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La pas^Wpel mon classic 

AQUEST ESCRIT QUE ARA TENIU DAVANT DELS VOSTRES 

ulls vol ésser un record d'enyorant;a per l'amiga i 

eschptora M. Angels Anglada, que ens va deixar ara fa 

un anv, en Lin;i data tan assenyalada con; és el dia de 

Sant Jordi, la nostre festa del Ilibre. 

La M. Angels deia d'ella mateixa que era una lectora 

apassionada, que llegia i escrivia des de l'Alc Empordá, 

pero que rebia Uibres de nioltes bandes i que 11 agradava 

de teñir alguns punts de referencia de diferencs literatu-

res: la catalana -no cal dir-ho-, la italiana, la grega actual 

-sempre que podia-, la francesa -de vegades- i també la 

castellana. 

No és estrany que es pogués dir d'ella que «ho 

havia llegit tot». Les lectures estimularen, sens dubte, 

el seu geni creador i contribu'íren a enriquir els seus 

coneixements, que, amb la senzillesa i modestia del 

qui no vol ésser considerat un especialista, ella va saber 

transformar en un conjunt d'escrits plens de sensibili-

tat i de bellesa. 

Tan amiga dels Ilibres, avui, mes que en cap altra 

ocasió, podem recordar amb dolor que ja no podra aca-

ronar-los niai mes ni podra assaborir-los, com havia fet 

de molt bon grat ja des de la seva infantesa, en qué, fins 

i tot, a manera de joc, apostava amb les seves companyes 

d'estudis a veure qui era capa^ de reteñir una página 

sencera i recitar-la de cor. La seva amiga M. Mercé 

Dolors Condom 

Miró recorda aquest fet i remarca que la M. Angels era 

sempre la guanyadora. 

La formado clássica. La universitat 

La M. Angels ja havia iniciat la seva formació clássica 

en el batxiUerat a Vic, sota el mestratge envejable de dos 

professors exceMents: Joan Petit i Joan Bastardas. Ella 

mateixa ho recorda, i els recorda, en un bren escrit inti-

tuiat Pclpraí de ¡a manom (1996), i hi afegeix que foren, 

precisament, els primers versos traduíts del poeta VirgiÜ 

els que l'ajudaren a decantar-se per la poesia i les llen-

gües clássiques. 

L'amiga i companya d'estudis mes amunt esmentada, 

en l'article «Carta oberta a M. Angels Anglada» {Rev. 

Ansa, XVIIl. 142, 1999) fa aMusió a les traduccions de 

Cicero i de Xenofojit, que feien a les classes respectives 

de Uati i de grec, i posa de manifest l'admiració que sen-

tien pels mites antics i com fins i tot -jugant a la paro

dia— s'adjudicaven ingénuanient noms grecs, com Hera, 

Artemis, Perséfone, etc. 

De 1946 a 1951 la vida de la M. Angels va girar 

entorn de la Llniversitat de Barcelona, una universitat 

que es niovia sota el control ideológic del Sindicato 

Español Universitario (el SEU) i que estabÜa l'obligato-

rietat de cursar les anomenades «Tres Maries». Els 
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aveni;:os pedagógics eren migrats i no es podía coniptar 

amb aquells professors tan notables que abans de la gue

rra hi havien exercit i que havien tingut un gran relleu 

en la vida cultural catalana: Joaquini Balcells, Jordi 

Rubio, Bosch i Gimpera, Caries Riba, Ponipeu Fabra, 

Joaquim Xirau o Ramón Aranion, entre d'altres. 

La Universitat que va conéixer la M. Ángels i jo 

mateixa, que li vaig ésser condeixebla, tenia en la Facul-

tat de Lletres, en el curs 1946-47, uns quatre-cents 

alumnes -e]itre els dos cursos conuins i els tres d'espe-

cialitat-, i tres-cents cinquanta en el curs 1950-51; en 

els tres cursos de la Secció de Filología Classica de !a 

nostra pronioció éreni quinze alumnes. 

