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1. Introducció
1.1. Antecedents del tema objecte d’estudi
Aquest projecte de treball parteix de la constatació, per part del sol·licitant, de la
inexplicable manca de recerques, estudis i materials de suport per a la lectura a
les aules dels nostres instituts de les principals obres de narrativa de l’escriptora
Maria Àngels Anglada (Vic 1930 - Figueres 1999), unànimement reconeguda per
la crítica i pel públic com una figura clau en el panorama literari català de la
segona meitat del segle XX.
Així, si bé en els darrers anys s’han realitzat diversos estudis sobre
l’aprofitament didàctic de les obres dels principals autors de la literatura
catalana i no és difícil de trobar en el mercat i a internet materials que faciliten
al professor l’aproximació a obres tan representatives de les nostres lletres com
Tirant lo Blanch, Canigó o La plaça del Diamant, l’obra narrativa de Maria Àngels
Anglada, que tan bona rebuda ha tingut entre el públic i la crítica del nostre
país, és encara òrfena, en gran mesura, d’estudis tant d’investigació com de
recerca educativa, i els materials didàctics a l’abast dels professors queden
reduïts a dues guies de lectura –força incompletes per cert– de l’obra El violí
d’Auschwitz. Aquesta realitat fa que sigui realment urgent endegar treballs de
recerca educativa que permetin elaborar materials útils per a les necessitats
docents dels nostres ensenyants, tant en el camp escrit com audiovisual.
Per aquest objectiu ens han estat de gran utilitat treballs ja existents sobre
autors o autores en certa mesura comparables a Anglada, com Pere Calders,
Mercè Rodoreda o Maria Mercè Marçal, en el benentès que ens ha calgut
adaptar la seva metodologia a les necessitats pròpies de l’obra angladiana.

1.2. Explicació del tema
El tema principal de la nostra recerca ha estat, en primer lloc, el de calibrar la
utilitat real de l’obra narrativa de Maria Àngels Anglada per a l’assoliment de
les competències bàsiques marcades pel Departament d’Educació en les àrees
de llengua i literatura catalana i llengües clàssiques (i secundàriament en les de
ciències socials i música) i, en segon terme, determinar els procediments més
adequats perquè l’alumne no només comprengui l’obra proposada (objectiu per
al qual són bàsiques les tècniques de lecto-escriptura) sinó perquè sigui capaç
també d’extreure’n tot el suc possible per tal de completar la seva formació
acadèmica en valors tan importants com és el coneixement de la seva pròpia
història, la tolerància i l’oposició a tota mena d’actitud xenòfoba o la igualtat
d’oportunitats, valors aquests que recorren tota l’obra de Maria Àngels
Anglada.
Els resultats de la nostra recerca s’exemplifiquen amb una sèrie de materials
posats novament a la pràctica amb alumnes i professors –i dels quals en
parlarem més endavant– que és d’esperar que, d’acord amb les conclusions
obtingudes, permetin en el futur obtenir el major rendiment acadèmic possible
del corpus narratiu de Maria Àngels Anglada. Val a dir finalment que, tant per
a la recerca pròpiament dita com pels materials pràctics que d’ella se n’han
derivat, hem seguit les pautes marcades per altres recerques semblants
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realitzades en el marc de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la
Universitat de Girona (Secció “Francesc Eiximenis”), del qual és membre qui
això signa i que, juntament amb la Càtedra Maria Àngels Anglada de la mateixa
Universitat, assumeix i avala el present projecte. Així mateix, s’han tingut
també en compte les aportacions en aquest camp dels especialistes més
significats del nostre país, com Daniel Cassany i Llorenç Soldevila, entre
d’altres.

1.3. Objectius i resultats proposats
Els objectius específics del present projecte es poden concretar en els tres punts
següents:
• Conèixer, amb el mínim marge d’error, el grau d’implantació actual de la
narrativa de Maria Àngels Anglada als instituts d’arreu de Catalunya, així com
l’opinió dels docents respecte de l’aprofitament didàctic de les seves obres i les
tècniques emprades per facilitar la seva comprensió i avaluar-ne els resultats.
