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INTRODUCCIÓ 

Aquest quadern és un company de viatge per endinsar-nos a la Tàrrega finals del segle 

XVII i de segle XVIII, un període on la vida quotidiana estava caracteritzada per la 

religiositat, les desigualtats, la brutícia i la violènica. A través de les Sales Nobles de cal 

Perelló, atravessades per aquesta història, ens apropem a la manera de viure del segle 

XVII fins ben bé el segle XIX amb el mobiliari neoclàssic d’estil imperi. L’espai i els 

objectes que testimonïen la història de Francesc de Perelló i Raimunda Roger de Llúria 

i de Çaportella ens permeten així treballar les qüestions sobre el parentesc, els negoci, 

el prestigi i els rols de gènere de l’època, però també l’estètica domèstica d’aquests petits 

palaus urbans catalans, el seu interiorisme i la importània de la moda en aquests cercles 

socials nobles i quasi-nobles.  

Aquest itinerari a través de les Sales Nobles consisteix en una sèrie de propostes 

d’activitats i laboratoris adaptables a grups de diferents edats i interessos, per tal de fer 

de la visita una experiència aprofitable pel pla docent. Les diferents activitats 

introdueixen una perspectiva de classe i gènere a la història d’aquest espai, mentre que 

els laboratoris permeten una educació estètica basada en l’apreciació del detall, la 

creativitat, i la reflexió sobre un mateix a través de les pràctiques artístiques. 

INDICACIONS METODOLÒGIQUES 

En aquest quadern trobaràs invitacions a interactuar amb els diferents elements de les 

sales del museu, per tal d’entendre el palau urbà de Cal Perelló i la vida dels seus 

anteriors habitants, així com la seva relació amb la societat targarina de l’època i amb la 

moda europea de segle XVIII. Les activitats les farem a les sales del museu, algunes 

consisteixen en instruccions d’acció i d’altres demanen de l’ús d’una fitxa de suport que 

trobareu en qualitat optimitzada als annexos. Per altra banda, aquestes activitats es 

completaran amb una sèrie de reflexions a l’aula un cop acabi la visita. 

1. On som? Una microhistòria de Cal perelló 

2. On som? Una microhistòria de Cal Perelló (Lectura fàcil) 

3. Context històric: Activitat la vida domèstica i quotidiana a la Tàrrega dels 

segles XVII i XVIII 

4. La sala de recepcions: Posa’t-hi bé! 

5. La sala d’entreteniments: Laboratori fotogràfic L’invisible 

6. L’alcova : Laboratori d’identitat El meu escut 

7. L’embelliment del Palau: laboratori de moda del segle XVIII 

8. Epíleg - La botiga de Raimunda i el comerç al segle XVII: activitat a l’aula 

Dones imprevistes 
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PLÀNOL DE SALES NOBLES 
 

amb suggeriment de localització de cada activitat i laboratori 
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RECOMANACIONS D’ACTIVITATS I LABORATORIS PER CICLES EDUCATIUS 

INFANTIL 

o On som? Una microhistòria de Cal Perelló (Lectura fàcil) 

o La sala de recepcions: Posa’t-hi bé! 

o L’alcova : Laboratori d’identitat El meu escut 

CICLE INICIAL EP 

o On som? Una microhistòria de Cal Perelló (Lectura fàcil) 

o Context històric: Activitat la vida domèstica i quotidiana a la Tàrrega dels 

segles XVII i XVIII 

o La sala de recepcions: Posa’t-hi bé! 

o L’alcova : Laboratori d’identitat El meu escut 

CICLE MITJÀ EP 

o On som? Una microhistòria de Cal Perelló (Lectura fàcil) 

o Context històric: Activitat la vida domèstica i quotidiana a la Tàrrega dels 

segles XVII i XVIII 

o La sala de recepcions: Posa’t-hi bé! 

