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La Lucy, una adolescent cari-
benya, arriba als Estats Units 
per treballar d’au-pair a casa 
d’una família de classe mit-
jana. Tot és nou per a ella: el 
clima, les relacions humanes, 
l’entorn. En Lewis, la Mariah 
i les seves quatre filles són 
una família gairebé perfecta: 
guapos, rics i aparentment 
feliços. Tot i així, la Lucy co-
mençarà a trobar esquerdes 
en la seva impecable façana. 

Amb una mirada aguda i 
penetrant, amb una barreja 
d’ira i compassió, la Lucy re-
visarà les suposicions i veri-
tats del seu nou entorn, i les 
compararà amb la realitat 
del seu país d’origen. 

En el procés de convertir-se en una dona adulta, la Lucy refle-
xionarà sobre la cruesa del seu passat i la turmentosa relació 
amb la seva mare, i amb una combinació perfecta de sensibili-
tat i racionalitat ens anirà descobrint que no està disposada a 
enganyar-se sobre la nova realitat que l’envolta.

ETAPES RECOMANADES

ESO 3er i 4rt i batxillerat 

TEMES CLAU 

Emancipació de la dona, identitat, raça, gènere, orígens, 
carib, relacions mare-filla, família.



OBJECTIUS DE LA GUIA DE LECTURA

Aquesta guia de lectura per al llibre Lucy, pretén plantejar 
els següents punts per  reflexionar entorn:

•	Esdevenir un recurs de suport en l’aula per a 
acostar-se a la novel·la Lucy de Jamaica Kincaid
•	Localitzar, contextualitzar i conèixer l’impacte 
del colonialisme al món, amb l’exemple de les 
colònies angleses 
•	Reflexionar sobre la influència de la raça, els 
orígens, el gènere, etc. en la llibertat individual o 
en la formació de la personalitat
•	Introduir-nos en les grans preguntes del tràn-
sit de l’adolescència a la joventut. 
L’emancipació.  La llibertat d’acció o el condicio-
nament social i cultural. 
•	Reflexionar sobre la diferència i el xoc entre pa-
ïsos i cultures
•	Preguntar-nos per la relació de l’escriptor amb 
allò que escriu



ABANS DE LA LECTURA

CONÈIXER L’AUTORA

Jamaica Kincaid va néixer el 1949 a Antigua, una petita illa 
del Carib que fou colònia d’Anglaterra fins al 1967 (al 1981 
fou independent). Es va formar en el sistema educatiu an-
glès, fins que, el 1965, amb disset anys, va ser enviada a 
Nova York, on va treballar com a au-pair. Poc temps des-
prés va començar a estudiar fotografia i a escriure articles 
periodístics, i va treballar a The New Yorker. Actualment viu 
a Vermont (EUA)  i ensenya literatura creativa a la Univer-
sitat de Harvard.

Ha publicat diverses novel·les, entre les quals desta-
quen Annie John (1986), A small place(1988), Lucy (1990), The 
autobiography of my mother (1994), My brother (1997) i Mr. 
Potter (2002). 

És considerada una de les escriptores actuals més im-
portants i influents. La seva escriptura reflexiona sobre la 
influència i les limitacions socials de la raça i el gènere, 
aprofundint en els mons interiors dels seus personatges 
amb una força potent, desafiadora i misteriosa.

El seu nom ha sonat entre els possibles candidats al 
premi Nobel de literatura. Citem 3 de gairebé la desena 
de premis rellevants que ha obtingut l’autora:el Dan David 
Prize 2017, l’American Book Awards 2014 i el Prix Femina 
Étranger 2000

Ressenyes de Lucy 
Sílvia Soler, periodista del diari ARA: 
https://www.ara.cat/opinio/silvia-soler-la-mirada-al-
tre_0_1979802059.html

Girl-Child  in a foreing land by Thulani Davis, New York Times:
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/bo-
oks/97/10/19/home/kincaid-lucy.html 

 

CONVERSA LITERÀRIA

https://www.ara.cat/opinio/silvia-soler-la-mirada-altre_0_1979802059.html
https://www.ara.cat/opinio/silvia-soler-la-mirada-altre_0_1979802059.html
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/97/10/19/home/kincaid-lucy.html
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/97/10/19/home/kincaid-lucy.html


CONTEXT

1. El colonialisme

El lloc de naixement de la Lucy és Antigua, una petita illa 
del Carib que fou colònia d’Anglaterra fins al 1967.
T Busca a la xarxa la definició de colonialisme
T Quins són els motius que originen les accions colonit-
zadores
T A la història es poden identificar dues grans etapes co-
lonitzadores, pots dir en quins segles es produeixen? 
T Quins països les protagonitzen? Quins països són els 
colonitzats?
T Busca en quin segle es produeixen els principals movi-
ments d’alliberament de les colònies