• A partir de les informacions anteriors –obtingudes per mitjà d’una enquesta
enviada al major nombre de centres d’arreu de Catalunya– buscar estratègies i
preparar materials innovadors que permetin obtenir un major rendiment
didàctic de les obres d’Anglada més freqüentment llegides als nostres instituts
així com d’altres no menys interessants però que fins a la data no han cridat
l’atenció dels docents, tant sota la forma de guies de lectura escrites com de
reportages audiovisuals.
• Conèixer la validesa de les estratègies de lectura i dels materials preparats a
partir de la seva posada a la pràctica en 15 instituts d’arreu de Catalunya, en
dos clubs de lectura de la ciutat de Figueres i en un seminari de formació
coordinat per qui això signa i proposat al CRP de l’Alt Empordà per als mesos
de febrer-maig de 2007.
• Un cop coneguda l’opinió tant de docents com d’alumnes en relació als
materials elaborats, introduir els retocs necessaris per tal que les guies escrites i
els reportages audiovisuals compleixin els objectius pels quals han estat
elaborats, això és, permetre aprofundir en diversos aspectes de les vuit novel·les
més famoses d’Anglada (procés d’escriptura, contingut, llenguatge, ressò en la
crítica…), facilitar al docent l’avaluació d’aquestes lectures i conèixer de manera
directa, per mitjà d’imatges, els escenaris reals de la vida de Maria Àngels
Anglada així com de cinc de les seves novel·les més llegides en els instituts del
nostre país.
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2. Treball realitzat
2.1. Pla de treball
Les fases i calendari seguit al llarg d’aquesta recerca educativa i el
desglossament de les tasques del pla de treball són els següents:
• Estiu de 2006: Preparació de l’enquesta inicial per a conèixer el grau
d’implantació de la narrativa de Maria Àngels Anglada en el major nombre
possible d’instituts d’ensenyament secundari de Catalunya i l’opinió del
professorat entorn de la idoneïtat de les guies de lectura i dels reportatges
audiovisuals proposats pel sol·licitant.
• Setembre de 2006: Tramesa telemàtica de l’enquesta als departaments de
català, clàssiques i visual i plàstica dels IES que col·laboren habitualment en les
activitats de la Càtedra Maria Àngels Anglada de la Universitat de Girona, així
com a d’altres centres en els quals constava al sol·licitant que es llegien
habitualment obres de M. A. Anglada.
• Octubre 2006: Buidatge de les enquestes contestades i entrevistes (personals o
telefòniques) amb els professors que van mostrar més interès en el projecte.
• Novembre 2006 / Gener 2007: Elaboració dels materials de suport a la lectura
i avaluació de les 8 obres seleccionades (els títols de les quals especifiquem a
l’apartat 2.3.) i dels guions per als reportatges audiovisuals de les cinc obres
escollides (vegeu-ne novament els títols a l’apartat 2.3.), d’acord amb les
suggerències i inquietuds que van mostrat els professors enquestats o
entrevistats. Filmació i producció dels audiovisuals de les obres Les Closes i No
em dic Laura i de la Biografia de Maria Àngels Anglada.
• Febrer-maig de 2007: Lectura, per part dels alumnes, de les obres proposades
i aplicació pràctica de les guies de lectura (tant presencialment com en línia) i
dels dos audiovisuals confegits pel sol·licitant fins a la data (amb la
corresponent enquesta de valoració adreçada als docents).
Posada a la pràctica d’aquests mateixos materials en dos clubs de lectura de
la ciutat de Figueres (vegeu novament més detalls al respecte a l’apartat 2.3.).
Gravació d’un concert del cantautor Josep Tero entorn de poemes d’Anglada
celebrat a l’església de Torroella de Fluvià el dia 26 de maig de 2007.
