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Baba Dúnia viu en un poblet 
de l’anomenada zona d’exclu-
sió de Txernòbil, un poble que 
ja no hauria d’existir. Mentre 
tothom a la resta del món es 
preocupa per l’origen de les 
fruites i les verdures que men-
gen i d’on venen els vents i els 
núvols que els envolten, ella, 
una dona gran i exinferme-
ra, torna a casa per recons-
truir la seva vida a la terra de 
ningú. Hi ha altres antics ve-
ïns que també han tornat a 
aquell paratge. Hi ha aigua al 
pou, electricitat els dies bons 
i mengen hortalisses conrea-
des als horts dels seus jardins. 
Els ocells canten més fort que 
en qualsevol altre lloc, les te-
ranyines s’escampen lliure-
ment i, de  vegades, la Baba 
Dúnia parla amb el seu marit 
mort. Però aleshores, un es-
trany arriba al poble i la petita 
comunitat veurà amenaçada 
la seva existència.

ETAPES RECOMANADES

Batxillerat

TEMES CLAU 

Amistat, felicitat, solidaritat comunitària, accident nuclear, 
amor, vellesa i joventut.



OBJECTIUS DE LA GUIA DE LECTURA

Aquesta guia de lectura pretén:

•	 Esdevenir un recurs de suport a l’aula per a 
acostar-se a la novel·la: L’últim amor de Baba 
Dúnia d’Alina Bronsky.
•	 Localitzar, contextualitzar i conèixer l’accident 
de la central nuclear de Txernòbil de l’any 1986 
en una Unió Soviètica en decadència.
•	 Entendre l’abast i les conseqüències de l’ac-
cident de Txernòbil i adonar-se’n de l’impacte 
que va suposar aquesta catàstrofe per a tantes 
generacions.
•	 Fer una breu introducció a la Unió Soviètica i 
el sistema comunista.  
•	 Enquadrar la història de Baba Dúnia dins del 
Realisme Màgic, tot destacant-ne els elements 
clau que identifiquen aquest moviment literari.
•	 Fomentar el gust per llegir i promoure la refle-
xió i les preguntes després de la lectura.



ABANS DE LA LECTURA

CONÈIXER L’AUTORA

Alina Bronsky va nèixer el 1978 a Ekaterinburg, a Rús-
sia, va passar la infantesa al costat asiàtic dels Urals i la 
joventut a Marburg i Darmstadt. Viu a Alemanya, a la ciu-
tat de Berlín, des del començament dels anys noranta. 
La seva primera novel·la, Scherbenpark (2008), va ser un 
best-seller a Alemanya, es llegeix a les escoles i se n’ha fet 
una pel·lícula. Ha publicat diversos llibres, entre els quals 
destaquen Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche 
(2010) i Nenn mich einfach Superheld (2013), i contes in-
fantils. Ha rebut nombrosos reconeixements i premis. L’úl-
tim amor de Baba Dúnia va ser preseleccionada el 2015 
com a candidat al Premi del Llibre Alemany. El 2020 ha 
publicat Der zopf meiner grossmutter, que serà publicat 
per Les Hores com La trena de l’àvia el 2022.

CONTEXT

1. El context de la novel·la. La URSS (Unió de les Repúbli-
ques Socialistes Soviètiques) es va crear arran de la Revo-
lució Russa, que va acabar amb la Rússia tradicional dels 
tsars. Amb una superfície de 22.402.000 km2, compre-
nia principalment la major part de l’Europa oriental, bona 
part de l’Àsia central i tota l’Àsia septentrional. Abans de 
començar la lectura et proposem que facis una cerca a 
internet per conèixer el context històric en el que s’ubica 
la novel·la.

T Busca quins països actuals formaven part de la URSS i 
quina era la capital.
T Recorda quines eren les bases del sistema comunista 
implantat per la revolució russa.
T Busca a les xarxes quins van ser les principals causes de 
la dissolució de la Unió Soviètica.

