja no li fa por abando-
nar-se en l’instint o la irracionalitat perquè aquests són la matèria primera de què es
nodreix la literatura. I no per haver nascut dona en té el monopoli.»
Montserrat Roig, Digues que m’estimes encara que sigui mentida, 1991

3. Després de comparar els textos, penseu que la creació artística és bàsicament un caràc-
ter masculí? Discutiu per què sí o per què no. 

4. Sovint es diu que la poesia és femenina i la prosa masculina. Creieu que és cert? Discutiu-
ho a classe.

5. Penseu que hi ha una literatura de dones i una d’homes? Hi ha diferències? Què les provoca? 

6. Si haguéssiu d’elaborar un corpus d’obres literàries per estudiar a secundària, quin cri-
teri seguiríeu? Feu un debat a classe: El corpus literari, paritat de gènere o mèrit literari?



Després de veure l’exposició

L’escola

Mercè Rodoreda només va anar a escola fins als 9 anys. El seu avi va emmalaltir i ella va deixar
d’anar a escola, ja que la seva mare la volia a casa perquè l’ajudés. Durant aquests pocs anys, va
anar a dos col·legis per a nenes del seu barri. Ella mateixa ho va escriure tot evocant records de
la seva infantesa:

«Durant una temporada havia anat a les monges de Lourdes. Més endavant, perquè la
meva mare trobava que el col·legi era massa lluny i perdia massa temps acompanyant-me
i anant a buscar-me, em va fer anar a un col·legi que hi havia al carrer de Pàdua cantona-
da Vallirana. El dirigien dues germanes, ja grans, filles de militar. L’una es deia Doña
Teresita i l’altra Doña Dolores. Doña Dolores ens ensenyava francès, geografia, i ens feia
fer una mica de gimnàstica quan sortíem al jardí a jugar una estona. Doña Teresita porta-
va la classe: aritmètica, labors, gramàtica, doctrina, etc.»
Mercè Rodoreda, “Imatges d’infantesa (I)”, 1982 

A partir d’aquí, responeu:
1. Què en sabeu, de l’escola de l’època? La durada i les assignatures eren les mateixes que

teniu ara? Compareu-ho amb les experiències dels vostres pares i mares, o avis i àvies.

2. Les noies rebien la mateixa educació? Per què ho feien diferent? 

3. Penseu que hi ha assignatures/carreres que són “de nois” i assignatures/carreres “de
noies"? Llegiu un fragment de l’informe de la UNESCO de l’any 2008:  

El 2005, només 59 dels països de què es disposa de dades havien aconseguit la paritat
entre sexes a primària i secundària.  
El 75% dels països de què es disposa de dades han aconseguit l’objectiu de la paritat, o són a
punt d’aconseguir-la, a primària (17 països més des de 1999), mentre que un 47% de països
l’han aconseguit, o són a punt d’aconseguir-la, a secundària (19 països més des de 1999). 

La igualtat entre sexes continua sent difícil d’aconseguir. En efecte, les violències sexuals,
els entorns escolars insegurs i les instal·lacions de sanejament inadequades tenen una
influència desproporcionadament negativa en l’autoestima, la participació i la permanència
de les noies a l’escola. Per altra banda, els llibres de text, els plans d’estudi i els comporta-
ments dels docents continuen contribuint a consolidar els estereotips relatius a la funció
d’ambdós sexes en la societat.

4. Hi ha algun tipus de divisió a les vostres aules? 

5. Feu grups i discutiu els avantatges i desavantatges de la coeducació. 

6. Un cop heu fet la llista, trobaríeu també avantatges per a una educació específica per a
gent blanca i una altra per a persones de color? Aleshores, creieu que és just dividir l’a-
lumnat per motius de sexe o per altres qüestions? 



7. Sabeu si avui dia hi ha escoles que es diferencien d’altres per algun motiu?

Informe d’Amnistia Internacional del dia 8 de març de 2008
En tot el món, les noies sofreixen la violència a l’escola i al seu entorn en mans del professo-
rat, del personal del centre escolar o d’altres estudiants. Són agredides de camí cap a l’esco-
la o als patis escolars. Reben amenaces d’agressió sexual d’altres estudiants, són obligades
pels professors a mantenir relacions sexuals i, fins i tot, són violades a la sala de professors.

Segons estudis i enquestes, a Malawi, el 50 per cent de les noies escolaritzades afirmaven
haver estat tocades per professors o companys amb intenció sexual.

Als Estats Units, el 83 per cent de les estudiants de 12 a 16 anys ha patit alguna forma d’asset-
jament sexual.

A Tanzània, entre 2003 i 2006 es va expulsar de les escoles a més de 14.000 alumnes d’edu-
cació primària i secundària perquè s’havien quedat embarassades.

L’assetjament sexual a l’escola s’ha generalitzat a la República Dominicana, Hondures,
Guatemala, Mèxic, Nicaragua, Panamà i altres països d’Amèrica Llatina.

La violència fa que moltes noies no arribin a anar a l’escola, abandonin els estudis o no par-
ticipin plenament de la vida escolar. Els efectes són dolor, por, baixa autoestima, malalties
de transmissió sexual, embarassos no desitjats i depressió.

8. Coneixeu algun cas d’assetjament sexual a les escoles i instituts? Sabeu què s’ha de fer en
cas d’assetjament? 

9. Quines mesures establiríeu per a evitar-lo?



La vida de les dones als anys 20 i 30 del segle XX

Als setze anys s’anuncia el prometatge i, amb vint anys, Mercè Rodoreda es casa amb Joan
Gurguí, el seu oncle, que havia tornat d’Amèrica. Un any després de casar-se, l’any 1929, neix
el seu únic fill, Jordi Gurguí. Les normes de l’època dictaven que el més important per a una
noia era casar-se i tenir fills. El matrimoni de l’autora, però, no va funcionar i ella va trobar l’e-
vasió i la fugida en l’escriptura. 

«Jo em sentia molt tancada. Pel fet de ser filla única i casar-me molt jove em sentia
desesperada. Començar a escriure va ser una fugida. No podia anar a la universitat. Si no
tinc estudis és perquè la meva família era econòmicament molt feble. I era allò que “ja es
casarà, no ha de saber res...”, i ja està.» 
Mercè Rodoreda, entrevista de Mercè Vilaret, 1984 

1. Què creieu que va empènyer l’escriptora a casar-se amb el seu oncle amb 20 anys?

2. Penseu que el matrimoni implica alguna càrrega o facilitat per als qui es casen? En el cas
dels matrimonis heterosexuals, és igual per a l’home i per a la dona?