Aquells, tot i la foscor del temps, van ésser anys de 

formació i, sobretot, per l'especialitat que vam elegir, 

fou una formació classica, ambientada, pero, en una tra-

dició cultural humanística que sovint se'ns oteria amb 

nioltes mancances. Després deis cursos comuns vam 

enfi-ontar-nos amb deler amb els textos deis autors grecs 

i üatins i amb les qüestions lingüístiques, históriques i 

literáries que els configuraven, amb el suport d'assigna-

tures com historia universal antiga, geografía de l'anti-

guitat, institucions jurídiques romanes, paleografía i crí

tica textual, epigrafía, historia de l'humanisme espanyol, 

historia de la llengua espanyola, etc. 

Fou, dones, en aquest ambient universitari on M. 

Ángels Anglada va endinsar-se en el món grecoromá, 

que es convertí en una de les seves múltiples passions i 

que no deixá mai de teñir present. 

No li podía, ccnament, caure en Foblit el pcnsuiii 

-sens dubte, massa onerós- deis cent versos d'Horaci que 

ens exigía traduir cada dia el professor Bassols de Cli-

ment o les lli<;ons de sintaxi i de sánscrit que explicava 

amb rigor aquest mateíx protessor. Dignes de record 

foren els aires nous que porta de Salamanca el Dr. Lísar-

do Rubio en el seu adoctrínament sobre el comediógrat 

Terenci o sobre la historia de la llengua lladna. No es 

podien oblidar tampoc les sávies paraules del Dr. Joan 

Bastardas en els comentaris sobre Tácit, sobre Fliuma-

nisme espanyol o sobre el llatí vulgar. 

Recordó el goig amb que la M. Ángels seguía les 

classes de! Dr. Sanmartí dedícades a la métrica grega i, 

sobretot, ais comentaris de VAkcsíis d'Eurípides, en qué 

ella, amb molt bon críteri, hi trobava a vegades matisos 

que passaven desapercebuts a la resta de la classe. 

La geografía de Fanúguitat, professada peí Dr. Peri-

cot, Fepigrafia sota el mestratge del Dr. Pere de Palol, la 

historia de la llengua espanyola amb el Dr. A. Badia i 

Margaric o les hores de seminari de mitología classica 

amb el Dr. Amorós havien de deixar en Fesperit delerós 

de la nostra amiga un pósic molt estimable. Ella em 

comentava alguna vegada que, deixant de banda les cir-
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cumstáncies poc favorables del nionient i les mancances 

que hi convergien, podíem congratular-nos d'haver tin

gue alguns professors molt competents. 

La situació en qué es trobava aleshores l'ús públic de 

la llengua catalana feia que es mantinguessin gairebé 

arraconats de les aules els Uibres de la coMecció d'autors 

grecs i llatins de la Fundació Bernat Metge. Després 

d'una etapa fosca i anómala, la represa de la coMecció 

l'any 1946 hi passá, malauradanient, quasi desapercebu-

da; fou mes tard que llegíreni el volum que aparegué i 

que corresponia al vol. II del De officiis de Cicero, a cura 

del llatinista gironí Eduard Valentí i Fiol. 

Malgrat tot, ja afloraven en aquells moments alguns 

intents de resistencia cultural i política, i n'era un expo-

nent el cercle clandestí deis Estudis Universitaris Catalans. 

Em consta que la M. Angels assistí a alguna de les classes 

d'hiscória de Catalunya que hi professava Ferran Soldevila. 

Fent cara, en certa manera, a Toposició oficial, va 

aparéixer l'any 1949 VAtitohgia poética nuivcrsitma, una 

publicació de difusió limitada i niés o menys velada de 

trenta-cinc poesies "deis qui convivien a la Universitat 

d'aquell temps i que volien donar una clara prova de la 

vitalitat de la nova generació». Deis coMaboradors 

recordem Josep M. Espinas, Enric Casassas i Simó, Joan 

Reventós, Eulaha Amorós, Mercé Costa i Jordi Geli, 

entre d'akres. Aquest darrer era company de curs de la 

M. Angels i va ser, mes endavant, el seu espós; hi escriví 

unes tannkas plenes de sensibilitat, de les quals podría 

ésser musa inspiradora la seva condeixebla estimada. 

