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Resum
L’objectiu principal d’aquesta activitat  era mostrar als alumnes com la literatura es pot 
utilitzar com a font d’informació per conèixer i interpretar la realitat i alhora mostrar també 
com la realitat que vivim ens permet interpretar la literatura. I la manera com esperava 
arribar a aquesta conclusió era treballant La plaça del Diamant des de diversos punts de 
vista i a partir dels continguts de 4t d’ESO.
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D’on sorgeix la idea?
La idea de realitzar aquesta activitat va sorgir a través de la pròpia lectura del llibre. Els 
alumnes preguntaven  coses desconegudes per  a  ells,  tant  a  nivell  lèxic  com a  nivell 
contextual,  s’interessaven pels costums de l’època i  se sorprenien amb moltes de les 
actituds i reaccions dels protagonistes de la novel·la. El més interessant era que aquests 
dubtes els sorgien a partir d’allò que estaven treballant o que havien treballat a d’altres 
àrees del currículum: socials i tutoria. 
Des de l’àrea de Ciències Socials es treballa la Guerra Civil, amb les seves causes i les 
seves conseqüències, però no des del vessant que ho fa La Plaça del Diamant, és a dir, a 
partir de la visió que en té una dona abandonada pel seu marit  per anar a la guerra. 
Aquest fet, va propiciar que els alumnes s’adonessin que una guerra té un abast molt més 
ampli  que el  dels  soldats  que hi  participen i  que les conseqüències  socials  que se’n 
deriven són molt més cruentes del que s’explica als llibres de text.
Per una altra banda, dins de la programació de Tutoria, havien treballat el tema de la 
violència de gènere a través d’un taller fet per dues infermeres de l’Hospital de Mataró, les 
quals, a 3r d’ESO, els havien fet una sessió introductòria al tema i, a 4t d’ESO, havien 
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desenvolupat una segona sessió basada en els estereotips socials i la violència de gènere 
en els mitjans de comunicació.
I  de  la  confluència  d’aquests  dos  temes  aparentment  tan  distants,  en  van  sorgir  les 
primeres intervencions dels alumnes durant la lectura de la novel·la a la classe de Llengua 
i  Literatura  Catalanes.  De  fet,  a  mesura  que  anàvem  llegint  a  l’aula,  anaven  sorgint 
preguntes sobre l’actitud que manté la Colometa amb en Quimet i a l’inrevés, i mentre uns 
defensaven que era costum que l’home fos qui manava a casa al·legant que eren altres 
temps  i  que  llavors  les  coses  eren  així,  d’altres  s’indignaven  i  veien  en  els  dos 
protagonistes uns clars perfils de maltractador i maltractada. 
Triar La plaça del Diamant com a lectura a 4t d’ESO per un alumnat amb un coneixement 
literari  molt  limitat i  amb un bagatge cultural  escàs va ser tot  un risc però també una 
aposta ferma per connectar una obra de fa gairebé 50 anys amb adolescents de barri i 
descendents de famílies immigrades del sud de la Península.  Per aquest motiu, em va 
semblar una bona idea aprofitar els seus dubtes i inquietuds per començar a pensar una 
activitat. En aquest punt és on vaig trobar una proposta de treball en el dossier La Plaça 
del Diamant, de Mercè Rodoreda del seminari “El gust per la lectura” del curs 2005-2006, 
que s’adeia força amb la idea que m’havia sorgit.

Objectiu
Vaig plantejar als alumnes la possibilitat d’esbrinar si realment la Colometa era una dona 
maltractada o una víctima del  seu temps.  I  com que els  va  semblar  bé,  vam decidir 
preparar una activitat que els permetés de saber-ho.
Entre l’activitat que havia trobat al dossier i la que jo tenia al cap vaig fer que els alumnes 
exposessin tots els seus dubtes, que els englobessin per temes, i que decidissin de quina 
manera els volien resoldre.  Així, vam fer, entre tots, un llistat de les diverses activitats que 
volien realitzar i, per grups lliures, van triar la que més s’adeia als seus interessos

