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La plaça del diamant
Información: 09 octubre 2019 al 30 octubre 2019 | Teatre Poliorama
Ciclos Formativos: Adults | Batxillerat | Secundària

La Plaça del Diamant, publicada per primer cop el 1962, és considerada l’obra més
emblemàtica de Mercè Rodoreda i un clàssic de la novel·la de postguerra. Aquesta
adaptació dirigida per Paco Mir (El Tricicle) i produïda per la Companyia Eòlia té el repte
d’intentar ser fidel a l’esperit d’una novel·la cabdal de la literatura catalana.
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D’una novel·la es poden fer tantes adaptacions com lectors i la nostra,
sortosament, coincideix amb la que podria fer gran part del públic:
comprimir quaranta anys de la vida de la Colometa en vuitanta minuts
plens d’emoció i tendresa, un miracle que només es pot fer amb set
actors entregats que es multipliquen en una vintena llarga de
personatges aconseguint que el muntatge no perdi ni l’encant pausat
dels ambients que recorre la protagonista ni el to de l’obra original. Tot
un repte.”
Paco Mir

ARGUMENT
Amb el rerefons de la postguerra i el record de la República i de la guerra civil, La Plaça del
Diamant se centra en el personatge de la Natàlia, la Colometa, una dona jove que en
representa moltes d’altres a qui va tocar viure un període de la història especialment cruel.
Al llarg del text, el lector va descobrint la resignació d’aquesta dona davant la realitat que li
ha tocat viure. La novel·la és una crònica de la Barcelona de postguerra i de com aquest
període històric va marcar la vida d’una generació.
VALORS PEDAGÒGICS
• Apropament a la vida i època de Mercè Rodoreda.
• Apropament a l’obra LA PLAÇA DEL DIAMANT: una obra clau de la literatura catalana del
segle XX.
• Desenvolupament de l’empatia.
• Reflexionar sobre el paper de la dona tant en l’època en què va ser escrita com en
l’actualitat.
• Reflexionar al voltant de les relacions interpersonals i del concepte amor.
• Desenvolupament d’una actitud activa envers la societat present i futura: pensament
crític, creativitat, treball en equip i respecte per la diversitat cultural i literària del país.
Col·loqui postfunció
El 9 d’octubre us oferim participar en un col·loqui amb la companyia en acabar
l’espectacle.
Durada: 30 min.
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Taller escenes amb els actors
Pots descarregar-te el dossier i la fitxa per contractar aquest taller a l’Escola Eòlia AQUÍ.

Precios y Descuentos
Preus

Individuals

Descomptes de grups

- 10 persones

Grups +10 persones

12€

12€

Funcions escolars
dimecres i dijous (del 9
al 31 d'octubre)

Reservar grup
1 invitació per cada 20 entrades de
pagament, les primers 20 en tenen 2 /
Pagament 30 dies abans de l'espectacle
Reservar grup

Dl
Durada
80 min.
Durada
80 min.

Dt

Dc

11:00h

11:00h

HORARIS
Dj

Dv

Ds

Dg

A partir de 12 anys

A partir de 12 anys
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