CONVERSA LITERÀRIA



2. L’accident de la central nuclear de Txernòbil: El 26 
d’abril de 1986 un reactor de la central nuclear de Txer-
nòbil va esclatar.

T Situa aquesta ciutat al mapa. 
T N’havies sentit parlar abans d’aquest accident? 
T Busca a les xarxes quines van ser les conseqüències 
d’aquesta explosió.
T Quan això va passar l’escriptora Alina Bronsky tenia 8 
anys i vivia a l’altra banda dels Urals. Tanmateix, la reper-
cusió d’aquesta tragèdia es va estendre per totes bandes. 
Creus que aquest fet va influenciar necessàriament l’es-
criptura d’una novel·la com aquesta?
T El lloc de naixement i les experiències que ens impac-
ten durant la infantesa, determinen sempre les nostres 
accions?

3. Identificar els paratextos

T Observem la coberta amb atenció i comentem en comú: 
què podem deduir a partir del títol i la imatge que apareix 
a la coberta?  
T Com penses que serà el personatge principal d’aquest lli-
bre? Hi ha algun element que contextualitzi 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 groc per a aquesta coberta? Penses que ha estat 
una decisió meditada o arbitrària?

SEGUIM LA LECTURA

4. Els temes de la novel·la

T Quins són els temes de fons sobre els que reflexiona la 
novel·la?
T Creus que l’autora vol que ens focalitzem en les conse-
qüències de l’explosió de Txernòbil o hi ha altres temes de 
fons més importants per a ella?



5. Els personatges de la novel·la

T A part de la Baba Dúnia, quins altres personatges de la 
novel·la creus que són més importants? Fes una llista dels 
personatges i identifica les particularitats de cadascun. 
Representen estereotips de persones que podries identi-
ficar fàcilment entre els teus coneguts i familiars? 
T Quin paper té la Baba Dúnia en aquesta comunitat? 
Cada personatge de la comunitat té també un paper as-
signat? Quin?
T Quina relació té la filla de la Baba Dúnia amb ella? Quins 
punts de conflicte tenen? Els tindries tu també si fossis la 
filla de la Baba Dúnia?

6.  La Baba Dúnia i la felicitat

T Un dels temes centrals de la novel·la és la felicitat, o 
què és la felicitat per cada un de nosaltres.
T Quina reflexió creus que conté el llibre en relació a la 
felicitat?  
T Creus que en certa manera la felicitat que troba la Baba 
Dúnia quan torna a Txernobo la podríem qualificar de sim-
ple? Ella té una formació bàsica, ha viscut una vida comu-
na i convencional, i fins i tot s’allunya dels llibres i de les 
paraules cultes. 
T Quines creus que són les bases de la felicitat de la Baba 
Dúnia? Quines són les bases de la teva  felicitat?
T Creus que la felicitat depèn de la formació, del coneixe-
ment, de les experiències visculdes?
T Abans de contestar llegim l’entrevista a l’aventurer, ex-
plorador del pol nord i advocat Erling Kagge “que es me-
jor ser un tonto feliz o un socrates insatisfecho?” del diari 
“El País” https://elpais.com/ideas/2021-10-31/que-es-me-
jor-ser-un-tonto-feliz-o-un-socrates-insatisfecho.html 
T Estàs d’acord amb la base de l’article?

7. El realisme màgic.

T El realisme màgic és un moviment del segle XX que 

https://elpais.com/ideas/2021-10-31/que-es-mejor-ser-un-tonto-feliz-o-un-socrates-insatisfecho.html
https://elpais.com/ideas/2021-10-31/que-es-mejor-ser-un-tonto-feliz-o-un-socrates-insatisfecho.html