Submissió dels materials escrits i audiovisuals elaborats a la consideració
d’una vintena de professors de la província de Girona que seguiren el seminari
anteriorment citat sobre les noves propostes didàctiques entorn de l’obra de
Maria Àngels Anglada.
• Juny-juliol de 2007: Filmació i producció dels audiovisuals de les obres També
a tu, Cleanòrides, Artemísia i El violí d’Auschwitz.
Revisió final de les conclusions assolides i dels materials confeccionats amb la
introducció dels eventuals retocs derivats de la seva posada a la pràctica amb
alumnes i professors.
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•Setembre de 2007: Redacció i lliurament de la memòria definitiva.

2.2. Metodologia seguida
La metodologia seguida ha variat, lògicament, segons la fase de la recerca en
què ens trobàvem. Més específicament, aquesta ha respost a l’esquema següent:
• Elaboració i buidatge d’una enquesta per a calibrar el grau de difusió actual
de la narrativa angladiana als instituts del nostre país i per a detectar les
mancances que, pel que fa fonamentalment a la utilitat i avaluació de les seves
obres, van fer constar els professors. En una segona fase hom s’entrevistà
personalment o telefònica amb els docents que tenien una més llarga
experiència en la programació de lectures de Maria Àngels Anglada per tal
d’aplegar tota la informació possible al respecte.
• Proposta de noves estratègies de lectura i d’avaluació de les obres d’Anglada i
elaboració de materials escrits i audiovisuals que responguin a les necessitats
detectades en els centres.
• Discussió dels materials preparats pel sol·licitant en un fòrum de professors i
en diversos grups d’alumnes d’ESO i de Batxillerat de 15 instituts d’arreu de
Catalunya i en dos clubs de lectura de la ciutat de Figueres.
Es vol fer constar finalment que un mateix criteri ha inspirat tota la recerca en
les seves diverses fases: la del contacte directe amb els consumidors últims de la
narrativa angladiana, això és, alumnes i professors, condició indispensable –
creiem nosaltres– perquè les conclusions de la nostra recerca i els materials que
d’ella se’n derivin siguin d’utilitat en el futur.

2.3. Descripció de l’estudi i dels recursos utilitzats
Cenyint-nos novament a les tres fases de la recerca assenyalats en el punt
anterior, passem a descriure breument l’estudi realitzat i a especificar la
tipologia dels diversos instruments seleccionats per a la recollida de dades:
• 1ª fase: Enquesta inicial i entrevistes
Per tal d’assegurar al màxim la utilitat dels materials preparats en el marc de la
nostra recerca, va semblar convenient de fer arribar una enquesta a una mostra
prou àmplia de centres per tal de conèixer, en primer lloc, el grau d’utilitat de
les novel·les de M. Àngels Anglada per a la formació dels nostres alumnes i, en
una segona fase, l’estructura més idònia dels materials objecte d’experimentació
en aquest projecte.
La tramesa de l’enquesta va ser feta des de la Càtedra Maria Àngels Anglada,
que col·loabora ja des de fa temps amb molts centres de secundària d’arreu de
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Catalunya. La resposta fou molt satisfactòria, tant per la varietat de propostes
com per la seva originalitat. Alguns aspectes especialment interessants de
l’enquesta foren aprofundits per mitjà d’una conversa telefònica o d’un
intercanvi de correus electrònics amb els professors i professores que mostraren
més predisposició a col·laborar.
En termes generals, els professors enquestats van coincidir en la utilitat dels
materials audiovisuals però al mateix temps van insisitir en la necessitat que
aquests tinguessin una duració limitada que, en cap cas, excedís els 30 minuts,
ja que tots ells havien constatat que l’interès dels alumnes pels reportatges
audiovisuals decreixia considerablement quan la seva duració excedia la mitja
hora. A més i tenint en compte que la duració d’una classe és de 55-60 minuts,
el límit dels 30 minuts per reportatge permet d’entaular un debat sobre el seu
contingut sense esmerçar, per aquesta finalitat, més d’una hora lectiva. Per
aquest motiu, vam fixar-nos com a límit màxim per al reportatge de la Biografia
de M. A. Anglada 30 minuts i, per als reportatges entorn de les seves obres, 1520 minuts.