o L’alcova : Laboratori d’identitat El meu escut 

CICLE SUPERIOR EP 

o On som? Una microhistòria de Cal perelló 

o Context històric: Activitat la vida domèstica i quotidiana a la Tàrrega dels 

segles XVII i XVIII 

o La sala d’entreteniments: Laboratori fotogràfic L’invisible 

o L’alcova : Laboratori d’identitat El meu escut 

o L’embelliment del Palau: laboratori de moda del segle XVIII 

o Epíleg - La botiga de Raimunda i el comerç al segle XVII: activitat a l’aula 

Dones imprevistes 

ESO 

o On som? Una microhistòria de Cal perelló 

o Context històric: Activitat la vida domèstica i quotidiana a la Tàrrega dels 

segles XVII i XVIII 

o La sala d’entreteniments: Laboratori fotogràfic L’invisible 

o L’embelliment del Palau: laboratori de moda del segle XVIII 

o Epíleg - La botiga de Raimunda i el comerç al segle XVII: activitat a l’aula 

Dones imprevistes 
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1. ON SOM? UNA MICROHISTÒRIA DE CAL PERELLÓ 

Ens trobem a Cal Perelló, un casal urbà anterior al segle XVII del carrer major de 

Tàrrega, en ple centre històric. La família Perelló era originària del poble proper de 

l’Ametlla de Segarra. Al voltant de 1640, va néixer a l’Ametlla en Francesc de Perelló. 

Francesc es casà amb Raimunda Roger de Llúria i de Çaportella, de famílies nobles 

catalanes, la tardor de 1676. El matrimoni s’instal·la a un petit palau urbà de Tàrrega, 

Cal Perelló, l’any 1681. 

Des de la seva arribada, la parella està envoltada de polèmiques.  Abans de casar-se 

amb Raimunda, Francesc ja tenia a casa un fill, Francesc Magí, de qui desconeixem la 

procedència: era fill biològic de Francesc? Era adoptat? La qüestió és que Francesc 

Magí sempre fou un personatge perifèric de la família, ja que quan el matrimoni es va 

traslladar a Tàrrega, el noi es va quedar a l’Ametlla amb la seva àvia Elisabet. Francesc 

Magí no era part de la famíia nuclear; no sabem si per desavinençes amb el matrimoni 

Perelló-Roger de Llúria o si per decisió pròpia d’emancipació.  

La segona causa de polèmica foren les maneres del matrimoni en si. Quan la parella es 

va conèixer, Raimunda era novícia al monestir de Vallbona de les Monges. Aquell 1676, 

Francesc de Perelló havia anat a buscar a Raimunda Roger de Llúria al monestir 

mateix. Filla de dues cases bones, Roger de Llúria i Çaportella, Raimunda era en 

possessió d’un prestigi de casa nobiliària que potser interessava a Francesc de Perelló. 

Per la Raimunda, casar-se amb Francesc suposava un alliberament de la vigilància de la 

seva família i de la tutela de les monges. 

Fou aquest estrany matrimoni fruit del romanticisme o l’afinitat mútua? No sabem 

l’edat que tenia, però sens dubte era molt més jove que en Perelló, el qual podia 

doblar-la en anys. Criada en una família on les nenes eren enviades a fer de monges, 

Raimunda va decidir sortir de la tradició familiar, abandonar el monestir i casar-se 

amb Francesc, una decisió prou escandalosa per ambdues parts, i que mostren la 

fortalesa de caràcter de la dona.  

Ara bé, com que el casament es va fer a corre-cuita, hi ha una altra opció. Podria ser 

que Perelló hagués utilitzat la violència raptant la noia a la força del cenobi i va córrer 

perquè tenia por de l’actuació de la justícia. També ho porten a pensar el fet que 

Perelló fes poders a Lluís Fàbrega i Carreres, veí de Tàrrega, per tal que contragués 

matrimoni en nom seu amb Raimunda. Francesc no es va presentar al casament.  

El noble Francesc Roger de Llúria, pare de Raimunda, no va donar l’esquena a la seva 

filla. Tot i així, la dot costà molt de cobrar i fou font de conflicte entre els Llúria i els 

Perelló durant anys. Roman un misteri també què va passar amb el fill de Perelló, 

Francesc Magí, durant els primers anys de matrimoni – segurament els passés a 

l’Ametlla de Segarra amb l’àvia Elisabet, allunyat de Francesc i Raimunda. 

