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Maria Àngels Anglada
N'han dit...
L'escriptura de Maria Àngels Anglada (Vic, 1930) s'ha
convertit en una referència d'autenticitat que compta entre
les més pures de la literatura catalana contemporània. La
seva veu, que guarda amatent antics registres de saviesa, té un timbre que modula dolçament els
prodigis de l'art i de la bellesa i, quan cal, s'endureix adusta rere l'ombra de la injustícia.
A Senyal de perill, un dels poemes d'Arietta, l'escriptora avisa del risc que suposa heure-se-les amb
poetes, bo i precisant que es refereix a "poetes" i no a "joglars del rei". La mena de perill de què parla
arriba quan els versos esdevenen "tisores de mots" per tallar "les heures de l'oblit". La poesia,
paraula intensa i esmolada, és també l'eina que esbotza els silencis còmplices que tantes vegades
encerclen "una llengua, un bosc amenaçat o els ulls espaordits dels meus infants de Bòsnia".
Fa prop de vint anys, en el pròleg de Kyparíssia, Jordi Pla es referia a aquesta síntesi harmònica
entre una literatura que vol ser forma i expressió de la bellesa, però que mai no oblida l'arrel d'un
compromís que la converteix en mirada solidària, en gest de germanor o en paraula de denúncia.
Vic, 1930 - Figueres, 1999. Narradora, poeta i traductora
El compromís i la bellesa campen a lloure per l'obra de Maria Àngels Anglada i el lector ho pot
comprovar només que faci el trajecte entre el rar esclat estètic d'una novel.la com Sandàlies
d'escuma (1985) fins a les lliçons d'humanitat que surten de les pàgines d'El violí d'Auschwitz (1995) i
de Quadern d'Aram (1997).
De l'Empordà estant, amb el cor badat als blaus de la Mediterrània, la literatura de Maria Àngels
Anglada no ha deixat mai de viatjar per la intensitat del món antic, per les geografies que avalen allò
que encara som i pels indrets que han fet de bressol a la cultura occidental. El seu esperit ha buscat
harmonies amb l'ànima del món clàssic i aquesta relació d'amor ha fruitat en estudis, traduccions i
obres de divulgació com la celebrada antologia Les germanes de Safo (1983). Al mateix temps, els
viatges d'intensitat que ha fet per la pell i l'ànima de Grècia i d'Itàlia han esclatat en dos bells volums,
Paisatge amb poetes (1988) i Paradís amb poetes (1993).

Copyright text © Àlbum Maria Àngels Anglada (Centre Català del PEN, 1998)

Molts lectors es pregunten com és aquesta dona fràgil, reflexiva i respectuosa, que té una mirada
brillant i movedissa, i un parlar tan pausat i tan dolç. Maria Àngels es considera una persona tenaç i,
segons com, tossuda. És comprensiva, apassionada, misteriosa, càlida. Estima la intel·ligència i la
bondat dels homes i de les dones. Aprecia l'amistat i la comprensió dels seus amics. És incondicional
de la família i els amics. Té cura de les amistats íntimes -més antigues o més noves- de Vic,
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Barcelona i Figueres. Admira els herois de la vida real que han lluitat i lluiten dia rere dia pels drets
humans. El seu somni és un viatge molt llarg a Grècia.

Francesc Foguet i Boreu, M. Àngels Anglada. Passió per la memòria (Barcelona, Pòrtic, 2003)

Biobibliografia
Biografia
WEB: A la Hiperenciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0004051.xml
WEB: A la Viquipèdia
Biografia, obra i enllaços sobre l'autora al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Maria_Àngels_Anglada
WEB: Membre de l'IEC
M. Àngels Anglada, membre numerària de l'Institut d'Estudis Catalans.
http://apmembres2.iec.cat/detall.aspx?pkMembrePLE=359
WEB: Quadern d'Anglada
Exposició virtual sobre la vida i l'obra de l'escriptora amb comentaris de l'autora en format àudio.
http://www.lluisrius.cat/anglada/
WEB: Al diccionari biogràfic de dones
http://www.dbd.cat/fitxa_biografies.php?id=99

