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«La f rase amb què Francisco de Goy a encapçala els seus Caprichos és també el lema d’aquesta nov el·la:

"El sueño de la razón produce monstruos". I  moltes de les f ormes que hi apareixen són monstres, reals o

imaginaris.  Malgrat  tot,  no es  tracta tan sols  de la història d’un env iliment  o d’un trauma,  sinó que,  al

mateix  temps,  és  un llibre que tracta de l’entrada a l’edat  adulta.  Allò que durant  totes  les  guerres  els

europeus cultes acostumen a anomenar "nov el·la de f ormació". És cert que el narrador en primera persona

v iu en un món sotmès a unes circumstàncies excepcionals, les de la guerra, però es tracta de l’únic món

que hi hav ia aleshores; i juntament amb les v iv ències espantoses, li of ereix la possibilitat de madurar. [...]

Quanta, quanta guerra... és en molts sentits una obra de v ellesa, en la qual l’autora torna a agrupar en un

tot els dif erents niv ells de la sev a escriptura: el simbòlic i el realista, el psicològic i l’històric, el místic i el

poètic.  I  d’aquesta manera expressa la sev a v isió de la v ida i  de la naturalesa humana amb paraules

encantadorament clares i el trauma de la Guerra Civ il amb imatges d’un gran simbolisme.»

Katharina Döbler, Die Zeitliteratur, 4 d’octubre de 2007

«Quanta, quanta guerra... explora amb gran sensibilitat el f enomen de la guerra, però no hi apareix mai cap

ref erència explícita a la Guerra Civ il Espany ola,  sinó que parteix  de les  experiències  que v a tenir de la

guerra la generació que la v iure i v ol saber-ne més: com arriben els germans, seguint l’exemple de Caín i

Abel,  a  conv ertir-se  en  enemics?  Què  empeny  a  la  guerra  els  homes  àv ids  de  v iv ències  i  els  nois

av enturers? O a l’inrev és: què és el que impedeix l’amor al proïsme i la conv iv ència pacíf ica? [...]  Mercè

Rodoreda  és  una  experta  en  plasmar  magníf icament  l’essència  de  la  guerra  sense  desesperació  ni

encobriment.  Amb paraules  i  imatges  colpidores  posa de manif est,  de manera f ranca i  directa,  que la

guerra pot  esclatar de nou en qualsev ol moment i a qualsev ol lloc,  dins la ment  i el cor de cadascun de

nosaltres.  Tanmateix,  v a conserv ar intacta la sev a v isió de la v ida i  v a crear una obra literària d’una

brillantor extraordinària.»

Margrit Klingler-Clav ijo, Neue Zürcher Zeitung, 8 d’octubre de 2007

«En quaranta-tres  capítols  breus,  Mercè Rodoreda explica la guerra,  amb gran f orça simbòlica,  com un

drama d’estacions  que de v egades  assoleix  dimensions  bíbliques.  El context  polític,  és  a dir,  la Guerra

Civ il  Espany ola,  pràcticament  no  hi  apareix.  Quanta,  quanta  guerra...  recorda  més  av iat  la  sèrie

d’aiguaf orts  Los  desastres  de la  guerra,  en les  quals  Goy a escenif ica les  crueltats  de la  guerra amb

composicions dramàtiques. [...] Rodoreda no narra cap gesta heroica ni cap av entura que puguin legitimar

la guerra d’alguna manera.  Les escenes del llibre,  que l’autora crea amb la precisió i la plasticitat  del seu

llenguatge,  resulten  així  encara  més  f ortes,  encara  més  impressionants,  de  v egades  traumàticament

f abuloses. A més, també s’absté de qualsev ol mena de dramatisme i es manté sempre impertorbable: una

atenta observ adora al marge.  Sembla ben bé com si la nov el·la f os el f ruit  de v ells  records que l’autora

hagués despertat i alliberat sense interessar-se pels detalls.»

Beat Mazenauer, Der Landbote, 22 de gener de 2008

«La primera de les tres cites que encapçalen el llibre és la cèlebre i controv ertida (a causa del doble sentit

que té la paraula "sueño" en espany ol) f rase de Goy a: "El sueño de la razón produce monstruos". [...] Les

altres  dues són de Saul Bellow i de D.  H.  Lawrence,  f et  que ja ens  mostra d’entrada que l’escriptura de

Rodoreda no és en absolut local, sinó univ ersal. Sigui quin sigui el tema sobre el que escriu, encara que se

situï a Cataluny a, no és específ icament català. Aquesta escriptora catalana s’interessa per la prov íncia de

la humanitat.  [...]  El to de la nov el·la és  aquest:  suau en general,  però molt  dur en la descripció de la

crueltat, amb belles ev ocacions de paisatges de somni, tirant sempre cap al surrealisme. Un llibre exquisit,

poètic, pausat, que només es pot assaborir a poc a poc.»

Hans-Martin Gauger, Frankfurter Allgemeine, 11 de gener de 2008

S’ha qualif icat  La plaça del Diamant  com una de les  millors  descripcions  que s’han f et  mai de la Guerra

Civ il  Espany ola.  Es  tracta d’una af irmació interessant,  ja que la guerra no apareix  al  llibre de manera

directa en cap moment. [...] No s’hi explica res del que passa al f ront, de les matances i els combats, dels

conf lictes  dins  de les  esquerres espany oles.  Els  soldats  v énen i se’n v an,  sobrev iuen o moren.  Només

ens  arriba  l’eco  de  la  guerra.  [...]  Mercè  Rodoreda  utilitza  en  aquesta  nov el·la  un  estil  planer,  sense

ornaments,  que tot  i  que és  molt  artístic,  f a la impressió de ser la llengua amb què una dona sense

instrucció literària expressa els  seus  pensaments.  [...]  L’autora no tan sols  descriu la v ida d’una dona

senzilla que pateix  els  estralls  de la guerra i del f eixisme,  sinó que sap tractar amb gran habilitat  de les

atrocitats  i  els  terribles  sacrif icis  que s’amaguen en el petit  món de la v ida quotidiana i  que es  poden

entendre com l’eco de la gran política. [...] Cal que llegim entre línies per copsar el secret de la nov el·la: la



possibilitat  de v iure una altra v ida.  Per què la v ida és com és? És que potser no seria maco v iure d’una

altra manera, i ben f àcil d’aconseguir? Aquest pensament, en el llibre, resulta d’una innocència maliciosa, ja

que l’ànsia d’alternativ es està present constantment a les pàgines del llibre, i no només quan es tracta de

coses prof anes del dia a dia, sinó també pel que f a al masclisme, la guerra i la passiv itat.

Tr aduï t  per  Mar i a Bosom

 


