
Tijdens de jaarlijkse feesten van de Barcelonese wijk 
Gràcia ontmoet de zachtaardige Natàlia de charmante 
dwingeland Quimet op het Plaça del Diamant. Van meet 
af aan noemt Quimet haar Colometa, Duifje, en weldra 
wordt duidelijk dat hij zijn torteltje terdege wil temmen 
en kortwieken. Quimet dwingt Colometa te stoppen met 
werken maar zijn eigen timmerwerkplaats loopt slecht 
en ze hebben het zwaar. Dan breekt de Spaanse Burger-
oorlog uit en besluit Quimet mee te vechten aan de kant 
van het Volksfront. Als haar man sneuvelt, moet Colometa 
het in haar eentje zien te rooien met haar twee kleine 
kinderen, en hun leven in Barcelona verandert al snel in 
een danteske hel. Net als ze besluit er een einde aan te 
maken, gloort er een sprankje licht aan het einde van de 
pikzwarte  tunnel.
Colometa brengt op aangrijpende wijze de tragische 
gevolgen van de Spaanse broedertwist tot leven. Mercè 
Rodoreda heeft met deze klassieke roman een majestueus 
monument opgericht voor de naamloze heldinnen van 
het thuisfront.

Mercè Rodoreda i Gurguí (Barcelona 1908 - Girona 
1983) is de meest gelezen en meest vertaalde Catalaanse 
auteur. La Plaça del Diamant verscheen in 1962 en heeft 
sindsdien vele duizenden lezers over de hele wereld weten 
te boeien. Colometa is uitgegroeid tot een iconische 
figuur in de wereldliteratuur.

‘La Plaça del Dia mant is 
volgens mij de mooiste 
roman die na de Bur-
ger oorlog in Spanje 
 uitgegeven werd.’
Gabriel García Marquez

Colometa verscheen al 
eerder in het Nederlands, 
maar komt nu in onze 
Spaanse Bibliotheek, als 
derde roman van Mercè 
Rodoreda.

Roman in de Spaanse Bibliotheek
Uit het Catalaans vertaald door Elly Bovée
Origineel: La Plaça del Diamant
ISBN 9789491495625
NUGI 302
240 pagina’s, genaaid gebonden
Euro 22,50
Verschijnt in september
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In Dood van een dame & De verleidingen zijn twee romans 
met een doorlopende verhaallijn samengebracht in één 
band. In het eerste deel ligt de rijkste dame van Mallorca 
op sterven. Een stoet van lijkenpikkers trekt voorbij en 
ontketent een storm van herinneringen in het brein 
van de zieltogende dame. Met spanning wacht Palma de 
Mallorca op de bekendmaking van het testament van de 
kinderloze Obdúlia, maar de wispelturige dame heeft nog 
één grote verrassing in petto.

Het tweede deel is een fascinerende en vermakelijke 
dubbelroman over twee vermogende dames, de 
ene met een duister verleden, de andere met een 
precaire toekomst, beiden verwikkeld in een fatale 
liefdesgeschiedenis. Elk op hun eigen manier trachten ze 
de tand des tijds te ontlopen op het dynamische Mallorca 
van de jaren dertig, waar bandeloze buitenlanders met de 
dag meer het straatbeeld bepalen, tot groot ongenoegen 
van de lokale adel en bourgeoisie.

In Dood van een dame & De verleidingen schetst Llorenç 
Villalonga op hilarische wijze de pijnlijke overgang 
van een feodale samenleving naar een mondain 
toeristenparadijs. Het verhaal maakt deel uit van de 
romancyclus ‘De mythe van Bearn’, die wordt afgesloten 
met Villalonga’s bekendste roman Bearn o La sala de les 
nines, in het Nederlands uitgegeven onder de titel Het 
geheime leven van Toni de Bearn.

Llorenç Villalonga i Pons 
(Palma de Mallorca, 
1897-1980) combineerde 
zijn werk als arts met 
de journalistiek en de 
literatuur. Hij specialiseerde 
zich als psychiater in 
Frankrijk, waar hij in 
aanraking kwam met de 
romankunst van Marcel 
Proust, die hem diepgaand 
beïnvloedde. Villalonga 
geldt als een van de 
belangrijkste Spaanse schrijvers van de twintigste eeuw. 
Met zijn rijke en gevarieerde oeuvre neemt hij een 
centrale plaats in in de Catalaanse letteren.

Roman in de Spaanse Bibliotheek
Uit het Catalaans vertaald met nawoord
door Frans Oosterholt
Origineel: Mort de dama. L’hereva de donya 
 Obdúlia o Les temptacions
ISBN 9789491495632   NUGI 302
384 pagina’s, genaaid gebonden
Euro 24,50
Verschijnt in november
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