Pareu atenció al següent text:

«La meva mare era bonica i terriblement simpàtica. Tenia una veu preciosa. De joveneta
havia estudiat cant, però a l’hora de la veritat va renunciar a una carrera artística i va triar
la vida familiar.»
Mercè Rodoreda, “Imatges d’infantesa (I)”, 1982

3. Quina opinió té sobre la decisió de la seva mare? ?És positiva, crítica, comprensiva...?
Mercè Rodoreda va seguir el mateix camí? Hauríeu fet el mateix? 

4. Quines conseqüències penseu que va poder tenir l’elecció? 

5. Penseu en els valors i objectius de les dones dels anys vint i trenta del segle passat. Ara
són els mateixos o han canviat?

6. Treball en grup. Creieu que ara les dones també s’eduquen amb l’únic objectiu de ser esposes i mares?

Dividiu la classe en nois, per un costat, i en noies per l’altre i discutiu sobre quin(s) hau-
ria(en) de ser els objectius vitals de les dones d’avui dia. Després, poseu en comú les con-
clusions dels dos grups. 

a. Els dos grups coincideixen? On coincideixen i on no? 
b. Què pot causar la diferència d’opinions, si n’hi ha?
c. Ha d’haver-hi objectius diferenciats en atenció al gènere?

Dividiu la classe en dos grups i doneu un text a cada grup. El primer text és de Katherine
Mansfield, una autora que Mercè Rodoreda admirava. El segon és un fragment de la bio-



grafia de Mercè Rodoreda escrita per Carme Arnau. Extraieu-ne la idea principal i, a
partir d’aquí, elaboreu un manual sobre quin hauria de ser el rol de les dones en la socie-
tat. Després, poseu en comú els dos manuals i confronteu-los. 

Text 1:
«És una doctrina inútilment insípida que l’amor és l’únic en el món, que s’ensenya, que
s’inculca a cops de martell en les dones de generació en generació i que ens destorba tan
cruelment. Hem d’alliberar-nos d’aquest malson i després, després arribarà l’oportuni-
tat de felicitat i de llibertat.»
Katherine Mansfield, Dietari, 1908

Text 2:
«L’amor, el matrimoni sobretot, semblaven l’única sortida possible i convenient per a
una noia comme il faut. Un matrimoni o la necessitat d’un matrimoni, que s’inculcava a
les nenes de l’època des de la més tendra infància i en el qual les feien somiar gairebé per
força.»
Carme Arnau, biografia de Mercè Rodoreda, 2007

7. Creieu que a les noies se’ls dóna una educació endolcida i plena de referents sobre l’a-
mor perfecte a la llar perfecta? I als nois?

8. Podríeu posar exemples (pel·lícules, contes, jocs, etc.), si creieu que n’hi ha, sobre aques-
ta visió?

9. Creieu que canviant l’educació, arribarà l’oportunitat de felicitat i llibertat, tal com afirma
Mansfield?



Feminitat

Dones, cos, bellesa física, moda

Les dones sovint han estat i són valorades pel seu cos i la bellesa física. La feminitat, és a dir, les
normes que la societat estableix sobre com han de ser les dones, s’associa al cos i a la bellesa, i
les converteix, fins i tot, en objectes eròtics. Al mateix temps, però, aquests patrons de cos i de
bellesa esclavitzen moltes dones.

a. Pluja d’idees: penseu en anuncis on apareguin homes i dones. Quin tipus de productes
anuncien?

b. Com creieu que influeixen les imatges de la publicitat en la societat? Quines idees pro-
mouen els anuncis actuals sobre com han de ser els homes i les dones? Quins models
d’homes i dones trobem a la publicitat?

Segons un estudi que es va fer, si una dona s’assemblés a la nina Barbie...

• El seu tronc només tindria espai per a mig fetge i només uns quants pams d’intestí; el resul-
tat seria diarrea crònica i mala absorció dels aliments i, per tant, mort per desnutrició.

• El coll, amb el doble de llargada de l’habitual, no seria capaç d’aguantar el cap.
• La cintura tindria la mateixa amplada que el cap.
• Les cames serien un 50% més llargues que els braços, quan la proporció normal d’un

ésser humà és d’un 20%.
• Perquè una dona semblés una Barbie, s’hauria d’afegir 61 cm d’alçada, llevar-se’n 15 de

la cintura, afegir-ne 13 al pit i 8 de llargada de coll.
• Si una dona tingués les mateixes mides que la nina, no tindria prou greix corporal per

poder menstruar i, per tant, per a tenir fills.
• La Barbie, si fos humana, no seria capaç de caminar dreta (hauria de fer-ho a gata-

meus): té els peus tan desproporcionadament petits que el pes del seu tronc l’empen-
yeria cap endavant. 

Ara, llegiu el següent fragment d’entrevista i relacioneu la nina Barbie amb la fada de què es
parla. Discutiu-ho amb els companys i companyes:

«La por a l’envelliment és molt humana. Un dia o altre la té tothom. Una dona comença a
tenir-la més enllà de la trentena, quan s’adona que va passant a poc a poc de fada a bruixa.»
Mercè Rodoreda, entrevista de Baltasar Porcel, 1975

1. Passar de fada a bruixa. Quina imatge us ve al cap? Pluja d’idees: digueu adjectius que
defineixin l’una i l’altra. Quin tipus d’adjectiu predomina, el físic o el psicològic? 

2. Si en comptes de parlar Mercè Rodoreda, parlés, per exemple, un escriptor, quina creus
que hauria estat la imatge escollida per representar l’envelliment masculí? 

3. Encara hi ha fades i bruixes? Si no, quins models tenim? Poseu-ne exemples i digueu per
què els considereu models i quina influència poden tenir en vosaltres.



4. Pregunta per als nois: penseu que els models de les vostres companyes tenen com a tret
més comú la bellesa? Per què? 

5. Pregunta per a les noies: quines conseqüències tindria el fet que les dones només
tinguéssiu en compte l’estètica? Creieu que és un tret propi de les dones o és qües-
tió d’èpoques? 