L'educació estética en els models grecollatins 

Amb un autoaprenentatge exigent i amb les seves 

aventures de lectora incansable, M. Angels Anglada va 

completar la formació universitaria fora de les aules, 

amb una dedicació especial a les obres deis autors grecs i 

llatins que mes l'abellien i també d'alguns poetes italians 

i catalans que havien begut, sobretot, en les fonts de 

l'antigor. Així, els trágics grecs, els poetes com Homer, 

Píndar o Teócrit, i els grans poetes de l'época d'August 

s'anaven alternant amb els escrits de Bassani, de Quasi-

modo o de Pavese i amb l'entrellat de la práctica poética 

de Verdaguer, de Salvador Espriu, de Caries Riba, de 

Josep Carner o de Márius Torres, sense oblidar, per altra 

banda, els escriptors grecs moderns, com Seferis, Kava-

fis, Ritsos o Preveíalos. 

Sota el signe deis grans autors del passat va cercar la 

comprensió de Grecia i de Roma i s'enamorá de l'Anti-

guitat, tot fent-ne una de les seves passions. «Vise fasci

nada pels clássics i per la Grecia actual», va dir en mes 

d'una ocasió. 

Amb el seu gust literari exquisit va assaborir de 

manera especial la dolcor i la deHcadesa deis models 

clássics i va saber apreciar les grandeses moráis i inteMec-

tuals deis grecs i llatins; en el seu esperit la fascinaven la 

Uibertat i, sobretot, la bellesa del món heMénic. 

El seu interés peí món clássic no deixava d'ésser un 

interés estétic. No hi ha dubte que per a ella la literatura 

grega i llatina significaven bellesa, una bellesa no sola-

ment física en les seves manifestacions deis llocs i deis 

éssers de la naturalesa, sino també una bellesa espiritual 

en l'expressió deis sentiments de Tanior, de l'amistat, del 

dolor, de la joia i de la imaginado. 

L'admiració per Tequilibri entre el fons i la forma o 

per !a delicadesa en poetes com Horaci, Virgili, Safo, 

Teócrit o Meleagre de Gádara es fa palesa a bastament 

en els seus escrits, envoltats d'una atmosfera de mesura, 

de serenor i d'una depurada sensibilitat, és a dir, envol

tats de la bellesa deis models clássics, que Gilbert Highet 

anoniena «bellesa de la reminiscencia». 

El llegat de la cultura de Grecia i de Roma 

Llegint les obres de M. Angels Anglada hom s'adona 

que l'estima de l'Antiguitat no fou per a ella una vanito-

sa parenceria o un simple tema teóric, sino una afecció 

gairebé irresistible del seu esperit. No solament conegué 

i emprá els clássics, ans també els assimilá, els va viure i 

els va saber fer conéixer. Els clássics foren un estímul 

cabdal per al seu geni creador. 

Es cert que s'interessá mes per les coses de Grecia 

que per les de Roma, pero era conscient d'una Grecia 

mediterránia, perllongada en la tradició llatma. «La 

Mediterránia i el món grecollatí», deia, «son una part 

important de les nostres arrelsi>. 

Deis clássics grecs i lladns en va poder treure pensa-

ments molt estimables, gran nombre de raonaments i 

coneixements profunds per revestir d'autoritat els seus 

escrits, per fer-los mes bells o, fins i tot, per treure'n 

temes o argunients d'alguna obra. En aixó no cal veure-

hi un menyscabament de la seva originalitat; ella, com 

tots els literats i Uurs llegidors, sabia prou bé que de res 
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Maria Angels Anglada, guanyadora del primer premi literari al certamen verdagueriá de Folgueroles (1945). 

no suri: res i que rorÍLíin;ilit;it en el segle XX, coni repe

tía Josep Pía, és «una pura il-lusió de l'esperic». 

