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SINOPSI 
 

________________________________________________________________ 

Francesc Bertriú va dirigir l’adaptació audiovisual de 
La plaça del Diamant el 1981 i en va aconseguir una 
exitosa mini sèrie de 4 capítols de 60 minuts per a 
televisió. Paral·lelament, es va muntar una versió 
reduïda d’uns 116 minuts per al cinema, versió sobre 
la qual ens hem basat per realitzar el muntatge de 65 
minuts que passem en aquest cinefòrum. 

El film narra la història d’una dona, la Colometa, explicada en 
primera persona per la protagonista. La pel·lícula aconsegueix que 
l'espectador participi, des del primer moment, en els avatars pels 
quals passa: la seva joventut, rememorada fonamentalment amb 
tendresa i lirisme i que el pas del temps deixa aviat enrere; una 
època conflictiva, amb la guerra civil espanyola com a teló de fons, 
vista amb gran detallisme i sota un prisma personal i nostàlgic, en 
ocasions patètic; i una última època al costat del seu segon marit i 
amb els seus fills ja grans. 
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1. On i quan va néixer Mercè Rodoreda i Gurguí? 
2. Què opina Gabriel Garcia Marquez, Premi Nobel 

de Literatura, de l’autora catalana? 
3. Qui va marcar la infantesa de Mercè Rodoreda, 

inculcant-li un profund sentiment d’estima per la 
seva terra i l’amor per les flors? 

4. En començar la Guerra Civil Espanyola, quines 
eren les activitats literàries de Mercè Rodoreda? 

5. Quina és la primera novel·la que publicà Mercè 
Rodoreda i per la qual va guanyar l’any 1937 el 
premi Creixells? 

6. Què explica l’escriptora sobre els motius del seu 
exili?  

7. Quant de temps pensava ella que duraria aquest 
exili? On es va exiliar? 

8. El 1940, quan va esclatar la Segona  Guerra 
Mundial, Mercè Rodoreda ha de fugir de París. 
Què n’opina ella del fet d’ésser una persona 
exiliada? 

9. En quina ciutat de l’exili Mercè Rodoreda va 
escriure la seva obra més aclamada: La plaça del 
Diamant? Quin any va ser publicada? 

10. Què explica l’autora sobre els seus records 
d’adolescent, parlant de la plaça del Diamant? 

11. Quan i on es va instal·lar Mercè Rodoreda en 
tornar a Catalunya? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 

Activitat 1  
Llegeix aquestes preguntes i contesta-les a partir de les explicacions 
que es fan al cinefòrum. 
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1. Qui bateja la protagonista de l’obra amb el nom de Colometa? Quin és el 
seu nom real? 

2. Quin ritme de moda, procedent de l’Argentina, anuncia l’orquestra de 
l’envelat que tocarà? 

3. Com es diu el primer nuvi de la Colometa? En quines circumstàncies li 
diu que la seva relació s’ha acabat? 

4. On treballava la Colometa quan era soltera? 
5. Per què en Quimet no vol que la Colometa continuï treballant? 
6. De què vivia la veïna i amiga de la Colometa, la senyora Enriqueta? 
7. Què li dóna la mare d’en Quimet a la Colometa quan sap que   està 

embarassada? Quin significat té aquest regal? 
8. Com comença la idea del colomar? 
9. Quina senyera porten en Quimet i els seus companys en la manifestació 

política en la qual participen? 
10. Què li diu en Cintet quan obre la gàbia dels coloms per fer-los lliures? 

 

 
_______________________________________________________ 

Activitat 2 
Al cinefòrum es projecta una versió reduïda de la pel·lícula La plaça 
del Diamant, una producció de 1981. Llegeix les preguntes següents 
sobre aquesta versió i contesta-les després de la projecció. 
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11. Com es diuen els dos fills de la Colometa? 
12. Quin argument utilitza el senyor de la casa on treballa la Colometa per 

justificar que li pagaran menys i que, en lloc de 14 rals, li’n donaran 10? 
13. Quan la Colometa decideix que s’han acabat els coloms, com ho fa per 

eliminar-los? 
14. Mentre esclataven les bombes a Barcelona, es veu la Colometa i tota la 

família dins el refugi antiaeri. En Quimet explica el que pensa fer quan 
s’acabi la guerra. Ho recordes? 

15. Quan entren els soldats de Franco a Barcelona, en quina plaça es veu 
que col·loquen una bandera? 

16. Quan ja s’ha acabat la guerra i la Colometa ha perdut les esperances de 
viure, què pensa fer amb ella i els seus fills? 