Aquí teniu un breu diàleg entre una mare i una filla, i un altre text relacionat, de dues novel·les
de Mercè Rodoreda: 

«—Mare, quan em traureu la cotilla? M’ofego.
—Ara no. Demà tampoc; ets una dona, ja no ets una nena. Ets una dona, ets una dona i ets
una dona.
Que és trist ésser una dona; et fiquen dintre una cotilla; et fan estar quieta.
—Jo vull jugar, jo tinc ganes de jugar. Mare, jo no vull ésser una dona.»
Mercè Rodoreda, Sóc una dona honrada?, 1932

«Però alguna cosa havia de fer per poder dur aquell vestit rosa que a l’últim m’havia com-
prat i que em venia tan just que m’ho marcava tot. Havia passat la nit mirant-me al mirall
i tan aviat em semblava que estava bé com que estava feta una indecència. Vaig voltar
magatzems i botigues buscant una cotilla que m’agradés. (...) Me’n vaig quedar una d’a-
quelles. [...] Me la vaig deixar per dormir i em vaig ficar al llit pensant que aviat em podria
posar el vestit rosa. [...] Em vaig despertar com si anés amb una armadura. Tenia el cos
adolorit i havia somiat que m’ofegava lligada a dins d’un sac; es veu que la cotilla m’havia
anat estrenyent i me la vaig haver de treure com si m’arrenqués una pell perquè la cre-
mallera s’havia espatllat.» 
Mercè Rodoreda, El carrer de les Camèlies, 1966

Una cotilla, segons el diccionari, és «una faixa ampla de tela reforçada amb barnilles que ser-
veix per a sostenir el pit i els costats de les dones».

6. Fixeu-vos que el diccionari especifica que és una peça de vestir femenina. Creieu que els
homes també tenen cotilles? Quines són?

7. També podem entendre que una cotilla, en sentit figurat, és una mena de sacrifici de cara
a l’estètica personal. Aleshores, sabeu si hi ha “cotilles” avui dia? Sabeu quines conse-
qüències tenen?

8. Segons els textos, per a què s’usava la cotilla? Què creieu que empeny la mare a obligar la
noia a posar-se la cotilla?

9. Penseu que la resposta jo no vull ser una dona és lògica? Avui dia, alguna noia podria sen-
tir-se així? Quan? Per què? 

10. Quina finalitat té la roba que porteu? Us distingeix com a homes/dones? És un reclam? 

11. Per a presumir s’ha de patir: comentari de la frase.

Et fan estar quieta. Heu sentit mai l’expressió “encotillar-se”? Què significa? Penseu que fer-se



gran significa quedar-se quiet o quieta? Quiet o quieta respecte de què? Llegiu el següent text i
responeu:

«:..Sóc una dona, una dona de les d’abans, vull dir: ja saps que no sóc feminista. Això vol
dir que m’han ensenyat que una de les condicions bàsiques de la feminitat és esperar.
D’una dona embarassada, en diuen que “espera”. També “esperen” les flors, i d’aquí la
fascinació que em produeixen: és el quiet poder de les flors del qual parlaré alguna vega-
da, és a dir, l’essència de la feminitat, el quiet poder de les dones, que també en tenim –i
molt. Tot el decurs del temps d’una dona és esperar.» 
Mercè Rodoreda a Josep M. Castellet, Els escenaris de la memòria, 1988

1. Què vol dir Rodoreda quan parla d’esperar? Què o qui s’espera? Quina classe de poder
és? Creieu que té efecte?

2. La quietud s’oposa a actuar. Aleshores, a qui pertany com a essència, l’activitat? Penseu en
trets de les dones. Després feu el mateix exercici per als homes i discutiu-ho:

a. Hi ha oposició real?
b. Quin tipus d’essències tenen les dones? Passives o actives?
c. Creieu que la sentència de Rodoreda és vigent? Les noies d’avui espereu? I els nois, creieu

que les vostres companyes esperen?



Relacions de parella i violència

Iniciar una relació de parella, sovint era una nova etapa a la vida de les dones i dels homes i,
probablement, ho continua sent. Tanmateix, els papers que adoptaven llavors no eren els
mateixos. De fet, n’hi havia uns per a les dones i uns altres per als homes. La violència contra
les dones, en les seves diverses accepcions i manifestacions, ha estat sempre present, però, a
diferència dels darrers anys, es considerava una cosa natural. Els assetjaments o els maltracta-
ments, malgrat la seva existència —perquè aquesta violència masclista no és nova— mai no
havien estat preocupacions polítiques o socials, sinó que més o menys s’acceptaven com a coses
que passen i d’incumbència privada. Era natural pegar les dones, i això era fruit d’unes pràcti-
ques culturals hegemòniques que així ho marcaven. Les dones eren considerades com una
espècie inferior i subordinada que calia controlar i dominar.

1. Pluja d’idees. Els papers de les dones i els papers dels homes en les relacions de parella.
Hi ha un repartiment per espais? En general, hi ha algun membre de la família que
domina per sobre dels altres o depèn de les situacions i la relació és equilibrada? 

2. Ara penseu què és una família i els tipus de famílies que tenim avui. Quins membres les
componen? Feu un esquema per a cada família.

3. En grups, repartiu-vos els diferents tipus de família i repartiu els rols com cregueu que
es correspon. Un cop fet el repartiment de rols, poseu-ho en comú i discutiu si es repe-
teix l’esquema de la primera pregunta.

4. Debat a classe. Dividiu la classe en dos grups —un a favor i un en contra — i debateu sobre
el següent tema: l’home ha de ser el cap de família.

Un tema relacionat amb el matrimoni i les relacions de parella és la violència. A la novel·la La plaça
del diamant, apareix aquest fet de la mà de la protagonista i víctima, Natàlia, que fins i tot perd el
seu nom i, tal com li ho imposa la seva parella, passa a ser Colometa:

«I va ser tot mirant el merlot que en Quimet va començar a parlar del senyor Gaudí […]
I que al món no hi havia res com el Parc Güell i com la Sagrada Família i la Pedrera. Jo li
vaig dir que, tot plegat, massa onades i massa punxes. Em va donar un cop al genoll amb
el cantell de la mà que em va fer anar la cama enlaire de sorpresa i em va dir que si volia
ser la seva dona havia de començar per trobar bé tot el que ell trobava bé.»