consisteix a introduir elements sobrenaturals i fantàstics 
en narracions de caràcter realista sense fer palès el canvi 
de món o registre, de tal manera que queden incorporats 
a la quotidianitat dels personatges. 
T Cerca a internet a quina època sorgeix el realisme màgic 
i a on. Identifica quins són els trets característics d’aquest 
tipus de narrativa i enumera dos escriptors un en llengua 
catalana i un en llengua castellana que es podrien classi-
ficar dins d’aquest corrent
T Has llegit algun altre llibre que puguis classificar en el 
realisme màgic?
T Fes una recerca a la xarxa i enumera les característiques 
i diferències entre el realisme màgic i la narrativa fantàstica
T Quins  elements de la novel·la ens permet classificar-la 
dins d’aquest moviment? Els contes de Pere Calders po-
den emmarcar-se dins del realisme màgic. Llegeix el conte 
Explorador celeste a la deriva, i identifica els elements de 
realisme màgic que conté: https://blocs.xtec.cat/bibliote-
caiesvalldemossa/presenta/explorador-celeste-a-la-deri-
va-de-pere-calders 
T Gabriel Garcia Márquez és un escriptor colombià i mol-
tes de les seves novel·les i contes també s’emmarquen 
dins del realisme màgic. Llegeix el conte: La luz es como 
el agua, i identifica els elements de realisme màgic que 
conté: https://narrativabreve.com/2014/10/cuento-gabri-
el-garcia-marquez-luz-como-agua.html 

DESPRÉS DE LA LECTURA

8. Aprofundim en l’accident de Txernòbil

T Et proposem que visualitzis el segon capítol de la sèrie 
Chernobyl (2019). (Plataforma HBO MAX .E2. “Por favor 
mantengan la calma”.) Durada 1 HR 2 MIN. 
T En aquest capítol la central nuclear de Txernòbil ja ha 
esclatat,  els polítics i directius de la central han de de-
cidir com gestionar el desastre i quines accions han de 
prendre. 

https://blocs.xtec.cat/bibliotecaiesvalldemossa/presenta/explorador-celeste-a-la-deriva-de-pere-calders
https://blocs.xtec.cat/bibliotecaiesvalldemossa/presenta/explorador-celeste-a-la-deriva-de-pere-calders
https://blocs.xtec.cat/bibliotecaiesvalldemossa/presenta/explorador-celeste-a-la-deriva-de-pere-calders
https://narrativabreve.com/2014/10/cuento-gabriel-garcia-marquez-luz-como-agua.html
https://narrativabreve.com/2014/10/cuento-gabriel-garcia-marquez-luz-como-agua.html


T Et proposem veure la sèrie en dues parts i treballar-les 
d’acord amb les següents activitats

8.1 Sobre l’energia nuclear. 1era Sessió.

T Visiona el trailer oficial de la sèrie Txernòbil (3:09m). I 
posteriorment mira els primers 30 minuts del capítol 2.
T Identifica el lloc i l’any en què es produeix el fet històric.
T Aprofundeix sobre com es crea l’energia nuclear, com 
funciona una central nuclear i què és la radiació i intenta 
contestar les següents preguntes:  
T Per què és tan perillosa una explosió com la que es va 
produir a Txernòbil? Quins són els efectes entre els hu-
mans i els éssers vius exposats a la radiació?
T Quants anys poden durar els efectes d’una explosió 
nuclear? 
T Què és un dosimetre, com funciona un reactor nuclear?

8.2 Sobre la gestió del conflicte. 2na Sessió.

T Visualitza la segona part del capítol E2 Chernobyl HBO. 
I reflexiona a l’aula sobre; 
T Perquè es triga tant a reconèixer la gravetat de l’accident?
T Com van actuar els polítics en aquest desastre? Per què 
creus que actuen d’aquesta manera? 
T Aprofundeix sobre la iniciativa política de Gorbatxov 
anomenada Glàsnost (7 minuts). De què tenen por els po-
lítics i gestors de la central nuclear?
T Qui és a la sèrie el president de l’URSS -Mikhaïl Gorbat-
xov? Quina és la seva actitud durant els fets que narra el 
capítol? Hi ha un canvi en l’actitud d’aquest  personatge? 
Quina és l’actitud de la resta dels membres del partit?
T Com es comporta la població?  I els voluntaris? Com 
reaccionaries tu en una situació semblant?