17. Darrere de quin objecte s’amaga l’adroguer quan cita la Colometa a casa 
seva? Per què et sembla que ho fa? 

18. De què tenia por la Colometa quan ja estava casada amb l’adroguer? 
19. Amb quin nom l’adroguer s’adreça a la protagonista? Creus que aquest 

canvi de nom te algun significat en la vida de la protagonista? 
 

 
_______________________________________________________ 
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 Llegeix el següent text i reflexiona sobre les diferències entre 

aquestes dues formes de narració. 
 

“ La paraula enfront del pes de la 
imatge (al cinema). La paraula perd 
considerablement importància, 
substituïda pel pes de la gran 
imatge. Tenim el que s’anomena 
distorsió de la dimensió: la pantalla 
és enorme, la boca de l’actor és 
descomunal, i la imatge ens 
aclapara; això, a banda el fet que la 
projecció sigui en una sala fosca, 
cosa que ajuda a la concentració 
...” 

El guió. Art i tècnica d’escriure per al cinema i la televisió. Doc Comparato. Universitat 
Autònoma de Barcelona. Barcelona 1989. 

 
 A continuació et donem algunes característiques dels 

llenguatges cinematogràfic i literari que són antagòniques entre 
si.  Ordena-les en dues columnes:  

 
tu esculls el ritme / el que veiem són lletres / el missatge es crea a la teva ment    
/ el contingut està format per icones / t'imposa el ritme / el contingut està 
format per signes / el que veiem són objectes i realitat / cal un esforç de 
concentració / el missatge t'entra pels ulls / no cal cap esforç de concentració   
 
 

TEXT AUDIOVISUAL TEXT ESCRIT 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Activitat 3 
Si ja has llegit la novel·la, segurament t’hauràs format una idea dels 
seus personatges, de la seva personalitat i del seu aspecte físic, i dels 
espais on transcorre la història. La percepció que tenim d’un tema 
explicat a través d‘un text escrit és força diferent a la percepció d’un 
tema explicat a través d’imatges. 
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 Quina mena d’informació 
trobem en aquest text que no 
trobem en la novel·la La plaça 
del Diamant?  

 Què vol dir l’expressió “ off ”?  
 En quins moments del film 

s’ha utilitzat aquesta tècnica? 
Quina importància té en 
aquesta pel·lícula? 

 
 

 
 
Pla mitjà d’Alvy, de 
tres quarts 
d’esquena; 
Pla americà 
d’Annieque: entra 
en la imatge per 
l’esquerra, vestida 
de ciutat, amb la 
seva bossa 
d’esports a 
l’esquena. Avança 
cap a l’esquerra, la 
càmera l’ enquadra 
 
 
 
 
 
Sobre Annie que 
riu creuant les 
mans sobre la cara 

  
 
 
ANNIE 
ANNIE. 
ALVY 
ALVY. 
ANNIE. 
ALVY 
ALVY. 
ANNIE. 
 
 
 
ALVY. 
ANNIE. 
ALVY. 
ANNIE 
ALVY 
ALVY. 
 
ANNIE. 

 
ESCENA:  ENTRADA AL CAMP DE TENNIS 
 
(off). Hola! 
Hola. Hola. 
(off). Hola. 
Oh, hola, hola. 
Bé... doncs adéu. (li fa adéu amb la mà i retrocedeix rient). 
(s’aclara la veu). Tu, tu... jugues...  
(off) ... molt bé. 
Ah, sí, tu també. (torna sobre els seus passos). Oh, déu meu, 
quina... (riu) quina bestiesa, no? Vull dir, quan em dius que jugo 
molt bé i jo et responc... tu també. (Mira a terra i després 
s’eixuga el front) ...Ah, ah... déu meu Annie, bé...en fi (riu), és 
increïble, és increïble. (Es gira i va cap a la sortida). 
Ehm... puc portar-te a casa? 
(assenyala cap al carrer). Eh, per què?, tens cotxe? 
No, eh... anava a agafar un taxi. 
(riu sorollosament). Bé, estic motoritzada. 
Tens cotxe? 
Llavors... (s’aclara la veu)....no entenc per què..., si tens un 
cotxe, llavors, per què has dit “tens cotxe?” ... com si volguessis 
que et portés. 
Jo no... (riu). Jo no... Ahhh, no sé, jo, anava...eh brrr, això, sí..., 
tinc un Volkswagen aquí fora... (riu) Quina idiota que sóc... 
 