Bibliografia
PDF: Quadern d’Aram
Document en línia de la Biblioteca Fages de Climent de Figueres amb biografia, curiositats i
bibliografia detallada de les obres de l'autora.
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Public/Serveis/ClubsLectura/GuiesAdults/Files/Guia_Quadernd'A
ram.pdf
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Anglada+Maria+%C3%80ngels&sortdro
pdown=-&searchscope=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/a?SEARCH=Anglada%2C+Maria+%C3%80ngels&sortdropdown=-&s
earchscope=23
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C__SMaria%20%C3%80ngels%20Anglada__O
rightresult__U1?lang=cat&suite=pearl
WEB: Articles de l'autora (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Anglada%2C+Maria+%C3%80ngels&f=author&action_search
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=Cerca&c=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=1
0&sc=1&of=hb
WEB: Articles sobre l'autora (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Anglada%2C+Maria+%C3%80ngels&f=keyword&action_searc
h=Cerca&c=Traces+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=
10&sc=1&of=hb
WEB: Anglada a WorldCat
Informació bibliogràfica a la xarxa de biblioteques gestionada per l'OCLC (Online Computer Library
Center, Inc.)
http://www.worldcat.org/search?q=%22maria+%C3%A0ngels+anglada%22&qt=results_page

Tast de textos

●

Text
PDF: El violí d'Auschwitz (1994)
Primeres pàgines de la novel·la.
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000103291&page=1
PDF: Els maldecaps de Pere Geli (1999)
Un relat de l'autora a Els Marges, 64 (1999).
http://www.udg.edu/Portals/88/Anglada/Pere%20Geli111308-156791-1-PB.pdf
PDF: 'Els aiguamolls 1976' i 'Els aiguamolls 1985'
Dos poemes dedicats als Aiguamolls de l'Empordà, a Revista de Girona, 110 (1985).
http://www.raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/download/82126/106737
WEB: Magisteri Teatre-Mag Poesia
Inclou una desena de poemes de l'autora.
http://www.mallorcaweb.com/Mag-Teatre/anglada/index.html

●

WEB: M. Àngels Anglada a Google Books
https://lletra.uoc.eduhttps://www.google.com/search?tbm=bks&q=inauthor%3Amaria+angels+anglad
a

Comentaris sobre l'autora

●

Crítica
WEB: Maria Àngels Anglada a l'AELC
Biografia, publicacions i altres materials.
http://www.escriptors.cat/autors/angladama/
WEB: Anglada, traductora
Informació sobre la faceta de traductora d'Anglada, a Visat (PEN Català).
http://www.visat.cat/historia-traduccio-literaria/cat/traductor/263/maria-angels-anglada.html
WEB: Maria Àngels Anglada: sessió en memòria
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Recull diverses aportacions sobre la vida i l'obra de l'autora, de Manuel Castellet, Joan Albert
Argenter i Carles Miralles, entre d'altres. Inclou una selecció de textos de l'autora.
http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=coleccions_bibliografiques&subModuleNam
e=&idCatalogacio=2861
PDF: Àlbum M. Àngels Anglada
Àlbum d'homenatge que el Centre Català del Pen dedicà l'any 1998 a l'escriptora.
https://lletra.uoc.edu/uploads/lletra/noms/maanglada/pdf/anglada.pdf
PDF: El solatge clàssic en la poesia angladiana
Un article de Carme Pagès sobre el contacte de l'autora amb la cultura grecollatina. A Annals de
l'Institut d'Estudis Empordanesos, 42 (2011).
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/download/10.2436-20.8010.01.68/33189
9
WEB: L'obra de Maria Àngels Anglada avui
El número 166 (2010) revista Ausa dedicà un dossier especial a l'autora. Inclou articles d'Antoni
Pladevall, Pilar Godayol, Jaume Cabré i Francesc Codia, entre d'altres, sobre l'obra de l'autora, a
més d'una selecció bibliogràfica.
http://www.raco.cat/index.php/Ausa/issue/view/17852/showToc
PDF: El temps, la mort; la poesia, l'amor. Alguns "fils de plata" de la poesia d'Anglada
Un estudi de Carles Miralles sobre la poesia de l'autora. A Reduccions, 97 (juliol de 2010).
http://www.raco.cat/index.php/Reduccions/article/download/201782/349371
PDF: M. Àngels Anglada, una escriptora clàssica
Dolors Ayats recorda la trajectòria vital i literària de l'escriptora. A l'Avui. Cultura (22/04/2010).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/2010/avui_a2010m4d22p4scultura.pdf
PDF: Els referents clàssics en l'obra de M. Àngels Anglada: una relectura de Sandàlies
d'escuma
Treball d'investigació d'Eulàlia Lorés i Otzet.
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/1255/1/35060tfc.pdf
PDF: Escolto encara el teu pas
Article de Sam Abrams sobre l'escriptora cinc anys després de la seva mort. A l'Avui (23/04/2004).
http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av03092.pdf