8.3 Sobre l’impacte en la  població i l’entorn: 

T 33 anys després de l’accident de Txernòbil, la zona se-
gueix sent radioactiva, però hi ha hagut gent que ha tornat. 



Gent gran sobretot, que prefereixen morir a casa seva 
abans que en un bloc de pisos despersonalitzat, com ex-
plica Alina Bronsky en la seva novel·la. 
T Visualitza aquest documental Les àvies de Txernòbil i 
reflexiona sobre per què volen viure en aquest lloc: https://
www.dailymotion.com/video/x5w4j14 
T Busca per internet 4 fotografies de la regió de Txernò-
bil d’abans de la tragèdia i d’altres més actuals i fes una 
comparativa, amb dues frases per fotografia.
T Com queda una ciutat després d’un accident d’aques-
tes dimensions? 
T Quines similituds conserven encara totes dues realitats? 
Què t’ha impressionat més del capítol? 

9. Aprofundim en els temes de fons de la novel·la

En grups de 4  reflexioneu sobre els temes que us propo-
sem i després feu una posada en comú. 
T Alina Bronsky en una entrevista afirma que ella no es va 
documentar massa sobre l’impacte de l’explosió nuclear 
de Txernòbil i  afirma «La meva intenció no era fer cap 
informe realista, sinó que jo pensava més aviat en una 
mena de conte de fades, per això em sorprèn tant quan 
alguns lectors ben informats assenyalen tants detalls de la 
novel·la que són certs. 
T Per què creus que l’autora ha triat Txernobo com a es-
cenari de la seva novel·la?  Es podria haver ubicat en un 
altre espai aquesta novel·la? A on? És necessari contextu-
alitzar bé la història i l’entorn de Txernòbil per entendre 
les decisions i vivències de la protagonista?
T Com pot ser que l’autora s’apropi tant a la realitat de la 
vida de la Baba Dúnia sense conèixer realment les conse-
qüències de l’explosió.
T Per què la Baba Dúnia sembla que trobi la seva felici-
tat a Txernobo, a la zona d’exclusió de Txernòbil, un lloc 
que per tots nosaltres seria el pitjor lloc del món per anar 
a viure. Què li aporta a la Baba Dúnia viure en aquest lloc 
inhòspit, en aquesta petita comunitat de gent gran que 
viu al camp, que no pot trobar a la ciutat?

https://www.dailymotion.com/video/x5w4j14
https://www.dailymotion.com/video/x5w4j14


T Si alguna persona teva estimada decidís prendre la de-
cisió de viure en un lloc com Txernobo, et semblaria bé? 
Ho respectaries? Hem de vetllar per la seguretat i la salut 
de tothom o hem de respectar la llibertat individual?
T El matrimoni i la igualtat. La Baba Dúnia fa aques-
ta afirmació en el text: «No li guardo rancor, a en Iegor; 
la majoria d’homes eren així llavors. L’error no va ser ha-
ver-me’n buscat un d’equivocat. L’error va ser senzillament 
casar-me. També hauria pujat sola la Irina i l’Aleksei, i nin-
gú no m’hauria pogut ordenar mai què havia de fer amb 
els meus peus.» Per què creus que fa aquesta reflexió? 
Com devia ser la vida de les dones casades en aquesta 
època i en aquest país? Creus que avui ja no passa?
T La vellesa. La Baba Dúnia és feliç i se sent lliure en 
aquest Txernobo que un lloc desolat. Per què creus que 
troba aquí el seu paradís?
T Si reflexionem sobre el títol de la novel·la: Quin pen-
ses que és l’últim amor de Baba Dúnia? Es comenta ex-
plícitament a la història o es deixa com un interrogant 
obert? Quin títol li posaries a la novel·la ara que l’has 
llegit?

ACTIVITATS ALTERNATIVES

10. Els diferents tipus de narradors

Existeixen diferents tipus de narradors per explicar una 
història, l’escriptor tria aquell que creu que millor encai-
xarà a la història que vol explicar. El narrador és el pont, 
l’intermediari entre els personatges que apareixen a la 
narració, l’autor i el lector. 