Els familiars hereus de Francesc i Raimunda que habitaren les estances durant el segle 

XVIII, el matrimoni format per Josep Anton de Perelló i del Graner i Anna de Çanou i 

de Bordons, foren qui embelliren el casal i li donaren l’aspecte que podem observar 
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avui. A començaments del XIX, els Perelló es traslladaren a Barcelona, però 

conservaren el casal targarí. Hi ha una excepció a l’increïble estat de conservació del 

casal: el mobiliari, que fou tot venut. Ara es troba parcialment recuperat i 

complementat amb una recreació a partir d’adquisicions d’antiquaris i donacions de la 

família Pedrolo. Així, les Sales Nobles són un testimoni de la vida domèstica i 

quotidiana de la noblesa i classe alta catalana dels segles disset i divuit. 

2. ON SOM? UNA MICROHISTÒRIA DE CAL PERELLÓ (LECTURA 

FÀCIL)1 

Som a Cal Perelló, un casal urbà d’abans segle disset. El casal és al carrer major de 

Tàrrega, al centre històric. La família Perelló provenia de l’Ametlla de Segarra. L’any 

1640 va néixer a l’Ametlla en Francesc de Perelló. L’any 1676 Francesc es va casar amb 

Raimunda Roger de Llúria i de Çaportella. L’any 1681 Francesc i Raimunda es van 

traslladar a Tàrrega, a Cal Perelló. 

Des de la seva arribada, la parella està envoltada de polèmiques.  Abans de casar-se 

amb Raimunda, Francesc ja vivia amb un fill, Francesc Magí. No sabem si Francesc 

Magí era fill biològic o només afillat de Francesc. Quan Francesc i Raimunda es van 

traslladar a Tàrrega, Francesc Magí es va quedar a l’Ametlla amb la seva àvia.   

La segona polèmica va ser la manera de casar-se de Francesc i Raimunda. Quan la 

parella es va conèixer, Raimunda era novícia al monestir de Vallbona de les Monges. 

Francesc de Perelló havia anat a buscar a Raimunda Roger de Llúria al monestir. No 

sabem si el matrimoni va ser per amor, si Francesc la va raptar del monestir per casar-

s’hi o si va ser un acord entre la parella. A Francesc li interessava el prestigi de 

Raimunda, que era de família noble. Per Raimunda, casar-se amb Francesc era un 

alliberament de la vigilància de la seva família. 

Encara que el matrimoni fos polèmic, el pare de Raimunda, que es deia Francesc Roger 

de Llúria, va donar suport a la decisió de la seva filla. Però van passar molts anys fins 

que la família Roger de Llúria pagués la dot de na Raimunda.  

Els parents de Francesc i Raimunda que van viure a Cal Perelló al segle divuit van ser 

Josep Anton de Perelló i del Graner i Anna de Çanou i de Bordons. Aquest matrimoni 

va embellir el casal com el veiem avui. Al principi del segle dinou, els Perelló es van 

traslladar a Barcelona. Les Sales Nobles han conservat el seu aspecte. Els mobles 

provenen d’antiquaris i donacions de la família Pedrolo. Les Sales Nobles són un 

testimoni de la vida domèstica i quotidiana de la noblesa i classe alta catalana dels 

segles disset i divuit. 