Activitats portades a terme
Les activitats que els alumnes van decidir realitzar van ser:

Grup 1
Una enquesta sobre La plaça del Diamant i els seus temes més importants per esbrinar 
quines lectures n’han fet els lectors i les lectores al llarg del temps. Per aquest motiu, 
l’enquesta, de resposta oberta, es va passar a gent del carrer, triada aleatòriament i tant a 
homes com a dones amb edats compreses entre els 30 i els 60 anys. Entre les preguntes 
de l’enquesta n’hi  havia sobre la societat i  la manera de viure a la novel·la, sobre les 
relacions  entre  els  personatges,  sobre  el  comportament  individual  i  social  dels 
protagonistes, etc. L’última pregunta tractava sobre quins creien que eren els tres temes 
principals que tracta la novel·la, i les respostes més freqüents van ser: la violència de 
gènere, el masclisme i les condicions de vida i la situació de Barcelona a l’època. 
Per tant, els alumnes van poder concloure que, tot i ser una novel·la llegida per diferents 
generacions i que va ser escrita fa molts anys, la lectura que se n'ha fet al llarg del temps 
no ha variat gaire, ja que la coincidència de respostes demostrava que, en el fons, tots els 
enquestats n'havien extret una idea molt similar.
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Grup 2
Una altra enquesta, de resposta tancada, sobre els estereotips de la societat dels anys 
anteriors i posteriors a la Guerra Civil espanyola passada a persones amb edat superior 
als 50 anys, concretament, a trenta persones d’un casal d’avis del centre de Mataró, la 
majoria castellanoparlants. A través dels resultats, els alumnes van extreure un seguit de 
conclusions i, després, van intentar veure com es reflectien aquestes a la novel·la i  si 
coincidien o no. Algunes de les conclusions a les quals van arribar, després de fer el 
buidat de l’enquesta, van ser:

• Els  homes  eren  els  qui  tenien  l’última  paraula  en  la  majoria  de  decisions 
importants, eren els qui treballaven i portaven els diners a casa  i la voluntat de les 
seves dones quedava supeditada a la seva.

• Les dones, en canvi, treballaven tenint cura de la casa i dels fills, estaven sotmeses 
a la voluntat dels marits i la seva opinió era poc valorada.

• Tant homes com dones però, reconeixen que la societat  era masclista i  que la 
violència de gènere que hi havia era de tipus psicològic, tot i que no era percebuda 
com a tal per cap dels dos, sinó que consideren que es comportaven com manava 
la societat del moment. Per tant, com que era una conducta socialment acceptada, 
si un home maltractava la seva dona, ella callava i prou.

D’aquesta manera, es van adonar per ells mateixos que La plaça del Diamant és un reflex 
de la societat del moment i que la relació entre en Quimet i la Colometa és només un 
exemple de com es vivien les relacions entre homes i dones.

Grup 3
Una entrevista a una infermera especialitzada en el tractament i la detecció de la violència 
de gènere per saber quins són els trets que caracteritzen la violència, quins signes de 
violència de gènere veu ella a  La plaça del  Diamant i quines diferències hi ha entre la 
violència actual i la d’abans.
L’entrevista estava dividida en dues parts: una en la qual s’analitzaven els estereotips que 
hi havia durant els anys de la Guerra Civil espanyola i es contrastaven amb els actuals, i 
una  altra  en  lquè  s’analitzava  la  relació  entre  en  Quimet  i  la  Colometa  a  partir  dels 
estereotips abans esmentats.
De tot això, en van extreure algunes conclusions:

• La dona estava  infravalorada socialment,  fet  que comportava un maltractament 
psicològic amagat rere un comportament generalitzat. A més, ella era la mestressa 
de  casa  i,  si  treballava,  cobrava  menys  que  els  homes,  de  manera  que  era 
discriminada. Per tant,  no hi  havia masclisme com a tal,  com tampoc existia el 
feminisme, ja que la societat estava organitzada així i estava acostumada al domini 
dels homes sobre les dones.