«—¡No vull que treballis més per aquest pastisser! He sabut que va al darrera de les
dependentes.
Em vaig posar a tremolar i li vaig dir que no cridés, que no podia deixar la casa així, de
qualsevol manera i sense educació, que, pobre home, no m’havia dit mai una paraula més
enllà de l’altra i que despatxar dolços m’agradava i que si em feia plegar a veure què…Em
va dir que a l’hivern, una tarda, quan ja era fosc, havia vingut a mirar com treballava. I va
dir que, mentre acompanyava una clienta a triar una capsa de xocolatins a l’aparador de
la dreta, el pastisser em seguia amb els ulls, no a mi, sinó al meu darrera. Li vaig dir que
anava massa lluny i que valia més que ho deixéssim córrer si no em tenia confiança.



—Sí que et tinc confiança, però no vull que el pastisser es diverteixi.
—T’has tornat boig?, li vaig dir; és un senyor que només pensa en el seu negoci! Sents? 
Em vaig enfadar tant que les galtes em cremaven. Em va agafar pel coll amb una mà i
em va sacsejar el cap. Li vaig dir que ja es podia retirar i que si no em feia cas cridaria
un municipal. Vam estar tres setmanes sense veure’ns i quan ja em penedia d’haver
dit a en Pere que entre nosaltres dos tot s’havia acabat, perquè en Pere al capdavall era
un bon xicot que mai no m’havia donat cap disgust, només enderiat amb el seu ofici i
bon treballador, va tornar a comparèixer, més tranquil que una soca d’arbre, i la pri-
mera cosa que em va dir, amb les mans a les butxaques va ser, i la pobra Maria a pas-
seig per tu...»
Mercè Rodoreda, La plaça del diamant, 1962

En una altra novel·la, El carrer de les camèlies, també llegim:

« Vaig sentir l’Eusebi que feia uns crits com si es tornés boig dient a l’Andrés que si no
guillava li obriria el ventre com a un vedell. L’Andrés no va contestar i jo estava arrupi-
da i gelada perquè de cop tot es va fer fred. Els vaig sentir que se n’anaven discutint i
quan em va semblar que ja eren lluny em vaig posar el vestit sense eixugar-me i me’n
vaig anar corrent cap a la barraca. L’Eusebi m’esperava a la porta. Em va fer entrar amb
un cop de peu al darrera, tan fort que no vaig poder parar fins que vaig ser de cap al llit,
i aleshores se’m va acostar i em va treure el vestit d’una revolada. De moment no vaig
saber si volia fer l’amor o si volia matar-me, però es va quedar una estona rumiant amb
el vestit als dits i tot d’una va obrir el bagul, va tirar el vestit a dins, i el va tancar amb
clau. Després va treure el bagul a fora de la barraca i se’n va anar cridant que així no em
podria moure. »

« Com si es tornés boig em va esvalotar els cabells i em va dir baixet i amb molta calma:
canviarem la Cecília, la vestirem, la despullarem, la farem riure i la farem plorar. Em va
agafar el coll amb les dues mans i em va fer un petó a la boca i jo el vaig mossegar amb
ràbia i ell em va donar una bufetada. Perquè no hi tornis. I aleshores em va posar un dit
en el clotet de la galta. Maca.»

«Aleshores en Marc em va agafar la galta amb dos dits que semblaven unes tenalles i em
va fer girar la cara cap a ell i em va donar una bufetada que va ressonar per tot el pis. […]
La galta em va començar a coure i en Marc em va fer acostar a la taula, va agafar una foto-
grafia i me la va posar tan a la vora dels ulls que no vaig veure res. La va tornar a deixar
damunt de la taula i me la va fer mirar; en la primera el general i jo sortíem del cafè i en
l’altra entràvem a casa d’ell.»
Mercè Rodoreda, El carrer de les camèlies, 1966

Si ens situem en els nostres dies i parlem de casos contemporanis, sovint, també apareix l’as-
setjament disfressat d’amor romàntic passional. Un exemple és la següent cançó de Sting and
the Police Every breath you take:

«Every breath you take 
Every move you make
Every bond you break
Every step you take
I’ll be watching you

«Cada alenada que respires
Cada moviment que fas
Cada amistat que trenques
Cada pas que fas
T’estaré observant



Every single day
Every word you say
Every game you play
Every night you stay
I’ll be watching you

O can’t you see
You belong to me
How my poor heart aches with 
every step you take

Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake
Every claim you stake
I’ll be watching you [...] »

Un cop heu llegit tots els textos, discutiu a classe:

a. La violència masclista. Què la causa? Quins tipus hi ha? Sabeu quins recursos tenen les
dones en cas de violència? Us heu trobat mai en un cas de violència? Coneixeu algú que
n’hagi patit?

b. Què n’opineu de la gelosia? És habitual en les parelles? Sempre és cosa d’un o dels dos?
c. Sabeu quin és el comportament més habitual per part de les dones que han patit assetja-

ment?
d. Busqueu altres cançons que conegueu que continguin algun tipus de violència encoberta.

Fixeu-vos especialment en la violència masclista.

Cada dia 
Cada paraula que dius
Cada joc a què jugues
Cada nit que et quedes
T’estaré observant

Oh, que no veus
que em pertanys,
quant de mal em fa el cor amb cada pas que fas

Cada moviment que fas
Cada promesa que trenques
Cada somriure que fingeixes
Cada reclam que fas
T’estaré observant [..]»



Maternitat

La majoria de cultures identifiquen la feminitat amb la maternitat i la presenten com una cosa
natural que totes les dones desitgen. A partir d’una capacitat biològica, la societat instal·la unes
normes de com han de ser les mares, que també serveix de control de la sexualitat i la fecundi-
tat de les dones. Les figures de pares i mares estan canviant actualment, però les imatges i els
models continuen reproduint estereotips. Mercè Rodoreda va tenir un fill i, en les seves obres,
presenta diversos tipus de maternitat. El primer text parla d’Aloma, una noia molt jove que tira
endavant un embaràs tota sola, i en el segon, Colometa explica com se sent embarassada just
quan se li presenta el part. 

