
A l’atenció de la fundació Mercè Rodoreda 
 
Proposta cultural per a biblioteques, museus, centres cívics i culturals, 
clubs de lectura...  
 
10 cançons pels volts de “La plaça del diamant” 
 
Composició lletra i música: Mercè Pérez Calleja 
 
La plaça del diamant, peça clau de la narrativa catalana és l’obra seleccionada 
per a composar e interpretar musicalment la història d’una època  (poc abans 
de la proclamació de la República- la República -la guerra civil i la postguerra), 
la història d’una dona que passa de ser una noia innocent, senzilla, a ser una 
dona depenent del seu pare i posteriorment del marit que descobreix la duresa 
de la vida i del món que l’envolta i s’hi enfronta recuperant la seva veritable 
identitat: Natàlia.  
La veu de Natàlia és la veu de moltes dones del seu temps i del moment actual 
que són capaces de superar les situacions difícils, afrontar-les i seguir endavant 
per molt difícil que es faci la vida. 
 
La proposta musical a presentar consta de 10 cançons sobre textos de la 
novel·la i que projecten els aspectes fonamentals de l’obra, la previsió de 
l’actuació és de 50 minuts aproximadament i sempre es deixen 10 minuts per 
tal que les persones vulguin fer un diàleg o comentari a propòsit de les cançons 
escoltades o dels aspectes de la novel·la presentada. 
 
La proposta està orientada per un públic juvenil i adult, gent gran, dones,  
específicament és una obra molt apropiada pels estudiants de batxillerat que 
tenen com a lectura obligatòria u  optativa aquesta obra de Mercè Rodoreda en 
els seus estudis, per les dones donat que la protagonista de l’obra i de totes les 
cançons són reflex de la situació d’una època, de la situació de la dona d’un 
temps i d’una dona amb nom propi i per qualsevol altre col·lectiu amb 
interès per la literatura i la narrativa catalana. 
 
La meva propera actuació sobre la proposta és el dia 4 de desembre a 
la biblioteca Antoni Martí del Prat de Llobregat. 
 
La previsió de cost és la següent: 
 
El cost de la proposta inicial a presentar de les 10 cançons és de 600 euros (a 
concretar en cada cas) 
 
Moltes Gràcies  
 
Les meves dades de contacte són: 
 
Mercè Pérez Calleja 
Pedagoga, Logopeda i Cantautora 



C/ Bruguers 5-7, 3º 2ª 
Prat de LLobregat. 08820 Barcelona 
TF. 933705430/ 679640067 
merpeca@gmail.com 
http://www.telefonica.net/web2/merpeca/ 
 