Tot alió que aprengiié a la Universitat ho conserva, 

sens dubte, en el record i ho amplia i perfecciona -com 

ja heni dit abans- al llarg de la seva vida. «.Scmpre va bt-

de recordar els classics, i a vegades els enyorem», son 

páranles seves prou significatives. 

No és estrany que fins en ac]uells escrics que no figu

ren entre els considerats d'influéncia o d'ambientació 

grega o romana hi trobem algunes referéncies culturáis 

classiques. Quan, per exemple, en el seu primer recull 

de poesies, Díptic, llegim en uns versos el símil de la 

pérdua deis mots i la caigiida de les fulles, no cus costa 

gaire veure-hi una «bella reminiscencia» de VArs pocliai 

d'Horaci: aqueD «estimar amb ira» ens evoca el famós 

«odi et amo» de Catul, o la iniatge de «la filosa de les 

tres germanes» no resta Uuny deis niots «ianitlcae tres 

sórores» del poeta Marcial o del <(currite fusi» catuliá. 

En la noveMa LCÍ clases, quan just al comen^ament 

trobem els mots oles ombrcs üeugeres i espectres oifes de 

Uum», és el poeta Virgili el qui els ha inspirat ("umbrae 

ibant tenues sinuilacraque luce carentum», GÍV(I,'. IV, 

472); no son pas menys classiques les referéncies a les 

profecies deis áugurs o a la Hbació de llet i de rossa de 

met o la citació expressa del poeta Lucreci i la seva obra 

De rcntm natura. 

En el conté que ha donat nom al recull La (¡úiimda 

pcirmclia i aliivs con/es, el protagonista, un vell poeta, 

s'adorm amb un Ilibre a la má, un de la seva preferencia, 

VAla'ífis d'Eurípides. En un altre relat, «Giulia íelice», 

Tacció ens trasllada a la bella i ferril Campania del segle I. 

El segon recull de poesia, Kipmúsia, duu el nom de 

Tilla del Peloponés que l'autora va visitar l'any 1973 en el 

seu llarg viatge a Grecia, del qual en va extreure abundant 

material poétic. En cada vers, en cada expressió, en cada 

pensament s'lii manifesta el ferment clássic, i d'una mane

ra especial en els poemes amb títols prou significacius com 

"Variacions sobre el tema de Cassandra», «Epidauros» i 

«Tir^'iitos». En el poema «Record de Vic des d'Esparta» 

compara el fred de la ciutat grega amb el de Vic. 

Els testimonis mes remarcables de les vivéncies i de 

rheréncia de l'Antiguitat es palesen, evídentment, en 

alguns deis Ilibres que la M. Angels qualifica de «niés 

extensosi> i en qué l'acció i l'ambientació son clarament 
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heMéniques. Es el cas de SandciUcs d'csciiiiia, obra que va 

meréixer el prerni Lletra d'Or i el prenii de la Crítica 

1986; s'hi recrea el món alexandrí de la Grecia postclás-

sica, i l'autora, com diu ella mateixa en la nota intro

ductoria, s'hi reconeix deutora deis poetes grecs de 

l'época, sobretot de Teócrit i d'Herodes, i deis seus tra-

ductors catalans, Josep Alsina i Caries MiralJes. Els Idilüs 

teocriteans i els Miiiiiaiiibs d'Herodes hi formen una 

reeixida conjunció. Amb rao el professor Alsina va 

poder dir que en aquesta obra «art i erudició es combi

nen harmoniosament». 

