
SEGON CICLE DE SECUNDÀRIA

FEMINITATS

Les següents propostes didàctiques s’adrecen a professors de Llengua i Literatura Catalanes per tal 
d’enriquir i complementar la seva matèria. La finalitat d’aquestes activitats és que el docent les faci 
servir com una eina per a donar a conèixer nous autors i mirades literàries diverses, tot ampliant els 
coneixements que els materials acadèmics ofereixen. D’altra banda, l’alumne podrà endinsar-se en 
la matèria a través del Mapa Literari Català (MLC) i descobrirà tot un món on literatura i espais 
s’agafen de la mà.

Objectius:
-Conèixer i saber navegar pel Mapa Literari Català: www.mapaliterari.cat
-Complementar l’estudi d’autors catalans a través de l’MLC
-Descobrir i treballar textos d’autors catalans des d’altres perspectives

Competències:
- Competència literària i lingüística
- Competència comunicativa
- Competència en gestió i tractament de la informació
- Competència digital
- Competència en recerca
- Competència personal i interpersonal
- Competència en el coneixement i interacció amb el món



FEMINITATS

La feminitat és una construcció cultural i social que es contraposa a la masculinitat. La 
cultura occidental i patriarcal ha fomentat aquest estat binari on la dona no ha tingut 
mai gaire marge de maniobra ni llibertat d’expressió. No ha pogut mostrar que de femini-
tats, n’hi ha tantes com persones i, que pel sol fet de ser dona no vol dir encaixar en uns 
estereotips concrets. A més, últimament les notícies de violència de gènere augmenten i 
això ens ha de fer reflexionar com a societat. És per això que hem decidit fer una tria de 
textos d’escriptores que parlen sobre la feminitat, perquè els alumnes puguin treballar-los 
i aprofundir-hi, just en un moment en què les seves identitats s’estan formant.

Propostes didàctiques per als alumnes:Montserrat Roig

La Judit només havia tingut una amiga, la 
Kati. La va conèixer pel 1931 i, el primer 
dia que la va veure, va dir a en Joan que era 
una noia estranya. [...] La Kati no s’estava 
mai quieta, era un belluguet. Potser era la 
vitalitat de la Kati, pensava en Joan, el que 
més fascinava la Judit. La Kati era valenta, 
conduïa cotxe, esquiava, anava en moto, 
adorava la velocitat. La Kati vestia com 
volia. La Judit preferia els colors foscos o el 
blanc, color de neu, i la roba fina. La Kati 
portava pantalons i fumava com un carreter. 
La Patrícia havia dit a la Judit que la Kati no 
duia cotilla perquè deia que una dona havia 
de vestir i sentir-se lliure. [...] la Kati va de-
cidir que la vida era d’ella, només d’ella i que 
calia aprofitar-se’n.

Roig, Montserrat (1992). El temps de les cireres 
(p. 146-147). Barcelona: Edicions 62.

http://www.mapaliterari.cat/ca/espai/el-temps-
de-les-cireres/montserrat-roig

-Explica en què es diferencien la Judit i la Kati.

-Quin dels dos models de dona prefereixes, la Judit o 
la Kati? Argumenta-ho.

-Creus que en la societat actual persones com la Kati 
són criticades? Per què?

-Busca informació sobre Montserrat Roig al Mapa 
Literari Català 
http://www.mapaliterari.cat/ca/autor/montse-
rrat-roig  
i relaciona-la amb els dos personatges dels quals hem 
parlat.

-Quines obres va escriure Montserrat Roig? Navega 
pel Mapa Literari Català i escriu-les a continuació
http://www.mapaliterari.cat/ca/autor/montse-
rrat-roig
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FEMINITATS

La feminitat és una construcció cultural i social que es contraposa a la masculinitat. La 
cultura occidental i patriarcal ha fomentat aquest estat binari on la dona no ha tingut 
mai gaire marge de maniobra ni llibertat d’expressió. No ha pogut mostrar que de femini-
tats, n’hi ha tantes com persones i, que pel sol fet de ser dona no vol dir encaixar en uns 
estereotips concrets. A més, últimament les notícies de violència de gènere augmenten i 
això ens ha de fer reflexionar com a societat. És per això que hem decidit fer una tria de 
textos d’escriptores que parlen sobre la feminitat, perquè els alumnes puguin treballar-los 
i aprofundir-hi, just en un moment en què les seves identitats s’estan formant.

