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GRISELDA OLIVER I ALABAU
Maria Àngels Anglada (Vic, 1930 – Fi-
gueres, 1999) va ser una escriptora que 
va conrear diversos gèneres, com la 
poesia, la narrativa, la crítica i l’assaig 
literari. Llicenciada en filologia clàssi-
ca, va rebre la influència de la literatu-
ra clàssica, la qual es troba en algunes 
de les seves obres, com, per exemple, 
Sandàlies d’escuma. En el seu últim es-
crit, publicat pòstumament per aques-
ta mateixa revista el dia de la seva mort, 
confessava que un dels autors que més 
li hauria plagut de conèixer era Teòcrit 
d’Alexandria. Així ho explica Narcís-
Jordi Aragó en l’article «Maria Àngels 
pòstuma», publicat al número 194 de 
la Revista de Girona.

No obstant això, Anglada va de-
mostrar ser una escriptora preocupa-
da per moltes qüestions: a través d’una 

visió local va tractar temes universals 
que afectaven i afecten la humanitat. 
No només va publicar novel·les am-
bientades en època clàssica, sinó que 
algunes de les seves obres tenen una 
temàtica actual, amb personatges 
que es basen en persones reals. És en 
aquest aspecte en el qual Assumpció 
Heras i Trias ha aprofundit en la seva 
obra Lligams. Les relacions entre els 
personatges de la narrativa de Maria 
Àngels Anglada (Brau Edicions, 2014), 
un estudi sobre les interrelacions dels 
personatges que apareixen a l’obra de 
l’escriptora vigatana i, en definitiva, un 
assaig que analitza una part de l’obra 
de Maria Àngels Anglada: la caracterit-
zació dels personatges.

Només alguns dels personatges 
angladians s’interrelacionen, i, per 
això, Heras deixa de banda els perso-
natges que surten en obres ambien-
tades en època històrica (Sandàlies 
d’escuma, L’agent del rei, entre altres), 
o en contes de ciència-ficció. Tampoc 
no té en compte els personatges amb 
què «Maria Àngels Anglada s’inspira 
per crear personatges secundaris de la 
seva obra, com per exemple el llibreter 
figuerenc Ramon Canet, que dóna lloc 
al personatge del mateix ofici a També 
a tu, Clearònides» (p. 13).

Tal com ho defineix l’autora, aquest 
estudi se centra únicament en l’anàlisi 
dels personatges, tot extraient-los del 

La realitat literària 
de Maria Àngels Anglada

PUIG, Jordi

(Silencis) Figueres sota 
les bombes 1938-1939 
Un projecte de Jordi Puig amb la 
col·laboració d’Enric Pujol i Gerard Bagué 
Úrsula llibres. Lladó, 2014. 256 p

Jordi Puig, incansable en la seva recerca 
dels avatars de les persones a través de 
la fotografia, va convidar els figuerencs 
que havien viscut l’experiència dels 
bombardeigs durant la Guerra Civil a 
deixar-se fotografiar amb algun objecte que 
representés aquella experiència dramàtica.
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context i proporcionant només «la in-
formació que s’hi refereix d’una mane-
ra objectiva» (p. 13). Divideix els per-
sonatges en tres grups: els que perta-
nyen a la família Geli de Vilamacolum, 
els que es relacionen amb la música, 
i els que formen part de la família de 
l’autora, els Anglada d’Abadal de Vic. 
Com a resultat d’aquest estudi, Heras 
conclou, entre altres observacions, 
que «els personatges, com els argu-
ments, neixen de la poesia, de la mira-
da d’una poeta que, quan vol explicar 
fets que no es poden constrènyer en 
versos, escriu narrativa» (p. 211).

«Els personatges, 
com els arguments, 
neixen de la poesia, de 
la mirada d’una poeta 
que, quan vol explicar 
fets que no es poden 
constrènyer en versos, 
escriu narrativa»