 

 

 

1 Aquest text segueix estrictament les pautes de la lectura fàcil. Així, fa la introducció de l’apartat anterior 

més accessible i inclusiva. 
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3. CONTEXT HISTÒRIC: ACTIVITAT LA VIDA DOMÈSTICA I 

QUOTIDIANA A LA TÀRREGA DELS SEGLES XVII I XVIII 

Com era la vida quotidiana a la Tàrrega dels segles XVII i XVIII? La societat de Tàrrega 

es caracteritza per les desigualtats, la violència, la religiositat i la brutícia. Tàrrega tenia 

entre 3.000 i 4.000 habitants. Hi predominava la pagesia, i començaven a progressar el 

sector de la burgesia. Els estaments religiosos encara mantenien molt poder des de l’Edat 

Mitjana. La plaça Major, el carrer del Carme, el carrer d’Agoders i el carrer Major eren 

carrers on predominaven les famílies riques o benestants. La classe mitjana es 

concentraven a l’actual carrer d’Urgellet, el carrer de Sant Joan, al carrer de Santa Anna, 

la placeta dels Àlbers i la plaça de Sant Antoni. La gent humil vivia en zones més 

perifèriques. Al carrer Major s’hi trobaven les excepcionals grans cases, que es distingien 

de la majoria de cases de dimensions reduïdes. Els casals com Cal Perelló tenien més 

espais, sales, cambres, capella, estances més grans i decoracions valuoses. En resta un 

patrimoni arquitectònic de gran valor. 

Per contra, la vida del carrer es caracteritzava per la brutícia. Només una part dels carrers 

estaven pavimentats i força mal cuidats. Els animals – gossos, gats, gallines, porcs, mules, 

cavalls, bous – hi passejaven acompanyats o sols, embrutant de fems el carrer i fent 

proliferar puces i paparres. Tot i no ser gaire funcional, existia un sistema de 

clavegueram. Des de l'Edat Mitjana hi havia una normativa que prohibia llençar les 

aigües brutes al carrer, però molta gent ho continuava fent. El carrer era un espai 

perillós. Sovint hi havia incidents marcats per insults, amenaces, agressions, baralles, 

robatoris, assassinats, i persones castigades i executades per les autoritats locals, que 

abans del segle XVIII podien condemnar a mort. La violència criminal era encara més 

habitual durant períodes de guerra o de mala collita, quan la gent patia fam.  

A les llars humils, la casa era feina de la dona. Les dones s’encarregaven de cuinar, netejar 

la casa, i de la cura dels fills i filles. Si el marit era pagès; l’ajudaven a les tasques agrícoles.     

Les famílies benestants tenien criades per fer totes aquestes feines domèstiques. Com 

més important i prestigiosa era la família, més criades tenia, de vegades amb diferents 

categories.2 

En una societat patriarcal, la dona no tenia cap paper a la vida pública i política local 

oficialment, i havia de ser submisa i obeir primer al pare, després al marit. Si no es casava, 

vivia amb el germà hereu i es convertia en conca. Moltes famílies de classe alta 

convertien a les filles en monges. La família Roger de Llúria seguia aquesta tradició. Com 

descobrirem, Raimunda va trencar amb el desig familiar i no va arribar a ser monja. Es 

va casar amb Francesc de Perelló. Va tenir un paper molt actiu en les decisions socials i 

econòmiques de la seva família. Raimunda també va evitar una de les grans pors de les 

dones de l’època: el part. Així, fou alliberada de les tasques domèstiques per la criada, i 

de la criança dels fills. Raimunda va poder implicar-se en els negocis de Francesc i iniciar 

negocis propis. A cal Perelló, tot apunta a que hi va regentar una botiga de roba i 

merceria, coneguda com la Societat Perelló-Bas. Resulta una trajectòria de vida ben 

singular per a la època, plena d’enigmes que encara hem de desvetllar!  

 
2 Text adaptat a partir de La vida quotidiana a l’antiga Tàrrega de Josep Maria Planes. 
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4. LA SALA DE RECEPCIONS: POSA’T-HI BÉ! 