                                        
_______________________________________________________ 

Activitat 4 
El guió cinematogràfic és el text on es fan totes les indicacions 
pertinents per poder realitzar el film. El guió cinematogràfic 
comparteix elements comuns amb la novel·la, però en té d’altres que 
són exclusius del cinema. Llegeix el següent diàleg extret de la 
pel·lícula Annie Hall, de Woody Allen, i després contesta les següents 
preguntes:  
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 Què t’han semblat les interpretacions?  
 Creus que el guió i la interpretació són fidels a l’esperit de l’obra 

literària? 
 Trobes semblances físiques dels actors i actrius amb la imatge 

que tu t’havies creat dels personatges? Creus que és important 
o accessori que actors i actrius se semblin físicament als 
personatges del llibre? 

 Segons el que veiem a la pel·lícula, a quines persones diries tu 
que corresponen aquests descripcions de la novel·la?   

 

1.      
          ... vivia de vendre castanyes i moniatos a la cantonada de l'Smart a 
l'hivern i cacauets i xufles per les festes majors a l'estiu, sempre em donava 
bons consells. Asseguda davant meu, totes dues al peu del balcó de la galeria, 
de tant en tant es tirava les mànigues amunt; per tirar-se-les amunt callava i 
quan les tenia amunt tornava a enraonar. Era alta, amb boca de rap i amb nas 
de paperina. Estiu i hivern, sempre, duia mitges blanques i sabata negra. Anava 
molt neta. I li agradava molt el cafè. 
 
2.      
          Era un noi com en Pere, el cuiner, alt, amb els cabells ben pentinats i la 
cara una mica gravada de verola, no gaire. La meva senyora sempre deia que 
feia bons preus i que era un ................  honrat que sempre donava el pes. I 
era de poques paraules. 
 

 
 
_______________________________________________________ 

Activitat 5 
Dóna’ns la teva opinió sobre aquest muntatge audiovisual de 1981.  
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3.      
          Un dia, de bon dematí, quan anava a treballar, vaig sentir que em 
cridaven des d'un cotxe que passava. Vaig girar-me, el cotxe es va parar i, 
vestida de miliciana, en va saltar  ...................... , molt prima, molt blanca de 
cara, amb els ulls plens de febre i cansats. Em va preguntar com estava i jo li 
vaig dir que molt bé, amb en Quimet al front d'Aragó; i em va dir que m'havia 
d'explicar moltes coses, que si encara vivia al mateix pis i que el diumenge, si jo 
volia, li agradaria passar la tarda amb mi.  
 
4.      
          Tenia els cabells com un bosc, plantats damunt del cap rodonet. Lluents 
com xarol. Se'ls pentinava a cops de pinta i a cada cop de pinta se'ls allisava 
amb l l'altra mà. Quan no tenia pinta se'ls pentinava amb els dits de les mans 
ben oberts, de pressa, de pressa, com si una mà empaités l’altra. Si no se’ls 
pentinava, li queia un ble damunt del front, que tenia ample i una mica baix. 
Les celles eren espesses, negres com els cabells, damunt d’uns ulls menuts i 
lluents de ratolí. Les vores dels ulls sempre les tenia humides, com una mica 
untades i li feia molt bonic. El nas no era ni massa ample, ni massa estret, ni 
tirant amunt que no m'hauria agradat gens. Les galtes eren plenes, rosades a 
l'estiu, vermelles a l'hivern, amb una orella a banda i banda una mica 
desenganxada de la part de dalt. I els llavis els tenia sempre encesos i eren 
grossets; el de baix sortit enfora. Quan parlava o reia, se li veia la cadeneta de 
les dents, ben posades a cada forat de geniva. Tenia el coll sense nervis. I al 
nas, que com he dit no era ni massa ample ni masa estret, hi tenia, a cada 
forat, un enreixadet de pèls per aturar el fred i les polsegueres. Només, darrera 
de les cames, més aviat primes, les venes se li inflaven com serps. Tot el cos 
era llarg i rodó on calia. La post del pit alta, les anques estretes. El peu llarg i 
prim amb la volta una mica aplanada i si caminava descalç picava de talons. Era 
bastant ben fet i li ho vaig dir, i va voltar a poc a poc i em va preguntar, et 
sembla? 