• La Colometa, per a la infermera, és una dona maltractada psicològicament perquè 
en Quimet li anul·la la personalitat, els que l’envolten no l’escolten i reflecteix els 
estereotips de l’època analitzats anteriorment.
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Grup 4
 Un mural on s’exposaven els diversos aspectes sobre el tema: causes de la violència de 
gènere,  legislació,  tipus  de  maltractaments,  afectats,  etc.  A  partir  d’aquest  mural,  els 
alumnes van poder veure quins i quants dels trets que identifiquen un home maltractador 
té en Quimet,  i  quins i  quants dels trets que caracteritzen una dona maltractada té la 
Colometa. D’aquest estudi, també en van extreure unes conclusions:

• Els trets que compleix en Quimet són: manté la seva parella dependent d’ell i no vol 
que  treballi,  la  controla  contínuament  i  la  subordina  a  ell,  utilitza  tot  tipus 
d’estratègies per aconseguir que la seva dona no s’allunyi del seu costat, és gelós, 
impulsiu i expressa amb facilitat la seva ira i la seva còlera.

• Els trets que compleix la Colometa són: depèn econòmicament del maltractador i 
s’hi sent subordinada, té poc o nul marge respecte a la presa de decisions de la 
vida en parella o de la pròpia, se sent fracassada com a dona, esposa i mare i, 
alhora, culpable i responsable de tot el que succeeix, sent temor i pànic i se sent 
sola, és dubtosa i indecisa, s’anul·la personalment, perd la identitat i és incapaç de 
resoldre la seva situació.

Grup 5
Un altre mural on s’exposaven temes relacionats amb la societat durant la Guerra Civil. En 
aquest,  s’hi  explicaven  les  causes i  les  conseqüències  de  la  guerra  i  s’hi  reflectia  la 
manera de viure-la, tant per als homes com per a les dones, ja que no era la mateixa visió 
la dels que anaven a lluitar i eren fora de casa que la de les que es quedaven a casa 
subsistint com podien amb els fills. 
A través del mural, doncs, els alumnes van poder comprovar que moltes de les situacions 
descrites a la novel·la coincidien amb les que van viure moltes famílies durant els anys de 
la Guerra Civil espanyola.

Avaluació
Un cop feta tota aquesta feina, cada grup va exposar a classe davant de la resta de 
companys  el  que  havia  fet  i  les  conclusions  que  n’havia  extret,  de  manera  que  tot 
l’alumnat pogués disposar de la mateixa informació.
Per veure què havia sorgit de tot aquest treball, vaig passar un full amb una sola pregunta, 
la del títol d’aquesta mateixa comunicació i la que va  originar tota aquesta activitat. I la 
resposta va  ser unànime:  la Colometa és una dona maltractada però víctima del  seu 
temps, cosa que no permet posar-li aquesta etiqueta sinó que s’ha de conformar amb el 
fet de pertànyer a una generació amb uns estereotips i unes convencions socials que, 
només avui en dia, serien titllades de discriminatòries.

Conclusió
Un cop feta l’avaluació per part de l’alumnat, ja només quedava que jo fes una valoració 
de tot el procés i del resultat obtingut, i la veritat és que estic molt satisfeta per diversos 
motius:  primer,  perquè els  alumnes han estat  capaços de treballar  en grup,  posar-se 
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d’acord i moure’s per trobar la informació necessària; segon, perquè han après més coses 
sobre la societat dels anys de la Guerra Civil i sobre la violència de gènere; tercer, perquè 
han après a llegir la literatura des d’un punt de vista propi a partir d’un criteri personal 
basat en els seus coneixements i, finalment, perquè han pogut aprofundir en el contingut 
de La plaça del Diamant i han après a valorar-ne la seva importància dins el món literari 
català d’una manera directa, amb un contacte constant entre el que han treballat i el propi 
text. Així doncs, puc dir amb orgull que he aconseguit que un grup d’alumnes que gairebé 
no sabien qui és Mercè Rodoreda, gaudeixin, visquin i recordin La plaça del Diamant per 
sempre més. 
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