El primer espai de les Sales Nobles és la sala gran, principal o de recepcions. En aquest 

saló s’hi rebien les visites i s’hi desenvolupava la vida social dels Perelló. A les parets, hi 

podem observar els retrats de diferents personatges.  Un retrat és una representació de 

les faccions d’una persona. A partir del Renaixement i el Barroc, el retrat esdevé una 

mostra de prestigi i riquesa. La mirada al passat clàssic greco-romà del Renaixement 

recupera el valor de l’estampa i la medalla. El retrat és una manera d’ensenyar 

visualment la nostra identitat. La noblesa encomana als artistes retrats individuals i de 

la família. En aquests retrats, se solen incloure elements simbòlics. Per exemple, el 

color negre mostra elegància. Portar uns vestits brodats i tenyits de colors cars mostra 

riquesa. Una calavera pot significar la mort i el desig de ser recordat. A més, ser 

retratat al segle disset és una manera d’afirmar la nostra individualitat. Poc a poc, els 

artistes adquireixen un estatus social més elevat i prolifera un nou gènere, l’autoretrat, 

on l’artista diu: “aquest o aquesta sóc jo, mireu-me.”  

No tenim cap retrat de Francesc ni de Raimunda. Els retrats de la mateixa època ens 

permeten imaginar una mica com podria ser la dona que va portar Cal Perelló durant 

més de vint anys...  

 

Ara et toca a tu, et proposem que facis el teu propi retrat. Recorda 

que és com una firma, una manera d’expressar la teva identitat, qui 

ets. Per això, posa’t-hi bé!  
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5. L’ESTRADA: LABORATORI  FOTOGRÀFIC L’INVISIBLE 

L’estrada és un espai ben ple. En ell s’hi portaven a terme l’oci femení de la casal. 

Algunes n’hi deien Versailles pels arrimadors de les parets. Hi ha molts elements i 

detalls visuals i tàctils que li donen una densitat especial. Aquest laboratori fotogràfic 

està dissenyat per endinsar-nos en aquesta densitat i parar atenció a allò petit, menor, 

gairebé imperceptible. L’invisible és una exploració d’allò que a primer cop d’ull passa 

desapercebut. Fixem-nos-hi. 

Instruccions: amb una càmera digital, analògica o de telèfon mòbil, construirem un 

tríptic de l’invisible. Fes tantes fotografies com trobis necessari. N’escollirem tres per a 

la construcció final. 

Ara bé, no fotografiarem temes de foto clàssics – ni objectes com taules, ni cadires, ni 

finestres; ni retrats; ni paisatges. El nostre objecte fotogràfic serà una mica més 

fugisser. Des de la sala, escull un element – la tria pot ser voluntària o es pot deixar a 

l’atzar utilitzant la roda de la fortuna3 de L’invisible. 

 

Llum 

Ombra 

Forma 

Color 

Petit 

Gran 

Profunditat 

Textura 

Patró 

Escalfor 

Fredor 

Buit 

Un cop preses les fotografies, escollides i (si s’escau) editar-les, les arranjarem en forma 

de tríptic. Per què en un tríptic? Els tríptics s’han utilitzat sovint en art occidental per 

representar allò invisible, allò diví i religiós. Per això, tenen una força simbòlica a la 

nostra tradició. Ara ens toca a nosaltres, doncs, revelar el nostre invisible. 

 

Hieronymus Bosch (el Bosco), El jardí de les delícies, 1490–1510. Museo del Prado, Madrid  

 
3 https://wheelofnames.com/es/cwc-gym  

https://wheelofnames.com/es/cwc-gym
https://wheelofnames.com/es/cwc-gym
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6. L’ALCOVA: LABORATORI D’IDENTITAT EL MEU ESCUT 

A cal Perelló, l’alcova o dormitori respon al gust neoclàssic de 1770. La decoració ens fa 

pensar que el dormitori era una sala on també s’hi podien rebre visites, potser les més 

íntimes. També ens ho fa pensar l’escut que trobem al marc del llit. 

L’escut familiar, envoltat de decoracions daurades, destaca a la sala. A finals del segle 

XVIII, el matrimoni format per Josep Anton de Perelló i Anna Çanou era un dels més 

populars de Tàrrega. El fet de mostrar el seu escut ens descobreix el seu caràcter: 

“pretensiosos, lluint la seva poisició, envoltats de capellans i gent distingida, gaudint 

del temps lliure i de les distraccions reservades als rics.”4 El matrimoni faria també 

luxoses reformes i embelliria la mansió Perelló. L’escut mostra el seu estatut distingit. 

