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La plaça del Diamant (1962)
(Nou Diccionari 62 de la literatura catalana)

Es tracta de l'obra més universal de Mercè Rodoreda (traduïda a moltes llengües), considerada una
de les novel·les més importants de postguerra. Relacionada amb la novel·lística de Proust, de Woolf i
de Joyce, per la seva voluntat d'endinsar-se en la vida interior, per la seva valoració del record i pel
relleu que hi assoleix el temps, un dels temes centrals d'aquesta obra (i de tota la novel·lística
rodoreriana), La plaça del Diamant és, de fet, la llarga explicació de la vida de la seva protagonista,
Natàlia-Colometa, de viva veu i en primera persona.
No hi ha cap separació formal per assenyalar que es tracta d'un discurs seguit que, a més, queda
obert en acabar l'obra en el mateix escenari on ha començat; però els canvis de registre, les
mutacions d'estil, reflecteixen diverses etapes d'aquesta vida: primerament, la quotidiana d'una noia
de la menestralia de Gràcia (el casament, la maternitat), que els esdeveniments històrics capgiren i
transformen en dramàtica (la república i la guerra civil). Així, d'una subtil ironia i d'una visió sovint naïf
per descriure la petita i activa comunitat (amb la tipificació penetrant d'una manera de viure i de
pensar i dels objectes que s'hi relacionen), passen al compromís polític que arrossega l'angoixa,
primer, i el dolor, després, amb la mort del marit, Quimet, i dels amics, a la guerra; posteriorment, a la
postguerra, desemboquem en una existència imaginativa, personal, plena d'elements onírics (amb el
relleu dels símbols i la influència de Freud, un autor que marcà Rodoreda), però solitària i sense
vitalitat com ho és la Barcelona que hi pren cos, amb parcs inconcrets.
Aquest és, a grans trets, el fil conductor de la novel·la: l'evolució d'una vida, però estretament lligada
a la d'una col·lectivitat i a la història. Una evolució que també palesa el seu leitmotiv, els coloms (la
novel·la es titulava Colometa). I pel fet d'explicar-se amb la mimesi amb un personatge, seguint les
seves emocions, sobretot, i amb un estil molt treballat, la novel·la esdevé poètica i profundament
emotiva. A més de ser un testimoni penetrant d’una època clau.

Tast de textos
Text
WEB: Alguns paràgrafs de la novel·la
Al web de l'AELC.
http://www.escriptors.cat/autors/rodoredam/pagina.php?id_text=2429
WEB: Un fragment de la novel·la
Traduït a diverses llengües. Al web del Pen Català.
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/fragments/8/10/0/0/0/merce-rodoreda.html
WEB: La plaça del diamant a Google books
http://www.google.cat/search?q=%22la+pla%C3%A7a+del+diamant%22&btnG=Cerca+llibres&tbm=
bks&tbo=1&hl=ca

Els lectors llegeixen
AUDIO: Marga Vives llegeix La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda
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http://soundcloud.com/user7877996/rodoreda

Bibliografia
Bibliografia
WEB: A la Viquipèdia
Informació sobre l'obra al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_pla%C3%A7a_del_Diamant
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/X?SEARCH=t:%28La%20pla%C3%A7a%20del%20diamant%29&S
ORT=DX
WEB: Què hi ha a les bilbioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/X?SEARCH=t:%28La%20pla%C3%A7a%20del%20diamant%29&SO
RT=A
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C|Sla+pla%C3%A7a+del+diamant|Orightresult|
U1?lang=cat&suite=pearl
WEB: Articles de Traces sobre l'obra
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=La+pla%C3%A7a+del+diamant&f=keyword&action_search=C
erca&c=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&s
c=1&of=hb

Comentaris sobre l'obra
Crítica
WEB: Una introducció a la novel·la
Ressenya de Carme Arnau al web del Pen Català.
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/articles/16/10/0/0/0/merce-rodoreda.html
PDF: La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda: la creació d’un personatge
Estudi de Carme Arnau sobre la protagonista de la novel·la, a qui insereix de ple en les reflexions i
tècniques coetànies europees. A Revista del Col·legi, 130 (novembre de 2008).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/revistadelcollegi/2008/revistadelcollegi_a2008m10n130p11.pdf
PDF: El substrat històric en una narració de vida
Estudi de Maria Campillo sobre la veu narrativa a La plaça del Diamant. A Els Marges. Barcelona,
70 (setembre de 2002).
http://www.raco.cat/index.php/Marges/article/view/90705/156704
PDF: El substrat religiós, agent de versemblança en la història i la llengua de La plaça
del Diamant
Estudi d'Eusebi Coromina sobre la veu narrativa i les referències religioses que aporta la narradora, i
protagonista, a la novel·la. A Llengua & Literatura. Núm. 21 ( 2010).
http://www.raco.cat/index.php/LlenguaLiteratura/article/view/243918/326698
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PDF: La tristeza en La plaça del Diamant: una aproximación discursiva y traductológica
Estudi de Montserrat Cunillera Domènech publicat al núm. 16 de la revista Quaderns.
http://www.raco.cat/index.php/quadernstraduccio/article/view/139947/191126

Diversos
WEB: A la Viquipèdia
Informació i enllaços sobre aquesta obra al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_pla%C3%A7a_del_Diamant
WEB: L'obra en altres llengües
Llistat de les traduccions de la novel·la. Al web del Pen Català.
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/llibres-traduits/39/la-placa-del-diamant/10/0/0/
merce-rodoreda.html
WEB: Adaptació teatral
Informació sobre l'adaptació teatral de l'obra al TNC. Adaptació de Josep M. Benet i Jornet i direcció
de Toni Casares.
http://www.tnc.cat/ca/la-placa-del-diamant
WEB: Adaptació televisiva
Sèrie televisiva dirigida per Francesc Betriu (RTVE).
http://www.rtve.es/television/20090521/placa-del-diamant/277827.shtml

Propostes didàctiques
Recursos
PDF: La plaça del Diamant
Dossier de Rosa Clar i Vicent Sanz sobre aquesta novel·la, dins el Seminari didàctic "El gust per la
lectura" (2005-2006).
http://www.xtec.es/lic/centre/professorat/dossiersgust/Rodoreda_2005.pdf
WEB: Proposta de lectura sobre La plaça del Diamant
Recursos de lectura per als estudiants d'ESO al web de l'edu365.
http://www.edu365.com/eso/muds/catala/lectures/diamant/index.htm
WEB: La plaça del Diamant
Guia interactiva de lectura del departament d'Educació.
http://www.edu365.cat/batxillerat/lectures/catalana/diamant/index.htm
PDF: Guia didàctica sobre l'adaptació teatral de la novel·la
Elaborada pel TNC.
http://www.tnc.cat/uploads/download?fichero=uploads/carrega/2007-2008/ca/arxius/programacio/07_
08/guia_placa.pdf

Viquilletra
WEB: Activitats sobre La plaça del Diamant
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Recull les activitats sobre aquesta obra elaborades pels estudiants d'ESO i Batxillerat dins el
projecte Viquilletra (Departament d'Ensenyament - UOC).
http://lletra.uoc.edu/viquilletra/La_pla%C3%A7a_del_diamant_de_l%27autora_Merc%C3%A8_Rodo
reda
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