Llegiu els següents textos:

«—He de tenir una criatura. Aviat, em penso.
—Tu?
—No tinguis por. No us faré nosa. Miraré de buscar feina... La que sigui. No vull ser una
càrrega. Quan vindrà l’hora aniré a l’hospital. S’hi està molt bé; més bé que a casa.
[...] Anna semblava que no la volgués entendre
—De qui és? —va preguntar tot d’una, amb la veu agra.
Aloma no va contestar-li. Anna es va aixecar i agafant-la per les espatlles va començar a
sacsejar-la amb fúria.»
Mercè Rodoreda, Aloma, 1969

«A les nits sortíem a passejar fins als Jardinets perquè havia de fer exercici. Se m’infla-
ven les mans, se m’inflaven els turmells i només faltava que em lliguessin un fil a la cama
i que m’engeguessin a volar. Al terrat, voltada de vent i de blau, estenent la roba, o asse-
guda cosint, o anant d’una banda a l’altra, era com si m’haguessin buidat de mi per
omplir-me d’una cosa molt estranya. Algú molt amagat s’entretenia a bufar-me per la
boca i jugava a inflar-me. Asseguda al terrat, sola amb la tarda i voltada de baranes, de
vent i de blau, em mirava els peus i mentre em mirava els peus sense acabar-ho d’enten-
dre, vaig fer el primer gemec.»
Mercè Rodoreda, La plaça del diamant, 1962 

1. Escriviu, cadascú, en un tros de paper sense posar-hi el vostre nom, una frase que defi-
neixi què és la maternitat per a vosaltres. Poseu-ho en una capsa i traieu els papers d’un
en un. Decidiu, entre tots, si la definició s’acosta més al text 1 o al text 2.

2. A partir de les vostres definicions, intenteu fer una tipologia de les diferents figures de
pares/mares que trobeu: espantats, decidits, independents, estrictes, etc.

3. Igualment, repetiu l’exercici dels papers anònims, però definint com és la vostra mare i
la relació que hi teniu. Poseu-ho en comú.

4. Creieu que la decisió de tenir fills o d’adoptar és de les dones? I en cas d’avortament, què
en penseu? Expliqueu a la resta de la classe què faríeu en casos així.



Àmbit públic–masculí / àmbit privat-femení. 
Professions femenines

Tot i que preval el valor domèstic i familiar com a objectiu vital, les dones de principis del segle X X,
però, accedien a l’educació i, també, al mercat laboral. Les dones de les classes populars
–menestrals, obreres i pageses– havien treballat sempre i, en aquests anys, ho comencen a fer
noies de classes mitjanes i burgeses. Ho fan, però, només a través d’algunes professions. Pareu
esment a l’actitud que reflecteixen els següents textos centrats en aquesta època quan les dones
tot just comencen a treballar fora de casa. El primer text mostra l’opinió de Mercè Rodoreda en
un llibre de l’any 1934, i el segon és d’una obra de teatre de l’autora i parla un dona que s’ha
quedat vídua. 

«Tan bonic que és la dona a casa i l’home al carrer. Crec que les dones no haurien de sor-
tir-ne —de casa, no del carrer.

Us estranya que digui això? Potser a mi també: però sóc fidel a la sinceritat. M’agrada tot
el que és modern, tot el que significa avançar; m’agrada que les dones se sentin valentes,
amb ganes de lluitar, de triomfar, de fer prevaler els seus drets; però en el fons, sense
adonar-me’n, o adonant-me massa, em dol. La dona ha de triomfar dintre de casa seva:
per bondat, per simpatia, per traça a saber-se fer estimar... I avui, aquest triomf, són
poques les qui l’assoleixen. La dona en política, en arts, en lletres? Sí... ja fa bonic...
però... Què voleu que us digui, no massa. Crec que és millor saber de cosir que no d’es-
criure. Crec que té més talent la qui ambiciona d’ésser mestressa de casa —en el bon sen-
tit de la paraula— que no la qui fa el pallanga pel carrer.»
Mercè Rodoreda, Polèmica, 1934

«PERPÈTUA: Bé noies, el que us volia dir és que a trenta-vuit anys em vaig haver d’espa-
vilar i que sé el dimoni on jeu. Res de moneda, pocs valors. Terra. Terra i finques. Encara
que et donin un tant per cent baix, a la llarga hi guanyes, perquè el terreny puja cada dia...
He deixat deu mil duros al banc i els altres... I els altres noranta mil durets... ja tinc
emparaulada una casa de tres pisos al carrer de la Princesa. Una ganga. Se la venen per un
deute de joc i me la donen per la meitat del que val. I després compraré un magatzem prop
del Born i una casa de banys. I encara me’n quedaran uns quants per invertir, que ajun-
tats amb els que tenia...»
Mercè Rodoreda, La senyora Florentina i el seu amor Homer, 1993

1. Quines diferències hi veieu? Amb quina us quedeu? Per què? 

2. Per què penseu que les dones van començar a treballar fora de casa? Era una necessitat o
un luxe?

3. Amb quins problemes topen les dones que treballen fora de casa? Quines solucions
podeu aportar-hi?

4. Les dones i la llar. Creieu que els pertocaria un sou com en una altra feina? Sabeu què és
la doble jornada?



5. Creieu que els homes han de responsabilitzar-se com les dones pel que fa a les tasques de
la llar? La conciliació laboral ha de ser aplicada exclusivament a les dones?

6. Cobren el mateix per la mateixa feina? Llegiu:

Josep M Terricabras, 8 de març de 2008, Dia Internacional de les Dones:
Lamentablement, encara avui les dones pateixen situacions globalment molt pitjors i molt
més vexants que les que poden arribar a patir els homes. No em refereixo ara a la miserable
violència de sexe que s’acarnissa amb elles, sinó sobretot a les relacions laborals. Avui, a
Catalunya, les dones encara cobren, de mitjana, un terç menys de sou que els homes per la
mateixa feina. A part del sou, elles encara han de suportar situacions laborals més degra-
dants, horaris més difícilment conciliables amb la vida familiar i reben menys ajuts dels que
reben els homes per a la formació continuada, per posar només uns quants exemples. Tot
això és intolerable. Els sindicats hi tenen un paper. El tenen, és clar, els empresaris, el
Govern, els mitjans de comunicació. El tenen bàsicament les mateixes dones que han de
defensar els seus drets amb la màxima contundència. I el tenim tots nosaltres. Sovint ens
pensem que no hi podem fer res. L’únic que em sembla evident és que no hem de deixar de
fer res del que puguem fer per canviar les coses. La denúncia pública de la injustícia no arre-
gla les coses tota sola; sense ella, però, les coses no s’arreglen.

