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Molts cops, al llarg de la meva carrera docent, m’he trobat amb dificultats per fer 
que els meus alumnes comprenguin i empatitzin amb persones que s’han enfron-
tat a conflictes o persecucions. Des que vaig llegir Persèpolis, no se m’acudeix cap 
altra manera de fer-ho que a través de la mirada de la Marji, una nena inconfor-
mista amb qui coneixem la revolució iraniana i l’horror de la guerra. Si llegir ha 
de ser una experiència que t’atrapi, que no et deixi anar i que et remogui com si et 
fes fer tombarelles, Persèpolis és una d’aquelles lectures inoblidables. I els ulls de la 
Marji són els de milions de nens i nenes que arreu del món han patit i continuen 
patint les guerres dels adults i a qui mai hauríem de deixar de mirar.

         José Antonio Lucero

José Antonio Lucero és historiador, escriptor i professor de ciències socials i literatura 
a l’ESO. Des del 2015 publica vídeos a YouTube sobre història i docència a La cuna 
de Halicarnaso, un dels canals educatius de parla hispana més seguits, amb més de 
200.000 subscriptors. Ha publicat la novel·la La vida en un minuto (Ediciones B, 
2021) i el llibre de divulgació històrica per a infants Por qué los primeros emojis se 
escribían en arcilla (B de Blok, 2021). Entén la literatura com una eina meravellosa 
per comprendre el passat i, així, poder transformar el futur.

Introducció per al docent
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Sobre l’obra

PERSÈPOLIS ens explica la 
revolució islàmica iraniana des 
de la perspectiva d’una nena que 
contempla amb estupor el canvi 
profund que experimenten el 
seu país i la seva família, mentre 
ella ha d’aprendre a portar el 
vel. Intensament personal i 
profundament polític, el relat 
autobiogràfic de Marjane Satrapi 
examina què vol dir créixer en 
un ambient de guerra i repressió 
política.

Sobre l’autoraMarjane Satrapi va néixer el 1969 a 

Raixt (Iran) i viu a França des del 

1994. La publicació de Persèpolis 

(2000-2003), una innovadora sèrie 

de còmics autobiogràfics, li va 

portar un èxit fulgurant a Europa i 

als Estats Units. La van seguir dues 

novel·les gràfiques per a adults: 

Brodats (2003) i Pollastre amb 

prunes (2004), i també diversos 

llibres infantils. Ha col·laborat en 

revistes i diaris d’arreu del món i 

actualment es dedica a la direcció 

cinematogràfica, i ja acumula 

cinc pel·lícules, entre elles les 

adaptacions de Persèpolis (2007) i 

Pollastre amb prunes (2011).



ABANS DE COMENÇAR 
AQUEST VIATGE

PERSÈPOLIS és una novel·la autobiogràfica de l’artista Marjane Satrapi, que va viure 
la revolució iraniana des que era nena. La Marji et farà riure i a vegades et farà plo-
rar. Llegeix el llibre posant-te en la pell de la protagonista, absorbint les seves emo-
cions i reflexionant sobre les seves vivències.

Abans de començar a llegir Persèpolis, si vols repassar una mica el context històric 
de l’obra, et recomano que vegis aquest vídeo en què s’explica què va passar a 
l’Iran a partir del 1979:

https://www.youtube.com/watch?v=lpH5HxO4gEA&t=659s 

Un cop hagis acabat de llegir Persèpolis, et proposem fer aquestes activitats amb 
l’objectiu que reflexionis sobre el que has llegit i et puguis formar opinions molt més 
fermes sobre conceptes com ara la llibertat, la tolerància, la igualtat o el pensament 
crític. Conceptes de què no t’hauries de desprendre mai com a ciutadà. A gaudir!
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L’Iran? L’Iraq? Síria? L’Aràbia Saudita…? A Persèpolis apareixen un munt de 
països ben llunyans, oi? La majoria del relat de la Marji transcorre en un 
d’aquests països, on la noia viu amb la seva família i on ha de patir la guerra 
i la repressió. Sabries situar tots aquests països de l’Orient Pròxim?

La majoria dels habitants dels països de l’Orient Pròxim són musulmans; és a 
dir, professen la religió islàmica. No obstant això, hi ha dos corrents de l’islam 
amb diferències visibles des de ni més ni menys que l’any 632, després de 
la mort del profeta Mahoma. Aquests corrents són l’islam sunnita i l’islam xiïta. 

