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Com seria una vida sense por i sense submissió? Com
seria la vida sense ell? Mercè comença a jugar amb aquesta idea immersa en l’infern del dia a dia: «És a tot arreu, té
sempre la mirada damunt meu. És l’amo». Anul·lada per
un home que la sotmet a humiliacions constants, quan
neix el seu fill, pren una decisió abans inimaginable.
Trenta anys després, és en Mateu, el fill del matrimoni,
qui reviu aquell passat terrible a través del diari de la
mare. Horroritzat, assisteix a la relació turmentosa de les
persones que li van donar la vida i descobreix una veritat
que li sacseja l’ànima. I és que, en morir, la mare li ha deixat 248 rellotges i una confessió d’assassinat.

TEMÀTICA: la família, la violència de gènere, el masclisme, el feminisme, la independència personal
GÈNERE: narrativa, realisme
EDUCACIÓ EMOCIONAL: una novel·la que reflexiona
al voltant de la violència masclista i de les dones que
la sofreixen

Masclisme
A través de la història de Mercè i de la vida del seu fill
Mateu, podem establir un paral·lelisme entre la societat actual i la de fa unes dècades. I és que molts dels
trets masclistes que defineixen la nostra societat continuen tan vigents com ho estaven al segle passat,
encara que de vegades passen desapercebuts.
Violència de gènere
Mercè es veu obligada a suportar una violència de
gènere que, a més a més, el seu entorn sembla naturalitzar. Cada vegada que intenta demanar ajuda,
les persones a qui acudeix la criminalitzen i l’acusen
de ser una ingrata, fet que agreuja la seua situació i la
sumeix en el desconsol.
El diari personal
Mateu coneix la història personal de la seua mare a
través del diari que Mercè va redactar en una llibreta, ja que escriure els seus pensaments l’ajudava a
aclarir-los. A través d’aquestes pàgines descobrirà la
veritat que s’amaga darrere de la mort del seu pare,
Ricard.

MÉS RECURSOS
 ropostes didàctiques descarregables en
P
www.bromera.com.
E l meu germà Pol, de la mateixa autora.
N
 ora, de Jesica Fortuny, és una
aproximació a la violència masclista des
del punt de vista d’una dona maltractada.
E s poden comentar a classe algunes
notícies sobre violència masclista
aparegudes recentment en els diaris i
debatre sobre possibles formes d’acabar
amb aquesta xacra social.
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