Propostes didàctiques per als alumnes:Teresa Pàmies

Tu saps, estimada néta, que la teva àvia és 
una feminista de pedra picada. No ho ha 
estat sempre, amb tot, perquè el comu-
nisme no es va refiar mai d’un moviment 
que es considerava disgregador de la 
classe obrera –ells per un costat, elles 
per l’altre– amb l’argument que la classe 
obrera, en lluitar per la seva emancipa-
ció, emancipava la dona. [...] El maig del 
68, en debats inacabables en els quals 
intervenien dones i homes, anà al fons 
de la coartada feminista i de l’estupidesa 
masclista [...], hagueren d’admetre que la 
discriminació de la dona no era de classe 
sinó de gènere.

Pàmies, Teresa (2001). Els anys de lluita: carta a 
la néta sobre el comunisme. Barcelona: Columna.

http://www.mapaliterari.cat/ca/espai/les-prime-
res-jornades-catalanes-de-la-dona/teresa-pa-
mies

-Què vol dir ser “una feminista de pedra picada”?

-Saps què va passar el maig del 68? Busca’n in-
formació i explica la incidència que hi va tenir el 
comunisme.

-Explica què vol dir la següent frase: “la discrimi-
nació de la dona no era de classe sinó de gènere.”

-Quin paper creus que hauria de tenir la dona en 
els moviments socials?

-Navega per l’espai del Mapa Literari Català 
(MLC) de Teresa Pàmies 
http://www.mapaliterari.cat/ca/autor/tere-
sa-pamies 
i fes un cop d’ull als títols dels seus textos. Només 
amb això i el que has llegit anteriorment d’ella, 
quin tipus d’escriptora creus que és? Pots parlar 
de la personalitat, ideals, etc.

-Teresa Pàmies visqué a diferents ciutats al llarg 
de la seva vida. Al MLC 
http://www.mapaliterari.cat/ca/espai/el-diu-
menge-a-paris/teresa-pamies 
hi apareixen ciutats com Barcelona, París, Praga 
i Mèxic. Llegeix atentament els textos i explica 
quina relació té amb cadascuna d’elles.
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FEMINITATS

La feminitat és una construcció cultural i social que es contraposa a la masculinitat. La 
cultura occidental i patriarcal ha fomentat aquest estat binari on la dona no ha tingut 
mai gaire marge de maniobra ni llibertat d’expressió. No ha pogut mostrar que de femini-
tats, n’hi ha tantes com persones i, que pel sol fet de ser dona no vol dir encaixar en uns 
estereotips concrets. A més, últimament les notícies de violència de gènere augmenten i 
això ens ha de fer reflexionar com a societat. És per això que hem decidit fer una tria de 
textos d’escriptores que parlen sobre la feminitat, perquè els alumnes puguin treballar-los 
i aprofundir-hi, just en un moment en què les seves identitats s’estan formant.

Propostes didàctiques per als alumnes:Montserrat Abelló

A la meva mare

He vist en el fons
dels teus ulls,
tant d’amor
i el dolor
punyent

de veure que
endebades havia estat
el teu parlar,
i el teu fer.
I t’abocaves tan

dolçament, com sols
tu ho sabies
pels vells camins
que et restaven
fidels

La vella casa sota l’ombra
espessa, els geranis que
regaves lentament i aquell llibre que 
sempre
rellegies

I tu, allí,
asseguda de cara a la finestra
tot esguardant-te les mans
que senties inútils
i cansades.