Busca’n informació i respon les preguntes següents: 

Qui són els sunnites? 

Qui són els xiïtes? 

1)

2)

3)

4)

5)

1.

2.

ON SOM?
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Relaciona cada país amb el corrent de l’islam que és majoritari: 

L’Aràbia Saudita

Turquia

L’Iraq

Egipte

Síria

L’Iran

Per si no ho recordes, estem en l’any 1979 i ha esclatat una revolució a l’Iran. 
A través dels ulls de la Marji, veurem com la seva família i ella al principi do-
nen suport a la revolució.

Vinyeta del capítol «La festa».

Per què donaven suport a la revolució contra el Xa?

3.

Sunnites

Xiïtes
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Però, finalment, la revolució va acabar agafant un matís molt diferent del que somia-
ven els iranians que havien lluitat contra el Xa:

Per què la revolució es va acabar anomenant «revolució islàmica»? Qui la va 
encapçalar, finalment?

Vinyeta del capítol «El mocador».
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La Marji és la nostra meravellosa protagonista, a qui acompanyem en el seu 
viatge de creixement des de la infantesa fins a la maduresa.

De entre todas estas cualidades, ¿cuál D’entre totes aquestes qualitats, quines pen-
ses que s’identifiquen més amb la Marji que coneixem a l’inici de Persèpolis?

  Alegre  Dòcil Somiadora

   Calmada Inconformista

De les qualitats que has identificat amb la Marji, podries recordar una escena que 
tingui relació amb cadascuna?

4.

QUI ÉS LA MARJI?

Vinyeta del capítol «El mocador».
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Els pares de la Marji són, sens dubte, molt importants per a ella, sobretot quan 
és petita i s’ha d’enfrontar a l’inici de la revolució islàmica. Si els seus pares 
tinguessin Instagram, què penses que haurien escrit a la descripció del seu 
perfil?

Pare

Mare

5.
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Al llarg de Persèpolis, veiem com la Marji manté certs diàlegs amb Déu. Al 
principi, li deia que volia ser una profeta, fins que a l’última conversa, després 
de la mort de l’oncle Anouche, ajusticiat pel règim islàmic, la nena li diu:

Si la Marji hagués d’explicar a Déu per què ha minat la seva fe religiosa, com seria 
aquest diàleg? Escriu-ho com si Déu li hagués respost això:

—Marji, filla meva, digues, per què estàs enfadada amb mi?

6.

Vinyeta del capítol «Els xais».
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A mesura que avança el relat, ens endinsem de ple en la guerra que deriva 
de l’atac de l’Iraq, governada per Saddam Hussein, a l’Iran, el 1980. Per de-
fendre el país, el règim islàmic demana als joves que lluitin a la guerra i que 

siguin herois i màrtirs per al seu país. La majoria d’ells són d’entorns desfavorits i se’ls 
promet «el paradís».

Imagina que ets un noi que va a un institut de Teheran el 1980 i et donen aquesta 
mateixa clau. Què hauries sentit? I la teva família? Penses que és just arriscar la vida 
per una guerra imposada per un règim totalitari?

7.

COM ÉS VIURE EN 
UN RÈGIM TOTALITARI?

Vinyeta del capítol «La clau».
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La revolució islàmica i la guerra van afectar, sens dubte, el sistema educatiu 
de l’Iran. Imagina que ets una de les companyes de classe de la Marji i que 
estàs a punt d’escriure una carta a la teva amiga espanyola, la Maria, a qui 

vas conèixer l’any passat en un viatge. Què li diries sobre l’escola? Com et sents en 
el teu dia a dia? 

Què et sembla l’explicació que donen des del règim islamista per obligar les dones 
a portar vel? Podem considerar que l’explicació és masclista?

La vida de les dones iranianes, com la Marji i la seva mare, va canviar radi-
calment amb el triomf de la revolució islàmica. Començant per l’obligatorie-
tat de portar vel:

8.

9.

Vinyeta del capítol «El viatge».
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A mesura que la Marji va prenent consciència de les injustícies que passen al seu vol-
tant, està més decidida a rebel·lar-se contra tot plegat, especialment desafiant les 
seves professores de l’escola. Però després de la trucada de la directora del centre, 
veiem aquesta escena:

Després de llegir aquesta terrible confessió de la mare de la Marji, què opines sobre 
la situació de la dona en l’Iran de la revolució islàmica?

