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40 anys dedicats a la docència relatats en 
una novel·la que reflecteix l’evolució del 
món educatiu 
 
 
El llibre de Roser Parcerisas, publicat per Zenobita edicions, explica els 
canvis que ha patit l’ensenyament des de la dictadura fins al temps 
actual. 
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Memòries d’una pissarra. 
 
Autora: Roser Parcerisas Colomer 

 
Pàgines: 168 
Format:   15 x 21 cm 
Tiratge: 1.000 exemplars 
ISBN: 978-84-92571-76-5 
P.V.P: 12 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zenobita edicions publica Memòries d’una pissarra, de Roser Parcerisas Colomer, un 

relat que va ser premiat l’any 2012 amb el XXIIIè Premi de Novel·la Josep Saperes i 

Martí, convocat per la Delegació Comarcal del Vallès Oriental d’Òmnium Cultural. 

http://www.zenobitaedicions.com/�
http://www.zenobitaedicions.com/publicacio.php?op=10&id=150�
http://www.zenobitaedicions.com/publicacio.php?op=10&id=150
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La novel·la explica com ha evolucionat l’educació a les aules des de la perspectiva de 

Montserrat Balcells, una mestra jubilada de l’escola pública que s’ha passat dècades 

amb les mans empolsimades de guix. 

Les pàgines d’aquesta història personal però alhora global són un reflex del que era i del 

que és el sector educatiu. Sense embuts i amb un llenguatge planer i entenedor, l’autora 

aconsegueix transmetre a la perfecció el punt de vista de la mestra. 

Es tracten temes com ara les entrevistes amb els pares del alumnes, el professorat, les 

vacances, l’educació de les criatures, els infants amb fel, el fracàs escolar i la llibertat 

dels fills, tot fent una valoració sobre com han canviat aquests aspectes al llarg dels 

anys, des del temps de la dictadura fins al segle XXI. 

L’obra transmet la passió que ha sentit al llarg de la seva professió aquesta mestra, que 

expressa els moments de desànim i de dificultats així com també les seves alegries i 

esperances. 
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