7. Sovint es parla de sostre de vidre per explicar el fenomen que les dones no acaben d’arri-
bar fins als llocs més importants del mercat laboral, perquè hi ha un sostre invisible (de
vidre) que no poden traspassar.

a. Penseu que calen mesures per evitar aquestes discriminacions? Expliqueu, si en sabeu
alguna cosa, com funcionen les empreses que coneixeu i anoteu els problemes que hi
pugui haver per a les dones en el treball remunerat.

b. Un problema derivat d’aquest sostre de vidre és que hi ha molt poques dones que ocupin
càrrecs importants o que tinguin responsabilitat en les empreses. Per què creieu que
passa? 

8. Feu grups de 4 o 5 persones. Cada grup serà un comitè d’empresa encarregat d’elaborar
un pla estratègic per tal d’eliminar les discriminacions sexistes. Feu les vostres propos-
tes. Un cop les tingueu fetes, escolliu una persona que representi cada grup i expliqueu a
la resta de la classe quins són els vostres mecanismes d’actuació. Les millors propostes,
escriviu-les en una cartolina i pengeu-la a l’aula. Quines podríeu treballar a l’aula?



República

En temps de la Segona República espanyola (1931-1939), Mercè Rodoreda, decebuda d’un matri-
moni prematur i mare sense haver-ho desitjat, comença a treballar com a periodista i escriptora.
Políticament i socialment és una època en què hi ha una obertura pel que fa a les lleis i els drets que
afecten les dones. Llegiu els següents textos que hi fan referència. El primer és un fragment de L a
plaça del diamant, que transcorre el 14 d’abril de 1931, el dia que es va proclamar la República. I el
segon és un resum de les principals lleis noves promulgades durant la República que afecten direc-
tament els drets de les dones i que, després, el 1939, foren abolides per la dictadura franquista.

«I tot anava així, amb maldecaps petits, fins que va venir la república i en Quimet se’m va
engrescar i anava pels carrers cridant i fent voleiar una bandera que mai no vaig poder
saber d’on l’havia treta. Encara em recordo d’aquell aire fresc, un aire, cada vegada que
me’n recordo, que no l’he pogut sentir mai més. Mai més. Barrejat amb olor de fulla ten-
dra i amb olor de poncella, un aire que va fugir i tots els que després van venir mai més
no van ser com l’aire d’aquell dia...» 
Mercè Rodoreda, La plaça del diamant, 1962

1. Com creieu que van ser rebudes aquelles lleis? 

2. Abans de les reformes, el marit tenia autoritat sobre la muller i la representava. Per què
penseu que era? 

3. Els nois i les noies menors d’edat han de ser representats pels pares/mares o tutors/tuto-
res. Als 18 anys, s’aconsegueix la majoria d’edat. Us imagineu que no existís aquesta fron-
tera? Com seria la vostra vida? Comenteu-ho tenint en compte les lleis que us destaquem.

República, lleis i reformes fonamentals per a les dones.

La Constitució espanyola de 1931 contempla el
següent:
Article 25: la igualtat de sexes. Homes i dones són
iguals davant la llei.
Article 36: el dret de vot de les dones.
Article 40: l’accés de les dones a tots els càrrecs
de l’Administració pública.
Article 43: la regulació del matrimoni, ara basat en
una igualtat de drets i deures per als dos esposos i
on es reconeix el divorci com a figura legal.
Article 46: Inclusió de la dona en el dret al treball.

a. Què va passar amb el franquisme? Es van mantenir les lleis?
b. Què va comportar el retrocés?
c. Sabeu fins quan es van mantenir les lleis de la dictadura? Pregunteu a la família quina ha

estat la seva experiència.

A l’Estatut d’autonomia català de 1932, també
es contempla la igualtat entre els sexes.
Per altra banda, el mateix any apareix la Llei del
divorci.
Dos anys més tard, l’any 1934, s’aprova la Llei
de la capacitat jurídica de la dona i dels
cònjuges, on s’especifica que:
• La dona té la mateixa capacitat civil que l’home
• El matrimoni no és causa modificativa de la

capacitat d’obrar de la dona
• La llei no concedeix al marit autoritat sobre la

muller, ni li n’atorga la representació



Guerra, milicianes, dones i pau

El 18 de juliol de 1936 va tenir lloc un cop d’estat militar que va provocar la guerra civil durant
tres anys. Durant aquest període de guerra, Mercè Rodoreda, a la rereguarda, va treballar al
Comissariat de Propaganda de la Generalitat republicana i va col·laborar en revistes de guerra.
L’aixecament militar va provocar revoltes i enfrontaments arreu, com podem veure en el pri-
mer text, un fragment d’un conte de guerra. Fins i tot la rereguarda va patir bombardeigs, men-
tre les morts se succeïen al front. Les dones van patir i van participar en la guerra, sobretot les
milicianes. El segon text, d’una novel·la de Mercè Rodoreda, parla de la visió de les guerres. I el
tercer pertany a una conferència que l’autora va fer l’octubre de 1936.

«Hi havia la lluita pels carrers. La sang contra les pedres. Un company caigué ferit. Maria
era allà, arrecerada... i va sortir. El tiroteig no minvava. La màniga de la camisa blanca del
company es xopava de sang. El noi no defallia i se li tancaren els ulls... Ella intentà arros-
segar-lo. La força venia de qui sap on. Però una bala dreturera travessà la cama de la noia
i calgué tallar la cama quan ja era massa tard.
A l’enterrament hi anà tot el Partit. Era la primera noia que moria...»
Mercè Rodoreda, “Camí de la guerra”, 1937

«Aquesta guerra és la gran desgràcia, ¿em vols explicar per què la fem? El paleta em va
dir que era per anar contra l’enemic, però el fuster em va dir que per a l’enemic nosaltres
també érem l’enemic.»
Mercè Rodoreda, Quanta, quanta guerra, 1980

«Confesso que els primers dies de la revolució, quan encara no teníem ni pensament de
la guerra, quan tots crèiem que l’entusiasme venceria tots els obstacles, confesso, dic, que
veure una noia amb vestit de miliciana, arborant un fusell a la mà, a la portada de qualse-
vol periòdic, em semblava engrescador. La noia, sempre proveïda d’un aire inconfusible
de coratge i valentia, generalment bonica, m’apareixia com el símbol de totes les llibertats.
Però la realitat s’imposava. S’imposa. [...] La dona ha de lluitar a la rereguarda, amb la
revolució! Al front, amb fusells, no!»
Mercè Rodoreda, conferència La dona i la revolució, 1936 

1. Revolució política/lluita violenta, avantguarda/rereguarda: quina guerra imagineu per a
les dones? Quin paper hi tenen? Pregunteu a les àvies com recorden la guerra. Compareu-
ho amb l’experiència dels avis.  