 
_______________________________________________________ 
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5. 
          Vam entrar al Monumental a fer el vermut i menjar popets. Allà va 
trobar ............... , i  ................. , que tenia els ulls molt grossos, com de vaca, 
i la boca una mica torta, va dir que hi havia un pis al carrer de Montseny, 
bastant bé de preu, però atrotinat, perquè l'amo no volia maldecaps i que la 
restauració hauria d'anar a compte dels qui el lloguessin...  
 
 
6.      
          Fins que a l'últim em va demanar que el perdonés per haver-me vingut 
a explicar històries d'ell, que un home se les ha de saber passar tot sol, però 
que em coneixia feia tant de temps i que em coneixia tan bé, que li semblava 
com si fos germana seva, i quan va dir que em considerava com si fos germana 
seva se'm va arrencar a plorar i em vaig espantar molt. Era la primera vegada 
que veia plorar un home alt com un Sant Pau i amb els ulls blaus. Quan va 
estar una mica calmat se'n va anar de puntetes per no despertar els nens, i 
quan va ser fora em va quedar una cosa molt estranya per dintre una pena 
barrejada amb una aigua dolça d’estar bé, que potser no havia sentit mai... 
A la nit, en comptes de pensar en els coloms i en el meu cansament, que de 
vegades no em deixava dormir, pensava en els ulls d'en ............... , amb aquell 
color de mar... 
 
 
 
 

 
 
_______________________________________________________ 
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1. La casa era senzilla i fosca, fora de 
dues habitacions que donaven al carrer 
que baixava a la plaça de vendre. Era 
així: de la cortina de la japonesa fins a 
l'acabament, que era una sala amb sofà 
i butaques amb funda i una consola, hi 
havia un passadís. A l'esquerra d'aquest 
passadís, dues portes, l'una al costat de 
l'altra, per entrar a les dues habitacions 
amb finestra al carrer que baixava a la 
plaça. A la dreta del passadís, la cuina i 
una habitació cega, dipòsit, magatzem, 
plena de sacs de gra i de sacs de 
patates i d'ampolles. I prou en el 
passadís. A l'acabament del passadís, la 
sala; i a la dreta de la sala, el dormitori 
de l'adroguer, tan gran com la sala, 
amb un balcó a una galeria coberta, de 
dalt, per la galeria del primer pis, 

aguantada per quatre columnes de ferro. 
Passada la galeria, un pati polsós, tallat del 

jardí del primer 
pis per una reixa 
amb llances. 
Aquest pati 
sempre estava 
ple de papers i 
borra que venia 
dels pisos. Al 
jardí del primer 

pis només hi havia un arbre: un presseguer 
neulit. Els préssecs queien a terra quan 
només havien tingut temps de fer-se 
grossos com una avellana. I tocant al reixat 
del jardí del primer pis, una porteta reixat 
que només estava ajustada, que donava al 
carrer que baixava recte a la plaça de 
vendre.

________________________________________________________________ 
 
2. I mentre pensava així van néixer les 
olors i les pudors. Totes. Empaitant-se, 
fent-se lloc i fugint i tornant: l'olor de 

terrat amb 
coloms i 
l'olor de 
terrat sense 
coloms i la 
pudor de 
lleixiu que 
quan vaig 
ser casada 

vaig saber quina mena de pudor era. I 
l'olor de sang que ja era com un anunci 
d’olor de mort. I l’olor de sofre dels 
coets i de les piules aquella vegada a la 
plaça del Diamant i olor de paper de les 

flors de paper i olor de sec de 
l’esparreguera que s'esmicolava i feia un 
gruix a terra de coses petites petites que 
eren el verd que havia fugit de la branca. I 
l’olor del mar tan forta. I em vaig passar la 
mà pels ulls. I em preguntava per què de 
les pudors en deien pudors i de les olors 
olors i per què no podien dir pudors de les 
olors i olors de les pudors i va venir l'olor 
que feia l'Antoni quan estava despert i l'olor 
que feia l'Antoni quan estava adormit. I vaig 
dir a en Quimet que potser els corcs, en 
comptes de treballar de fora endintre, 
treballaven de dins enfora i pel foradet rodó 
treien el cap i pensaven en les maleses que 
estaven fent. I l'olor dels nens quan eren 
petits... 

_______________________________________________________ 

Activitat 6 
Llegeix aquests dos fragments de la novel·la i contesta les següents 
preguntes: 

 Segons tu, quins detalls seria important de tenir en compte a 
l’hora d’adaptar aquests textos a imatges?  

 Amb quines dificultats et pots trobar? 
 Creus que s’han adaptat fidelment en aquesta pel·lícula? 



 