Vinyeta del capítol «El dot».
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Imagina que omples la cistella de la compra amb tots aquests productes en 
l’Iran en què viu la jove Marji:

Quins productes dels que hi veus penses que et podrien provocar problemes amb els 
guardians de la revolució? Per què? Què n’opines?

10.
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Com has pogut comprovar, moltes accions en l’Iran de la revolució islàmica 
es podien considerar contràries al règim. En països amb règims totalitaris, les 
persones que s’hi resisteixen poden acabar privades de llibertat i afusellades:11.

Vinyetes del capítol «El cigarro».
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Al llarg de la història hi ha hagut molts exemples de règims que han afusellat perso-
nes opositores. Fixa’t en aquest quadre: «L’afusellament de Torrijos i els seus compan-
ys a les platges de Màlaga», pintat per Antonio Gisbert el 1888. Esbrina per què el va 
pintar. Quina relació hi trobes amb la vinyeta anterior de Persèpolis?
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Després que l’expulsin de l’escola, els pares de la Marji la decideixen enviar 
a Àustria. Una de les principals preocupacions de la seva família és que la 
Marji oblidi qui és:

Uns anys abans, quan l’oncle Anouche encara vivia, li va dir això:

12.

QUIN ÉS EL PREU 
DE LA LLIBERTAT?

Vinyeta del capítol «El dot».

Vinyeta del capítol «Moscou».
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Per què penses que la seva família insisteix tant que la Marji recordi la seva història?

A Espanya, entre els anys 1936 i 1939, es va viure la Guerra Civil, de la qual encara 
queda un gran record en la memòria dels nostres avis, bé perquè la van viure de 
petits o bé perquè els seus pares els explicaven històries relacionades amb aquest 
conflicte. Coneixes cap història familiar de la guerra? Et sembla que és important 
recordar-les i que no es perdin? 
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A Àustria, la Marji viu un autèntic periple per adaptar-se a una ciutat i una 
cultura noves, alhora que coneix nous amics i comença a tenir les seves 
primeres relacions. Imagina que la Marji hagués tingut Twitter en aquell mo-
ment. Què hi hauria publicat? Posa’t en la pell de la nostra protagonista i 

escriu quatre piulades en què resumeixis la seva estada a Àustria i exposis què sent i 
pateix lluny de la seva família.

13.

Marji a Àustria 
@MarjiaAustria

Marji a Àustria 
@MarjiaAustria

Marji a Àustria 
@MarjiaAustria

Marji a Àustria 
@MarjiaAustria
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Després de tornar a l’Iran, ja d’adulta, la Marji es retroba amb la seva família, 
casa seva i el seu entorn.14.

Què penses que escriuria en el seu diari la primera nit que va tornar a ser a casa?

Vinyeta del capítol «El retorn».
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«La llibertat tenia un preu». És l’última frase de Persèpolis, amb què la Marji 
s’acomiada de nou de l’Iran. Per què creus que utilitza aquesta frase per con-
cloure el relat? Quin significat té la llibertat per a la protagonista?15.
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Persèpolis és una novel·la gràfica au-
tobiogràfica de Marjane Satrapi, en 
què l’autora només utilitza el blanc i 
el negre per desenvolupar el relat de 

la seva vida. L’ús del blanc i del negre no és ca-
sual, i amb ells l’autora vol retratar una història 
d’extrems, en què no hi ha grisos, melancòlica i 
sovint trista. En canvi, si hagués fet servir colors, 
haurien representat alegria i vivor.

I ara, et pregunto: com van els teus dots artístics?
Et proposem que:

- Et posis en la pell de l’autora a l’hora de plantejar la seva autobiografia.

- Dibuixis dues pàgines de la teva autobiografia en forma de novel·la gràfica 
sobre dos episodis de la teva vida.

- Una pàgina ha d’estar en blanc i negre i l’altra en colors.

- El blanc i el negre i els colors tenen dos significats diferents i, per tant, els 
episodis que expliquis en cada pàgina hi haurien de concordar.

- A dibuixar!

I ARA ET TOCA A TU

16.
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Esperem que hagis gaudit llegint aquest meravellós llibre i amb les activitats 
creatives de la guia. Pots compartir amb nosaltres el teu treball o enviar-nos 
qualsevol comentari que et vingui de gust per mitjà del correu penguin.
aula@penguinrandomhouse.com. També pots penjar les imatges al teu Ins-
tagram, si en tens, i etiquetar @penguinaulaes perquè puguem compartir la 
teva creació. Moltes gràcies!