Informe AMNISTIA INTERNACIONAL sobre dones i guerres
Els conflictes armats tenen diferents repercussions destructives entre les dones i els homes,
cosa que aguditza la diferència entre sexes en el sistema patriarcal, a més de fomentar el
racisme entre cultures agressores i agredides (depuració ètnica).

En la barbàrie de qualsevol guerra, les dones, considerades individualment i socialment,
experimenten una major pèrdua en el desenvolupament dels seus drets humans. Víctimes de
la violència de guerra, pateixen les tortures, assassinats, massacres i detencions igual que els
homes, però elles, a més, són víctimes d’una  violència de gènere específica afegida.



Això fa les dones més vulnerables en situacions de conflicte bèl·lic i postbèl·lic, quan es
comprova que són sotmeses a tot tipus d’humiliacions, vexacions, violacions, agressions
físiques o psicològiques, en definitiva, a la fustigació per part de l’enemic com una estratè-
gia de guerra més.

Amb tots aquests elements, es genera una involució en la conquesta dels seus drets humans. A
més de l’Afganistan, Bòsnia, Guatemala, Colòmbia o el feminicidi de Ciudad Juàrez, I r a q é s
avui l’exemple més clar d’involució social en aquest sentit.

2. Durant molts segles, les dones han estat un botí de guerra. Han patit violacions, de les
quals se’n deriven els embarassos no desitjats i els avortaments, sovint il·legals i en con-
dicions insalubres. Últimament, han aparegut casos de dones que s’immolen per provo-
car atemptats terroristes. Sent conscients d’això, discutiu sobre el fet de si les dones són
participants o víctimes de les guerres.

3. Per què creieu que retrocedeixen els drets de les dones i no els de tothom, independent-
ment del gènere, en cas de guerra?

4. El cas de Ciudad Juàrez, a la frontera de Mèxic amb els Estats Units, és alarmant.
Contínuament apareixen cadàvers de dones violades o bé mutilades sense cap causa apa-
rent. Es creu que el motiu principal dels assassinats és l’avenç de les dones en la societat
pel que fa a independència econòmica i la por que això comporti una major obertura de
la societat mexicana, eminentment patriarcal i masclista. 

a. Què en sabeu de Ciudad Juàrez? Creieu que aquest problema només passa a Mèxic o a llocs
on la pobresa és més accentuada?



Exili i migracions

El triomf de les tropes franquistes i la seva repressió contra el bàndol vençut va comportar que
moltes persones partidàries de la República, per evitar la mort o la presó, fugissin cap a l’exili.
Després de creuar la frontera, eren tancades en camps de concentració i en camps de refugiats.
Mercè Rodoreda va passar els primers mesos de l’exili en una residència a França amb d’altres
intel·lectuals de Catalunya i, després, va instal·lar-se a París. Però l’ocupació dels nazis la va
obligar a tornar a fugir. En les cartes que, des de l’exili francès, escrivia a la seva amiga i també
escriptora Anna Murià, exiliada a Mèxic, Mercè Rodoreda va explicant les peripècies i vicissi-
tuds que pateix per sobreviure. 

«Vam deixar París amb una gran recança... [...] Vam passar els tres primers dies de viat-
ge ficats en un tren que vam trobar per casualitat, ple de soldats en retirada, i al cap de
tres dies vam deixar el tren perquè gairebé no ens havíem mogut de lloc. Ja anàvem bruts
i estàvem cansats.»

«Per terra, obstruint el pas, hi havia carretes en cendra i cavalls morts amb els ulls men-
jats de mosques voltats d’un bassal de sang. Davant nostre, a l’altra banda de carrer, asse-
guda en una cadira, tota vestida de negre i amb les mans blanques i encarcarades sobre la
falda hi havia una vella morta. Ningú no gosava ni acostar-s’hi.»

«Tu estàs cansada d’Amèrica, jo estic degouté de França. No saps mai si demà menjaràs.
La vida és dura i desagradable.»

«Treballo fins a l’embrutiment per a mal viure. Faig camises de dormir i combinacions
per a un magatzem de luxe.»

«Després de set anys em trobo com el primer dia, però més vella; faig una vida d’escla-
va, sense cap goig; només feina i feina. Hi ha qui troba molt natural que sigui així, que no
concep que una dona pugui tenir il·lusions i ganes de somiar una mica.»
Cartes de Mercè Rodoreda a Anna Murià, 1939-1956

1. Després d’haver llegit els textos anteriors, compareu la vida de qui s’exiliava i de qui es
quedava al país. Tenien els mateixos problemes? Què es guanyava amb l’exili? Què es
perdia?

2. Comenteu la següent frase: hi ha qui [...] no concep que una dona pugui tenir il·lusions i ganes
de somiar una mica.

3. La vida d’esclava, l’embrutiment i el mal viure de què parla Rodoreda, quina impressió
us fa? Què en penseu? 

4. Si fóssiu a l’exili, quines il·lusions us faríeu? Creieu que les van poder complir? 



Llegiu:
Resum de l’informe anual del Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA):  
• el 60% de dones immigrades a l’Estat espanyol es dediquen al servei domèstic.
• les dones immigrants perceben un sou inferior al dels homes immigrants.
• les dones immigrants tenen moltes més dificultats per trobar feina fora del servei domèstic.
• les dones immigrants són més vulnerables a caure en xarxes d’explotació laboral i sexual.

5. L’expressió “fer les Amèriques” s’utilitzava per descriure aquells catalans i catalanes que
creuaven l’Atlàntic per intentar fer fortuna, per després tornar a casa amb la nova con-
dició de persones riques. Ara, però, ja no s’hi va, sinó que les Amèriques han canviat de
lloc i de protagonistes. Coneixeu alguna persona que hagi hagut de marxar del seu país?
D’on procedeix i on ha anat? Per què ha hagut de marxar? 

6. Les dones immigrants i els homes immigrants tenen els mateixos rols al lloc d’arribada?
Veieu diferències respecte del seu país d’origen? Quines són? Per què creieu que hi ha
diferències, si n’hi ha?