2. L’autobiografia com a base per a escriure ficció

La Jamaica Kincaid ha afirmat en diverses entrevistes 
que els seus llibre parteixen sempre de fets autobiogrà-
fics que després novel·la i ficciona per tal d’entendre’ls 
millor.
T Creus que totes les novel·les han de tenir una base au-
tobiogràfica perquè arribin al lector? 
T O no és necessari partir de la pròpia realitat i dels co-
neixement directe per escriure ficció?
T Pensa en la darrera novel·la que has llegit, creus que té 
alguna base autobiogràfica?

3. Identificar els paratextos

Observem la coberta amb atenció i comentem en comú: 
T Què podem deduir a partir del títol i la imatge ( la noia, 
la casa i els altres elements que apareixen ) a la coberta?  
T Com penses que serà el personatge principal d’aquest 
llibre? 
T Quin element creus que contextualitza aquesta narra-
ció? Hi ha alguna cosa que et cridi especialment l’atenció? 
T Per què penses que l’editorial ha escollit precisament el 



color lila clar per a aquesta coberta? Penses que ha estat 
una decisió meditada o arbitrària?

SEGUIM LA LECTURA

4. El nostre origen com a punt de partida o com a de-
terminant del que serem

Us proposem un treball en grup de dos alumnes i una po-
sada en comú en plenari reflexionant sobre els següents 
temes 
T Situar el context del nostre origen com a condicionant, 
o com tan sols com un inici. 
T Fins a quin punt ens determina el lloc on hem nascut? 
El país, el barri, la família? 
T Fins a quin punt som lliures? 

En un viatge físic, però també de creixement personal, 
som testimonis de com la Lucy qüestiona els convencio-
nalismes del seu país d’origen i alhora intenta alliberar-se 
dels condicionants familiars, socials i culturals que volen 
una altra vida per a ella.
T Quins diries que són els condicionants a)familiars, b)
socials i c) culturals que “persegueixen” la Lucy? Llista’ls i 
comenta’ls
T Creus que aconsegueix alliberar-se d’aquests condicio-
nants? Comenta-ho.
T La mare de la Lucy en el text fa aquesta afirmació di-
rigint-se a la Lucy; pots comentar-la? La comparteixes? 
«Pots fugir, però no pas escapar-te del fet que soc la teva 
mare, que portes sang meva a les venes, que et vaig por-
tar a dins meu nou mesos».
T I en un altre moment de la novel·la la Lucy reflexiona i 
afirma: «Era graciós, m’havia passat tant de temps dient 
que no volia ser com la meva mare que no havia entès 
res: no era com la meva mare, era la meva mare.». Pots 
comentar aquesta reflexió? La comparteixes?



L’autora en alguna entrevista afirmava que quan ella va 
marxar a fer d’au pair a New York no era conscient de les 
limitacions professionals que aquella societat imposava o 
del lloc que la societat assignava als afro-caribenys com 
ella. Diu que si hagués estat conscient del paper que li 
atorgaven a ella (cuidadora, dona de feines, etc), potser 
mai no hagués ni gosat enviar currículums per a fer de pe-
riodista en revistes prestigioses  com el New York Times, 
tal i com va fer
T Creus que actualment la societat imposa limitacions en-
cara que siguin subtils, com en aquest cas, sobre el que 
les persones poden fer o al que poden aspirar, en funció 
de variables com en aquest cas de gènere i raça?

5. La dicotomia entre la lluita individual o la lluita 
col·lectiva

La Lucy, com la majoria dels personatges de les novel·les 
de Jamaica Kincaid, es troben en un viatge i en una cer-
ca de la pròpia identitat permanent. El seus personatges 
mai apel·laran als sentiment col·lectiu, sinó al contrari, es 
plantejarà la solitud de l’individu com base de l’evolució 
individual. Serà la persona, en la seva individualitat, qui 
haurà de trobar el camí.

T Estàs d’acord que el camí davant dels reptes com els 
que encara la Lucy ha de ser principalment individual? 
T Quan és necessària una lluita col·lectiva?
T Què ens està dient  la Jamaica Kincaid ?
T Podries posar 2 exemples de lluites individuals i de llui-
tes col·lectives en el camp de la lluita per l’alliberament de 
la dona,  contra la discriminació per raó de raça, ètnia o 
origen?

6. El contrast cultural i social 

La Lucy, quan arriba a New York i a casa de la família 
benestant se sorprèn pel gran contrast entre la realitat del 
seu país d’origen i aquest nou món.



