Links to Mercè Rodoreda
Alguns enllaços sobre Mercè Rodoreda:
Fundació Privada Mercè Rodoreda
La informació de la web està dividida en dos apartats ben diferenciats: d'una banda informació
sobre l'autora i de l'altra sobre la Fundació. En l'apartat de l'autora podreu trobar informació
sobre: la biografia, la cronologia, l'obra, les traduccions i una galeria d'imatges. I en l'apartat
de la Fundació podreu trobar informació sobre: el patronat, l'espai, la biblioteca, l'arxiu, les
publicacions, els premis i els ajuts i les activitats de la Fundació.
El web d'AELC sobre Mercè Rodoreda
Web molt completa en la qual podem discernir entre dues parts força diferenciades. Per una
banda, la biografia (en català, castellà i anglès) de l’autora, junt a un llistat molt complet de la
seva obra, les llengües a les quals ha estat traduïda i un recull de fragments d’entrevistes, així
com de ressenyes sobre la seva obra realitzades per escriptors reconeguts. Per altra banda,
trobem una sèrie d’enllaços que aporten informació ben variada sobre la vida i l’obra de Mercè
Rodoreda, des d’una biografia en alemany fins a una visió crítica de la seva narrativa passant
per un dossier didàctic entre altres.
Mercè Rodoreda a Lletra
Web de la Universitat Oberta de Catalunya (en català, castellà i anglès) que ofereix una
biografia molt extensa sobre l’autora al llarg de la qual es posen en context les seves obres
principals i se’n fa un breu apunt. Així mateix, la pàgina ofereix enllaços molt diversos a
pàgines que tracten diferents aspectes de la vida i l’obra de l’escriptora de Sant Gervasi.
Mercè Rodoreda a Corpus literari
Web dividida en quatre apartats. El primer és una breu biografia de Mercè Rodoreda, seguida
de la sinopsi de quatre de les seves obres principals. A continuació, sota el títol
“documentació”, trobem un recull d’articles publicats a diferents diaris i revistes literàries del
país sobre la vida i l’obra de l’autora. Per últim, se’ns presenta un llistat amb una sèrie
d’enllaços a les principals pàgines web dedicades a l’autora.
Über den Roman Auf der Plaça del Diamant
Pàgina web en alemany que presenta una breu biografia de l’autora seguida dels títols de les
seves obres traduïdes a l’alemany. Així mateix, hi trobem una ressenya sobre l’obra La plaça
del Diamant.