T Fes una cerca a la xarxa i identifica i defineix els dife-
rents tipus de narradors
T Quin narrador ha fet servir l’autora en aquesta novel·la? 
Per què creus que ha fet aquesta tria
T A l’últim amor de Baba Dúnia, ens trobem amb un nar-
rador protagonista o auto diegètic: un narrador en primera 



persona en què el protagonista apareix com a responsable 
de la seva pròpia història.
T Com seria aquesta història si en comptes de Baba Dú-
nia fos la seva filla la narradora? Quin tipus de narrador 
seria aquest? 
T Escriu un començament per aquesta història explicada 
des del punt de vista de la filla.
T Et proposem que desenvolupis les teves capacitats 
imaginatives en l’àmbit del realisme màgic, mitjançant un 
exercici d’escriptura d’un conte curt amb aquestes carac-
terístiques

MÉS ENLLÀ DE LA LECTURA

11. El moviment antinuclear i les alternatives energè-
tiques

La novel·la L’últim amor de Baba Dúnia pot ser un bon 
punt de partida per reflexionar sobre l’energia nuclear i les 
seves alternatives.

El moviment antinuclear és un moviment social que 
s’oposa a diverses tecnologies nuclears. Alguns grups 
d’acció directa, grups ecologistes i organitzacions profes-
sionals s’han identificat amb aquesta acció tant a nivell 
local, com nacional, i internacional.  A casa nostra, el mo-
viment ecologista a partir de finals dels setanta prengué 
cada cop més força. Investiga:
 
T Quines són les primeres centrals nuclears que es van 
inaugurar a Catalunya? Encara funcionen?
T Quines reaccions van provocar? Busca un parell de fo-
tos d’alguna acció de protesta.

T Creus que aquest moviment encara és 
potent a Catalunya? I a la resta de països 
d’Europa?
T Reconeixes aquesta enganxina? 
Què en diries?

https://ca.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_nuclear
https://ca.wikipedia.org/wiki/Acció_directa


Les fonts d’energia  a Catalunya

T Proposem un treball en grup de 4 alumnes en el que 
aprofundiu en les següents temàtiques
T Aprofundir sobre l’origen de l’energia que consumim 
avui en dia a Catalunya i quin és el percentatge d’ús de 
cada una d’elles

a) Tipus d’energia: combustibles fòssils-gas, petroli-, reno-
vables-sol, vent, etc.
b) Lloc d’origen: Catalunya, resta estat espanyol, França,...

Utilitza internet per trobar la informació i construeix dos 
gràfics visuals amb la informació.

 Energies alternatives

T Quines energies alternatives a la nuclear i a les energies 
fòssils es proposen avui en dia? Són viables a curt termini? 
Completa el llistat.

ENERGIES ALTERNATIVES

Energia Punts forts Punts dèbil Previsió de màxim 
desenvolupament

eòlica Renovable (no 
s’esgota)
-neta. No produ-
eix contaminants
-pot combinar-se 
amb altres usos 
del sól

-Si no bufa aire no se’n 
produeix. No pot cobrir 
tota la demanda Actu-
alment només assoleix 
de mitjana el 20% de la 
demanda elèctrica a Es-
panya
-Alt impacte visual
-Per transportar-la calen 
grans línies d’alta tensió 
per dur-la on no hi ha 
vent
-Impacte sobre els ocells 
de les hèlixs

Ha de superar el 
30% el 2030. Per 
això es preveu tam-
bé incorporar la 
eólica Marina (mo-
lins al mar).

Pila d’hidro-
gen, etc.

T La Fusió Nuclear pot ser una alternativa a l’energia nu-
clear de fisió convencional? El projecte Iter. Consulta l’arti-
cle https://diumenge.ara.cat/diumenge/cami-fusio-nucle-
ar_1_2098539.html Que en penses?

https://diumenge.ara.cat/diumenge/cami-fusio-nuclear_1_2098539.html
https://diumenge.ara.cat/diumenge/cami-fusio-nuclear_1_2098539.html