T Recordes quins són els principals fets que la sorprenen? 
T Quines diferències nota respecte el clima?
T Quins comportaments la sorprenen de la nova família?
T Quin paper li assigna la societat americana i aquella fa-
mília?  Es conforma?
T En quins fets/ reflexions mostra la protagonista el seu 
descontent?

En un moment de la novel·la, la Mariah parla del poema de 
Wordsworth dels Narcisos, i aleshores la Lucy  fa aquesta 
reflexió «Però res no podia canviar el fet que on ella veia 
unes flors precioses jo hi veiés tristesa i amargor. La matei-
xa cosa ens podia haver negat els ulls, però les llàgrimes 
no haurien pas tingut el mateix gust» (pàgina 35)
T Per què la Lucy odia els narcisos? Què representen per 
a cada una d’elles?
T Què recorda la Lucy de la seva escola i de les seves 
mestres?

En un altre moment de la novel·la la Lucy reflexiona sobre 
el comportament de la Mariah i diu: «Des del primer dia 
que rumio com ha aconseguit ser com és. Com s’ho fa per 
ser així?», li vaig dir.» (pàgina 42)
T Què és el que sorprèn la Lucy del comportament de la 
Mariah
T Quines diferències hi ha entre la Mariah i la seva mare?
T Per què creus que la Lucy no deixa que la Mariah li faci 
de “segona mare”?

DESPRÉS DE LA LECTURA

7. El carib. Un territori desigual i amb molta història

El Carib és una àrea geogràfica formada per illes i territoris 
(del sud, centre, i nord Amèrica) que són països indepen-
dents, i d’altres que encara depenen de països europeus 
(Gran Bretanya i França). Aquestes països presenten grans 
desigualtats econòmiques, socials i polítiques. Observant 



el Càrib podem veure-hi reflectits part dels darrers 500 
anys d’història de les amèriques i d’Europa.

Cerca a internet en grups de 4 persones informació i ma-
pes dels països del carib i reflexiona sobre els següents 
temes, et proposem 
T Llengua oficial i Renda per càpita
T Països històricament sota domini  britànic, francès i  ho-
landès, i nivell d’ alfabetització.
T Llengua oficial i principals indicadors de drets humans 
(United Nations Human Rights Report 2020)

Posem en comú a la classe la informació i els mapes i re-
flexionem sobre la realitat cultural, social i econòmica dels 
països del Carib.
T Podem establir algunes línies o conclusions generals 
que hem observat als diferents països del Carib? Quines?
T Podem agrupar els països? En quins grups?
T La llengua ens diu alguna cosa? Te relació amb la ri-
quesa?
T Els drets humans es compleixen a tots els països? Què 
en diries?
T I els drets socials: sanitat, educació, atur... on estan més 
evolucionats?

ACTIVITATS ALTERNATIVES

8. El carib, ahir era un mar de pirates, ho és avui?

Per què hi ha pirates encara avui en alguns mars del pla-
neta. Les raons del bandolerisme marítim.

Proposem la lectura dels articles adjunts i el comentari en 
comú a la classe. 
T Lectura d’un article sobre  els pirates al mar carib  al 
sXVI, i d’un article sobre els pirates actuals. Treball reflexiu 
i debat entorn a un guió de punts.



T Primer article. “L’Illa de la Tortuga, pàtria dels pirates 
(1625)”.Miquel Ferrà i Martorell, diari de Balears,  
h t t p s : / / w w w . d b a l e a r s . c a t / c u l t u r a / a g e n -
da/1999/07/05/195209/l-illa-de-la-tortuga-patria-dels-
pirates-1625.html

T Segon article. “Piratas en el golfo de México: los ataques 
marítimos aumentan”, Kirk Semple, New York Times, Edi-
ció America Latina

https://www.nytimes.com/es/2020/06/19/espanol/
america-latina/piratas-golfo-mexico-campeche.html

Els pirates sorgeixen en un context social, cultural i econò-
mic concret. Fent servir internet, respon;
T Quin era el context del Carib del SXVII.? I l’actual ?
T Quines similituds podríem trobar entre els dos moments 
històrics?
T Què creus que es podria millorar de la situació actual 
per acabar amb la pirateria al Carib? Amb quins instru-
ments? Argumenta-ho.

https://www.dbalears.cat/cultura/agenda/1999/07/05/195209/l-illa-de-la-tortuga-patria-dels-pirates-1625.html
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https://www.nytimes.com/es/2020/06/19/espanol/america-latina/piratas-golfo-mexico-campeche.html
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