Observem de més a prop aquesta heràldica familiar...  

 
4 Josep Maria Planes Closa (2009). “Els Çanou i els Perelló de Tàrrega durant les darreres dècades del segle 

XVIII i les primeres dècades del segle XIX”, Urtx. Revista Cultural de l’Urgell, 23, p. 293.  
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7. L’EMBELLIMENT DEL PALAU: LABORATORI DE MODA DEL 

SEGLE XVIII 

 

“La moda s’assembla a la fotografía. Ambdues es troben al límit entre allò que és art i 

allò que no ho és. Les dues es produeixen de manera industrial, però són ben 

individuals. Les dues es troben entre el present i el passat. La fotografía congela 

l’essència del present, mentre que la moda captura el moment marcant la manera 

d’estar en el món correcta ... Lluny d’aturar el temps, ens situen en la història.  

‘L’ara està passat’ escrivia el poeta del segle divuit John Clare. L’ara de la moda és 

nostàlgia a l’instant. La roba és un dels objectes més fràgils de les coses materials, ben 

a prop del cos humà i del nostre cicle vital. Són objectes i també imatges. Comuniquen 

molt més que molts altres objectes diaris sobre nosaltres i qui som.” 5 

La moda marca allò que està dins, in, i allò que està fora, out. El que queda descartat 

desapareix com un vestigi del passat. Al segle divuit, la moda tèxtil ens mostra els 

canvis de la modernitat i el naixement del capitalisme d’aquest segle. La indumentària 

es converteix en una eina per a lluites per l’estatus i la llibertat. A les imatges de les 

parets de la sala d’entreteniments de les Sales Nobles, anomenades arrimadors, hi 

podem veure escenes de personatges vestits a la moda de finals del segle XVIII. 

A més, la moda popular comença a diferenciar 

d’una manera més forta el gènere: hi ha un vestuari 

masculí i un vestuari femení. La roba per a dones 

crea ideals de feminitat, cada vegada més 

exagerats. Es comencen a anticipar els canvis que 

patirà la moda al segle dinou, on la roba d’esport 

com la d’equitació es convertirà en el vestit diari 

dels homes urbans moderns – la moda masculina 

moderna prové per tant de la moda esportiva. En 

canvi, les dones adopten estils sense guardainfante 

o ‘panier’. El guardainfante era una mena 

d’esquelet d’anells metàl·lics que es lligava a la 

cintura sota la faldilla per a donar-li volum, pla per 

davant i ample pels costats. També durant el 

segle divuit, les dones adopten estils sense 

perruques voluminoses. 

 

 

 

  

 
5 Elizabeth Wilson (2003) Adorned in Dreams. Fashion and Modernity. Primer publicat el 1985, 2a edició 
consultada 2003. Londres, Nova York: Tauris, p. vii. Traducció al català adaptada. 

La infanta María Teresa con 
guardainfante. Diego de Velázquez. 

Kunsthistorisches Museum Wien (1638-1683) 
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Now is past 

JOHN CLARE (1793-1864)6 

 

Now is past--the happy now 

When we together roved 

Beneath the wildwood's oak-tree bough 

And Nature said we loved. 

Winter's blast 

The now since then has crept between, 

And left us both apart. 

Winters that withered all the green 

Have froze the beating heart. 

Now is past. 

L’ara és passat 

JOHN CLARE (1793-1864) 

 

L’ara és passat – el feliç ara 

Quan vam caminar junts 

Sota la branca de l’alzina silvestre 

I la Natura va dir que estimàvem. 

L’arribada de l’hivern 

L’ara des de llavors s’ha escolat entre, 

I ens deixà separats. 

Els hiverns han marcit tot el verd 

Han congelat el cor bategant.  
L’ara és passat. 

 
 

LABORATORI DE MODA 

La moda és efímera, va i bé. L’ara ja està passat. Però també ens 

permet expressar un moment, i expressar la nostra manera de ser. 