Les dones i el franquisme

Des de l’exili, Mercè Rodoreda va començar a publicar les seves obres a Barcelona quan el fran-
quisme va permetre algunes edicions en català. Amb la victòria franquista, es van anular i van
reformar-se d’acord amb la nova ideologia imposada. Les dones tornaven a ser una figures
dependents dels homes i fins al 1958, en alguns articles del Codi civil, se les equiparava a la gent
menor d’edat, les persones amb malalties mentals i les sordmudes. A l’hora de treballar, una
dona casada no podia fer-ho ni cobrar el sou pertinent sense tenir el permís del marit. Als 21,
s’aconseguia la majoria d’edat, però no era fins als 25 que les dones tenien llibertat per aban-
donar el domicili del pare. A l’hora de repartir les herències, les dones no podien rebre res i,
en cas de morir, perdien el dret de les propietats que tinguessin. Un exemple d’això és el
següent document, signat pel marit de l’escriptora:

«Autorizo y concedo mi venia marital a Da. Mercedes Rodoreda y Gurguí, para que pueda
cobrar el premio literario “Victor Catala” de DIEZ MIL PESETAS (10.000), que le fué
otorgado el año ppdo, 1957, o pueda autorizar a su Sra. Madre Da. Montserrat Gurguí
Guardia para hacerlo efectivo en la Delegación de Hacienda de Barcelona, ya que la inte-
resada se encuentra en Ginebra en un Sanatorio para cura de nervios. 
Barcelona a siete de marzo de 1958
Juan Gurguí»
Document conservat a la Fundació Mercè Rodoreda

Discursos de Pilar Primo de Rivera, dirigent de la Sección Femenina, òrgan franquista de for-
mació, representant de les dones de l’Estat espanyol als organismes internacionals durant tota
la dictadura:

«Las mujeres nunca descubren nada, les falta, desde luego, el talento creador, reservado
por Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer nada más que intentar
mejor o peor lo que los hombres han hecho.»
(Pilar Primo de Rivera, 1942)

«Tenemos que tener detrás de nosotras toda la fuerza y la decisión del hombre para sen-
tirnos más seguras, y a cambio de esto nosotras les ofrecemos la abnegación de nuestros
servicios… Que ése es el papel de la mujer en la vida […], dejarse guiar por la voluntad
más fuerte y la sabiduría del hombre.» 
(Pilar Primo de Rivera, 1943)

«No es bueno que el hombre esté solo, y formó a la mujer, para su ayuda y compañía y
para que sirviera de madre. La primera idea de Dios fue “el hombre”. Pensó en la mujer
después, como un complemento necesario, esto es como algo útil.»
(Pilar Primo de Rivera, 1944)

1. Pregunteu a les vostres àvies i mares si en algun moment han hagut de demanar permís
al marit per fer alguna activitat o comprar alguna cosa. Demaneu si la situació els era
normal i què en pensen. Poseu en comú a classe les diverses experiències.



2. Sabeu si en algun moment l’home havia de demanar permís a la dona? 

Potser us haureu assabentat dels avenços en el camp de la igualtat d’oportunitats entre homes i
dones a través dels mitjans de comunicació. Molt sovint apareixen notícies relacionades amb la Llei
d’igualtat, la Llei integral contra la violència de gènere i la Llei del dret de les dones a eradicar la
violència masclista. Ara bé, sabeu si aquestes notícies són positives o més aviat són polèmiques?

Un exemple de notícia recent explicava que una dona s’aprofitava de l’ordre d’allunyament per
posar traves al seu exmarit a l’hora de veure els fills. Podeu dir casos en què, després d’aprovar-
se una llei, han aparegut casos de frau com aquest?, penseu en lleis de l’Administració de salut,
de medi ambient, entre altres.

a. Apareixen tan sovint com les notícies relacionades amb la violència masclista? Busquen
polèmica? Per què creieu que sí o que no.

b. Creieu, després d’haver respost a l’anterior pregunta, que la Llei d’igualtat fa l’efecte
desitjat? Pot corregir les actituds negatives i sexistes? 

c. Imagineu què passaria si no hi hagués una llei que promogués la igualtat de gènere. 

Ara, llegiu les següents notícies i compareu-les. Feu un resum dels punts principals i poseu-ho
en comú a classe.

a. Creieu en l’eficàcia de les lleis? Penseu que lleis que regulen, per exemple, la violència
masclista o el matrimoni entre persones del mateix sexe poden ajudar a educar la societat
i evitar discriminacions?

b. Feta la llei, feta la trampa. Per què creieu que, tot i que les lleis marquen que la composi-
ció de les llistes electorals han de ser paritàries, la representació política que en resulta
torna a deixar les dones en clara minoria?

c. Creieu que les dones tenen les mateixes oportunitats per accedir als llocs i càrrecs de
poder? Es jutja les dones que tenen càrrecs amb els mateixos paràmetres que els homes en
les seves mateixes condicions? 

Notícia de TV3, març 2007
La Llei d’igualtat ha rebut l’aprovació definitiva del Congrés. La norma preveu ampliar el
permís de paternitat fins als 30 dies d’aquí a sis anys i també implicarà que a les pròximes
llistes electorals es respecti la presència equilibrada d’homes i dones. Així, doncs, als prò-
xims comicis municipals, un 40% dels candidats hauran de ser dones. Tots els grups hi
han donat suport menys el Partit Popular, que considera que establir quotes no és el millor
sistema. En qualsevol cas, la llei, que ja té el vistiplau de la cambra, ha rebut l’elogi de tots
els ponents, que en aquesta sessió han estat tot dones. La norma entrarà en vigor abans
que acabi el març.

Notícia de TV3, març 2008
La Llei d’igualtat va ser aplaudida com un pas endavant per a les dones en tots els àmbits,
especialment en el polític. Ara, els partits estan obligats a fer candidatures paritàries, on hi
han d’anar entre un quaranta i un seixanta per cent de dones, una proporció que s’ha de
mantenir al llarg de la llista. La mesura ha omplert les candidatures de cares femenines, però
curiosament, i a l’hora de la veritat, aquest augment difícilment es veurà reflectit als escons
del Congrés, perquè al final, a més dels noms, el que compta és l’ordre en què apareixen a la
llista, que, en el cas de les eleccions de diumenge, afavoreix clarament els homes.