●

WEB: Maria Àngels Anglada, paradís amb poeta
Dossier especial dedicat a l'autora en el número 199 de Revista de Girona (2000). Amb articles de
Mariàngela Vilallonga, Eusebi Ayensa i Lluís Lucero, entre d'altres.
http://www.revistadegirona.cat/rdg/sumari.seam?cid=2106963

Diversos
WEB: M. Àngels Anglada al Mapa literari català 2.0
Un projecte d'Endrets i Espais escrits. Inclou biografia i diverses rutes literàries.
http://www.mapaliterari.cat/ca/mapa/espai/1103/maria-angels--anglada/biografia?content_lang=ca&d
irect=true
WEB: Càtedra M. Àngels Anglada
Web oficial de la Càtedra M. Àngels Anglada de la Universitat de Girona. Inclou bibliografia,
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cronologia i més informació.
http://www.udg.edu/catedres/MAngelsAnglada/Presentacio/tabid/5829/language/ca-ES/Default.aspx

●

WEB: Càtedra Anglada de la Universitat de Girona
Informació sobre la Càtedra M. Àngels Anglada al web Espais escrits de la Xarxa del Patrimoni
Literari Català.
http://www.espaisescrits.cat/home.php?op=6&module=escriptors&ides=44&idioma=cat

Propostes didàctiques

●

Recursos
WEB: Quadern d'Aram
Recurs pedagògic digital elaborat per Grup62.
http://www.grup62.cat/lecturanda/quadern-d-aram/
PDF: Quadern d'Aram
Guia de lectura elaborada per Francesc Pina (Cruïlla).
https://lletra.uoc.eduhttps://llenguacat.wikispaces.com/file/view/guia+de+lectura+quadern+d'aram.pdf
PDF: Recerca i propostes per a una major presència literària i videogràfica de la
narrativa de M. Àngels Anglada a l'ensenyament secundari i batxillerat
Inclou guies de lectura i guions audiovisuals de diverses obres de l'autora: Les Closes, No em dic
Laura, També a tu, Cleanòrides, Sandàlies d'escuma, Artemísia, L'agent del rei, El violí d'Auschwitz i
Quadern d'Aram. Per Eusebi Ayensa.
http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200607/memories/1563m.pdf

●

WEB: Proposta de lectura sobre El violí d'Auschwitz
Recursos de lectura per als estudiants d'ESO al web de l'edu365.
http://www.edu365.com/eso/muds/catala/lectures/violi/index.htm

Viquilletra

●

WEB: Activitats sobre El violí d'Auschwitz
Recull les activitats sobre aquesta obra elaborades pels estudiants d'ESO i Batxillerat dins el
projecte Viquilletra (Departament d'Ensenyament - UOC).
http://www.viquilletra.cat/El_viol%C3%AD_d'Auschwitz_de_l'autora_Maria_%C3%80ngels_Anglada

L'autora 2.0

●

A les xarxes
WEB: M. Àngels Anglada a Facebook
https://lletra.uoc.eduhttps://www.facebook.com/pages/Maria-Àngels-Anglada/

●

WEB: M. Àngels Anglada a Twitter
Tweets by MAngelsAnglada
https://lletra.uoc.eduhttps://twitter.com/MAngelsAnglada
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