ra t
l le

B

x
at

i

La noia del club
Maria Carme Roca
245 pàg.
ISBN: 978-84-9026-721-9
Des de ben jove, Flora ha volgut ser nadadora, però
no ho té gens fàcil. La Segona República dóna ales
al seu somni, però les seues aspiracions entraran en
conflicte amb les tensions d’una societat convulsa,
especialment perquè s’enamorarà de Romà, un jove
de classe alta.

TEMÀTICA: feminisme, Segona República
GÈNERE: narrativa
EDUCACIÓ EMOCIONAL: és un llibre especialment atractiu per als joves, ja que conta una història emocionant, de superació personal, que ens
permet reflexionar sobre el paper de la dona en
l’esport i en els cercles intel·lectuals de la República.

CLAUS PER A LA LECTURA
Aproximació a un període de la història recent
La novel·la capta molt bé l’ambient social, polític i cultural de la Segona República. Cadascun dels personatges reflecteix una realitat social de l’època (Flora
pertany a la classe treballadora, Romà és un jove de
classe alta, els amics de Flora estan vinculats als moviments anarquistes...).
L’ambició de Flora i la nova feminitat
En la novel·la apareix un grup de dones que aspiren
a transformar la realitat des de l’art, la literatura o el
periodisme, com ara Rosa Maria Arquimbau, Irene
Polo, Annà Murià o Mercè Rodoreda. Podem convidar
els alumnes a descobrir i investigar qui eren aquestes
dones i el concepte de la «nova feminitat» sorgit al si
de la República.
Els intel·lectuals de l’època
Cada capítol comença amb una citació breu bé de diaris, polítics o intel·lectuals de l’època. A través d’aquestes citacions podem conéixer els noms i els mitjans
més destacats de l’època i de major influència.

MÉS RECURSOS
 ropostes didàctiques descarregables en
P
www.bromera.com.
 odem veure els documentals Clara Cam
P
poamor. La mujer olvidada o Mercè Rodore
da: vida secreta.
 odem seguir aprofundint en el moment
P
històric llegint alguna de les novel·les de
Mercè Rodoreda, com ara La plaça del Dia
mant.
 odem visitar el web de l’autora
P
(www.mcarmeroca.cat).