En El mirall de Nnra's hom pot viure Taventura 

apassionant del mite grec analitzat acuradament en la 

poesia deis poetes catalans: Carner, Caries Riba, Salva

dor Espriu, Gabriel Alomar, Rosa Leveroni, Verda-

guer, etc. D'aquesta análisi l'autora en treu la conclusió 

que «sense el mite grec hauríem de renunciar a una 

part important de la nostra lírica». Ens descobreix, per 

exemple, el gust de Josep Carner peis niites somnents; 

ens fa veure com Caries Riba pren el mite grec de les 

mateixes fonts heMéniques (Homer, Sófocles, 

Ésquil...) i l'uneix en les seves Elegies de Biavillc amb 

el paisatge, la historia de Grecia, l'experiéncia amorosa 

i Texili. Fa ressaltar les belíes imatges que el mite sug-

gereix a Gabriel Alomar i subratüa, en fi, la inspiració 

mítica que hom troba en Verdaguer i en alcres poetes 

nos tres. 

Per al coneixement i comprensió de la interpretació 

mitológica res millor que atansar-nos ais dos volums 

Rdflts laitolóíiics (1996), que, si bé son pensats per ais mes 

joves, poden interessar igualment els mes grans i tots 

aquells que se sentin atrets peí inón lantastic deis déus i 

deis herois de l'antiga Grecia. 

Un retrobament curios i senzill amb l'andga saviesa 

se'ns ofereix en el Ilibre Retalís de ¡a vida a Grecia i a 

Roma (1997); a través de textos lladns i grecs, triats i tra-

dui'ts amb moka cura, el lector pot endinsar-se en la rea-

litat quoridiana d'un món Uunyá i albora proper al nos-

tre. No cal dir que a totes les pagines hi traspuen els 

coneixements literaris de l'autora i l'estima envers aquell 

món que ha configurat el nostre. 

A l'obra, en edició de bibliófil, El iitilc d'Eiiropa 

(1998), un mite concret, el de la «neta bellíssima de 

Posidó, Pilla d'Agenor i Telefasa», és l'eix d'un treball 

acuradíssim, que pretén ésser un cant d'esperan^'a a la 

nova configuració política del continent europeu. Amb 

el suport deis mots de poetes nostres (Espriu, Tomas 

Garcés i Márius Torre.s), la M. Angels hi expressa el 

desig d'una renovació i d'una Europa que estimi i com-

prengui. El seu compromís amb la llengua i amb la nos

tra cultura li fan dir que «una Dengua és com una flor... 

No en volem cap d'exclosa del seu ambit, cap de 

menystinguda... Desitgem la mateixa obertura per a les 

manifestacions de l'art». 

Justifica el seu atansament al mite tot dient que 

«aquest ens revela sempre, si escoltem bé i si maldem 

per tal d'interpretar-lo sense manipulacions interessa-

des, una idea, una veritat, un símbol que el vent del 

temps no erosiona...». 

No seria just silenciar el talent de la M. Angels a fer 

de la tradúcelo una vertadera creació literaria. A niés de la 

tradúcelo d'alguns versos esparsos en les seves obres, com 

els de Virgili {Eneida, IX, 433-437) tan ben aconseguits a 

la novel-la Artctuísia, volem deixar aquí constancia, sobre

tot, de dos tesdmonis incomparables: els llíbres U:s j^enaa-

ues de Safo (1983) i Adelea^^re de Gadam (1993). El prmier, 

"fruit d'una tasca feta per plaer»; el segon, «una garlanda 

de so harmonios»; ambdós, un exercici lingüísdc i literari, 

en qué la traductora ha sabut captar la finor, l'elegancia i 

la sensibilitat deis mots del text original. 

La tasca docent i la divulgació del món clássic 

El món grec i llatí no va ésser solament el món deis 

seus aíanys personáis i literaris, sinó també de la seva 

dedicado professional. Durant mes de deu anys va exer-

cn- la docencia en diterents centres d'ensenyament 

secundari i no va deixar mai de donar alguna classe par-

dcular, quan li era soMicitada o es presentava l'ocasió. 

