
 

 
 

RERE LES PASSES DE MERCÈ RODOREDA. UN 

LABORATORI LITERARI A ROMANYÀ DE LA 

SELVA 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Mentre vivia a Ginebra, Mercè Rodoreda va ser incapaç 

d'acabar Mirall trencat. Què va trobar l'escriptora catalana a 

Romanyà de la Selva que li va permetre, no només completar 

una de les seves millors novel·les, sinó, també, escriure Quanta, 

quanta, guerra... i Viatges i flors? Redescobrirem l'autora en 

l'entorn on va passar “els anys més feliços de la seva vida, tot 

un jardí, com els de la seva infantesa”, on l'escriptura de 

Rodoreda es fa present en cada racó i que ens convida a 

reflexionar al voltant del lligam entre la vida i la literatura. 

OBJECTIUS 

• Donar a conèixer l'obra de Mercè Rodoreda entre el 

públic lector jove. 

• Conèixer les vivències de l’autora com a dona de la 

República, la guerra, l’exili i el retorn a casa. 

• Identificar els elements més representatius de l'obra de 

l'autora catalana. 

• Comentar textos literaris, a partir de la seva lectura, i 

reconèixer les representacions de la realitat, tot precisant 

les relacions que s'estableixen entre autors i obres de 

diferents moments o tradicions literàries. 

• Llegir, analitzar, explicar, apreciar, i valorar de manera 

crítica una obra fonamental de la nostra literatura  com 

a resultat d'un context històric i d'un conjunt de vivències 

personals i compartides. 

• Apreciar els textos literaris com a element cabdal de 

plaer i d'enriquiment personal, valorant les aportacions 

de la literatura a la comprensió, representació i 

interpretació del món i de la peripècia humana. 

• Desenvolupar i aprofundir en  el concepte literari de 

creació del “jo” i del personatge a partir dels textos de 

Mercè Rodoreda, de manera lúdica  i interactiva, 

mitjançant l’escriptura . 

• Descobrir el patrimoni natural i històric de Romanyà de la 

Selva. 

• Desenvolupar idees i raonaments propis de manera 

crítica. 

• Fomentar la part creativa dels/ de les  alumnes. 

• Respectar les opinions dels altres. 

•  Respectar l’entorn. 

 

MERCÈ 

RODOREDA I 

ROMANYÀ DE LA 

SELVA 

Literatura 

 

CONTACTE 

TELÈFON: 

606103516 

972837010, EXT. 2210 

 

WEB 

www.santacristina.cat 

 

CORREU ELECTRÒNIC 

cultura@santacristina.cat 

 

LLOC O EQUIPAMENT 

Romanyà de la Selva 

 

DESTINAT A: 

ecundària (1r i 2n cicle ESO) 

Cicles formatius 

Batxillerat 

 

DURADA 

Mitja jornada 

 

Preu alumne 

6,50 euros 

Activitat subvencionada pel 

programa INDIKA de la Diputació 

de Girona 

 

mailto:cultura@santacristina.cat


 

 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitat prèvia a l’aula 

Presentació de la biografia de l'autora. 

Presentació de la seva obra, és important que l'alumnat estigui 

familiaritzat amb l'estil d'escriptura  de l'autora, els temes que 

l'interessaven i com els treballava. 

 

Avaluació inicial: 

Es parteix d’una avaluació inicial compartint amb els /les 

alumnes els coneixements que tenen  de l’obra de Mercè 

Rodoreda, de la seva persona i del poble de Romanyà. 

Desenvolupament de la ruta : 

Recorregut literari que ressegueix les cases de l’autora , els 

carrers , la plaça, els edificis , el mirador, el cementiri , la Cova 

d’en Daina  a Romanyà. 

10:00h Trobada a la plaça del poble de Romanyà 

 Introducció i inici de la ruta 

 Església de Sant Martí de Romanyà 

Carrers entorn l’església 

 El Refugi Les Gavarres 

 Bosc a la vora del camí 

El Senyal Vell  Casa de Mercè Rodoreda 

Mirador de les Mirandes 

La creu de Romanyà Menhir de la Murtra 

Les alzines  monumentals 

Dolmen la cova d’en Daina 

Cementiri de Romanyà 

14:00h- Final de la ruta , reflexió i comiat 

 

MATERIALS 

 

Lectura dels textos seleccionats per Mariàngela Vilallonga de  

l’Itinerari autoguiat Rodoreda Romanyà“, Girona 2008. 

- Fotografies biogràfiques de Mercè Rodoreda. 

- Diari de lectura. 

- Làmines de l'obra pictòrica de Mercè Rodoreda 

 

MECANISMES D'AVALUACIÓ 

- Valoració del professor/a. 

- Valoració de l'alumne/a 

 

OBSERVACIONS 

 

Es recomana portar calçat còmode per fer l'itinerari 

La ruta inclou activitats pel que caldrà que l'alumnat vingui 

proveït de material per escriure (bolígraf o llapis) 
 