Ara et toca a tu! És el moment de desfilar, la teva presentació en 

societat.  

Després de llegir el poema de Clare, el tema de la passarel·la és 

‘Now is me’, ‘L’ara sóc jo’ !! 

 De manera visual (dibuix, fotografia, vídeo) o escrita (descripció), 

mostra el teu costat més propi a través d’una indumentària. Pots 

inventar, o bé apropiar-te d’un disseny que ja existeix. 

 

 

 

.  

  

 
6 https://www.public-domain-poetry.com/john-
clare/now-is-past-12309 
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8. EPÍLEG: LA BOTIGA DE RAIMUNDA I EL COMERÇ AL SEGLE XVII: 

ACTIVITAT A L’AULA DONES IMPREVISTES 

La vida de Raimunda continua sent un misteri en la seva major part. Després d’escapar 

el seu destí eclesiàstic - la família Roger de Llúria el costum de convertir les filles en 

monges – la vida de Raimunda mai va ser convencional. Es va casar amb Francesc de 

Perelló i va esdevenir una agent activa en les decisions socials i econòmiques de la seva 

família. Desconeixem els motius pels quals el  matrimoni no va tenir descendència. El 

fet és que Raimunda es trobà alliberada de les tasques domèstiques gràcies a les criades 

de cal Perelló, i de la criança dels fills. Així, va poder implicar-se en els negocis del seu 

marit i iniciar negocis propis, sembla que regentant una botiga de roba i merceria, 

coneguda com la Societat Perelló-Bas i situada a cal Perelló mateix.  

Al llarg de la seva vida, Raimunda ocupa llocs que no li corresponen, on no se l’espera, 

on desenvolupa la seva activitat imprevista. Desviant-se contínuament de les 

trajectòries marcades per la societat de l’època, i desafiant el repartiment de tasques 

per gènere, Raimunda resulta un personatge ben curiós que el llegat patrimonial de cal 

Perelló ajuda a rescatar de l’oblit. Aquest oblit històric del paper de les dones n’afecta a 

moltes d’altres, i s’estén a tots els àmbits del coneixement, des de la ciència fins a l’art.  

Enunciat de la proposta a l’aula 

Qui eren elles? Us proposem fer una recerca d’un personatge femení que hagi 

fet una aportació a una àrea del coneixement o que hagi tingut una trajectòria 

singular. Es pot tractar de dones contemporànies o llunyanes, que hagin tingut 

un impacte local o bé global. Preguntem-nos qui són les dones imprevistes de la 

història, aquelles pioneres que van obrir camins impensables prèviament. 

Aquelles que van trencar amb la vida que els hi havia estat programada per 

crear el seu projecte vital propi. Un cop escollida, se’n farà una carta de 

presentació digital.  

Indicacions per al professorat 

o Opcionalment, l’activitat pot concloure amb l’exposició a l’aula de cada carta 

de presentació digital. 

o El conjunt d’obres del grup es penjarà al blog del Museu per, poc a poc, generar 

un arxiu de dones imprevistes.  

o La carta de presentació digital ha de tenir un format jpg o png. Utilitzeu tots els 

recursos visuals que trobeu adequats per transmetre la història del vostre 

personatge.  

o Els objectius són visibilitzar les aportacions de les dones a la història i 

proporcionar representacions visuals de models femenins pioners. 

o Les competències treballades són l’anàlisi crítica, la recerca amb l’ús de TIC i el 

pensament visual. 

o Convé acompanyar l’activitat amb la reflexió sobre els aspectes de gènere que 

afecten les vides d’aquests personatges: dificultats, prejudicis, opressions i 

obstacles als que s’enfronten en el seu context històric, cultural i familiar.  
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Exemples 

1. Rosa Parks7 

 

2. Frida Kahlo8 

 

  

 
7 https://slidesgo.com/theme/rosa-parks-biography 
8 https://historia-biografia.com/frida-kahlo/  

https://historia-biografia.com/frida-kahlo/
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