En relació amb aquesta acrivitat docent cal remarcar la 

seva coMaboració en la primera edició catalana del Ilibre 

de llatí de BUP, els seus consells i ajut en l'elaboració del 

Diccionavi Llaii-Gaiald de rEnciclopédia, arricies, gran 

nombre de conferencies en instituts i altres entitats i 

també els Ilibres de divulgació, esmentats mes amunt, 

Relats ini(oli\^Ícs i Retalls de la vida a Grecia i a Roma. 

No puc oblidar, per altra banda, la seva assisténcia i 

intervenció en algunes de les sessions organitzades 

periódicament peí Grup Estudis Classics Girona, ni 

tampoc la seva presencia en algún deis simposis organit-

zats per la Secció Catalana d'Estudis Classics i en les 

jornades que eni foren dedicades a la Universitat de 
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Amb l'autora d'aquest article, 
aRomanyá(1989), 

A la Secció Filológica de rinstitut'cl'Estuüis Catalans (juny de 1995). 
A sota, de\/isÍtaaSúnion (1996). 

Girona, I'any 1992, amb motiii de la meva jubilació, i 

en qué llegí la interessant comunicació «Notes sobre 

dos llatinistes empordanesos». 

La seva convicció que la cultura classica uneix coces 

les esteres de Tésser i de la vida humana i el coneixe-

menc de la dependencia escreta que hi ha entre dica cul

tura i nosaltres en la idea de la paidcin la feien rebeMar-se 

a vegades contra la manca d'acenció envers el grec i el 

llatí en la reforma de Tensenyament secundari, i en rei-

vindicava en algunes notes periodístiques el lloc que en 

els plans d'estudis els corresponia. 

Serveixi d'exemple l'article publicat a E/ 9 Notí del 28 

de desembre de 1990. Hi fa referencia al X Simposi 

d'EsCudis Clássics, celebrat a Tarragona el novembre del 

mateix any. Després d'uns mocs de lloan^a envers la 

Tárraco romana, manifesta el seu goig d'haver pogut 

seguir una conferencia pronunciada per un professor uni-

versicari alemany en el mes pur llatí. Aprofita l'avinentesa 

per desaprovar l'arraconament a l'Estat espanyol deis estu-

dis clássics en els nous camins de la docencia, en al(;:a, en 

canvi -din- , en altres pobles d'Europa. Clou Tarticle, 

pero, amb uns mots esperangadors: "les arrels son tossudes 

i cal esperar que tornará a rebrotar el vell arbro. 

L'afany de la M. Angeis per difondre i servar 

l'heréncia del passat va ésser imparable. No hi va estal-

viar recursos, no, i sovinc, en els escrits menys impen-

saLs, crobava ocasió per «fer sortir els clássics», com ella 

deia. Així, fent ús de mots, frases o textos d'autors grecs 

o llatins defensava alguna tesi o demostrava i establia la 

connexió de l'Antiguitat amb fets i problemes actuáis. 

En aquest sentit, és prou iMustratiu l'escrit publicat en 

E¡ 9 Non (16 d'abril de 1982), en qué, referint-se al fet 

de «l'ocupació violenta del Congrés un nefast 23 de 

febrer...», fa aMusió a la famosa Conjuració de Catilina 

a la Ronia del 63 aC. 1 a les páranles que arran d'aquest 

fet pronuncia el polític Cató i que, precisament, servei-

xen de títol de l'escrit en qüesció: «Vocabula rerum ami-

simus» («hem perdut els noms de les coses»). 

Els exemples podrien mulciplicar-se. El món clássic 

grecollací era per a la M. Angeis Anglada inesgotable. 

Amb la seva sólida formació humanística ella va saber 

trobar múltiples manares de servar-nos la memoria d'un 

passat, a Theréncia del qual no podem avui renunciar 

sense renunciar a nosaltres mateixos. 

Dolors Condom I Gratacos és prolessora de llatí. 