Abelló, Montserrat (2002). ‘Indicis d’altres 
moments’. Dins Al cor de les paraules (p. 345). 
Barcelona: Proa.

http://www.mapaliterari.cat/ca/espai/les-arre-
ls-a-tarragona/montserrat-abello

-Quin tema tracta el poema?

-Com descriuries la figura de la mare que es 
mostra en el poema? Ajuda’t amb la cita d’alguns 
versos.

-Fes un comentari de text sobre el poema (se-
guint l’estructura pròpia d’un comentari literari).

-A quina dona li dedicaries un poema?

-Llegeix aquestes boniques paraules de la poeta 
http://www.mapaliterari.cat/ca/autor/montse-
rrat-abello 
i explica, a grans trets, quins fets la van portar 
escriure i el significat de la literatura per a ella.

-Al següent vídeo apareix Montserrat Abelló 
juntament amb la poeta Joana Raspall. Mira’l i 
comenta què és el que t’ha semblat més interes-
sant de tot el que diuen.
https://www.fetasantfeliu.cat/santfeliues-
fera/centenari-montserrat-abello-recor-
dant-la-a-casa-de-joana-raspall

-Cerca al Mapa Literari Català si Joana Raspall 
també hi surt i quins espais té.
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FEMINITATS

La feminitat és una construcció cultural i social que es contraposa a la masculinitat. La 
cultura occidental i patriarcal ha fomentat aquest estat binari on la dona no ha tingut 
mai gaire marge de maniobra ni llibertat d’expressió. No ha pogut mostrar que de femini-
tats, n’hi ha tantes com persones i, que pel sol fet de ser dona no vol dir encaixar en uns 
estereotips concrets. A més, últimament les notícies de violència de gènere augmenten i 
això ens ha de fer reflexionar com a societat. És per això que hem decidit fer una tria de 
textos d’escriptores que parlen sobre la feminitat, perquè els alumnes puguin treballar-los 
i aprofundir-hi, just en un moment en què les seves identitats s’estan formant.

Propostes didàctiques per als alumnes:Maria Aurèlia Capmany

La casa de la Víctor Català, potser vostè ja la 
coneix, és una delícia de casa, amb aquelles 
pintures a les parets de les cases pretensioses 
de poble, amb consoles i miralls i campanes 
de vidre amb aquelles horribles flors de na-
cre. I tornem a ella, perquè hi penso sovint 
aquests dies. La vellesa pot ser una cosa 
lluminosa, pot arribar a posseir aquell des-
prendiment i aquella indiferència que tots 
hem somiat un moment o altre. Parlava de 
la seva mort amb aquell convenciment que 
tenen els vells de que la mort no existeix, 
amb una mena de dolça coqueteria. Recorda 
que era lletja? Ara és maquíssima, amb uns 
ulls i unes mans que són una preciositat.

Capmany, M. Aurèlia (1960). Carta de Maria 
Aurèlia Capmany a Odó Hurtado de l’1 de juliol 
de 1960.

http://www.mapaliterari.cat/ca/espai/maria-au-
relia-capmany-coneix-victor-catala/maria-aure-
lia-capmany

-Qui era Víctor Català? Com és que tenia nom d’ho-
me?

-Què significa que “La vellesa pot ser una cosa llu-
minosa”?

-Com és que de cop l’autora troba que Víctor Català 
és maquíssima i abans no? T’ha passat el mateix 
amb alguna persona?

-D’on era Víctor Català? I Maria Aurèlia Capmany? 
Busca informació sobre el vincle que tenien les dues 
escriptores.

-Cerca si Víctor Català també apareix al Mapa Lite-
rari Català i quins espais té 
http://www.mapaliterari.cat/ca/autor/caterina-al-
bert-victor-catala 

-Escolta la cançó de la Cançó de la dona emancipada 
http://www.mapaliterari.cat/ca/espai/can-
co-de-la-dona-emancipada/maria-aurelia-cap-
many 
i explica de què tracta. Relaciona-la amb el tema de 
les feminitats.
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