Quant als materials escrits (que d’ara en endavant anomenem Guies
literàries), els professors d’ESO van inisistir en l’interès que per aquest nivell
educatiu presentaven els exercicis de llengua i de comprensió lectora, així com
els models d’exàmens. A banda aquests aspectes, els professors que preveien fer
llegir alguna de les novel·les d’Anglada a batxillerat van demanar que
s’incloguessin també a les guies exercicis sobre el context històric de cada obra i,
quan fos possible, preguntes sobre el ressò de les novel·les en la crítica literària
del moment.
• 2ª fase: Determinació de noves estratègies d’actuació i elaboració de materials
de suport a la lectura
La conseqüència directa del punt anterior ha estat la proposta, per part del
sol·licitant de la present llicència, de noves estratègies de lectura i avaluació de
les obres de M. A. Anglada i la preparació de materials que permetin en el futur
un major aprofitament didàctic d’aquestes obres, insistint en aquells aspectes –
no només lingüístics– que més poden ajudar a la formació integral dels nostres
alumnes en valors bàsics com la tolerància, el respecte pels drets humans, la
protecció del medi ambient, el coneixement de les arrels històriques de
Catalunya, etc.
Aquests materials són de dos tipus: guies de lectura i reportatges
ausiovisuals.
Les obres respecte de les quals hem confegit guies de lectura –i que responen
a les necessitats del segon cicle d’ESO i del batxillerat– són, classificades per
nivells, les següents:
–2n cicle d’ESO: També a tu, Cleanòrides, No em dic Laura, El violí d’Auschwitz,
Artemísia i Quadern d’Aram (la darrera d’aquestes obres també pot ser
programada a Batxillerat).
–Batxillerat: Les Closes, Sandàlies d’escuma i L’agent del rei.
Per tal de facilitar als professors el maneig d’aquestes guies de lectura, hem
optat per seguir en totes elles un mateix esquema amb uns apartats fixos, que
passem a descriure a continuacio:
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• L’obrador de l’escriptora: En aquest apartat es donen a conèixer els materials
que utilitzà l’autora per a la redacció de cadascuna de les seves obres (moltes
d’elles amb un rerafons històric evident sobre el qual es documentà
profusament Anglada abans de començar la seva redacció). Aquests materials
es conserven en una sèrie de carpetes a la Biblioteca Fages de Climent de
Figueres, a la qual Anglada cedí, al final de la seva vida, tot el seu arxiu.
L’exposició d’aquests materials va acompanyada d’una sèrie d’activitats
adreçades, segons el nivell de dificultat de l’obra, a alumnes de segon cicle
d’ESO o de Batxillerat.
• Models de proves de comprensió lectora: Per tal de facilitar una avaluació
ràpida i objectiva de les obres de M. A. Anglada llegides pels alumnes, en
aquest apartat es proposen dos o tres models de proves de resposta múltiple
(segons l’extensió de l’obra), amb el corresponent solucionari. A l’hora de
corregir aquestes proves, es preveu penalitzar els errors per tal d’evitar que el
factor atzar desvirtuï la nota final.
• L’ordit de la trama: Per aquells professors que considerin (com nosaltres
mateixos) que no es pot reduir l’avaluació d’una lectura a una bateria de
preguntes de resposta múltiple, en aquest apartat es proposa una sèrie
d’exercicis que exigeixen, per part de l’alumne, un major esforç d’interconexió
d’idees i que van des de la interpretació de mapes on s’ha d’identificar una sèrie
de topònims apareguts en la novel·la llegida fins a preguntes tendents a valorar
la comprensió de l’obra en el seu conjunt (exercicis de vertader / fals,
d’identificació de personatges, de comentari de passatges especialment
rellevants o difícils en el marc de la novel·la…).
• L’ordit de la trama: Com que som fermament partidaris de servir-nos, sempre
que es pugui, d’una obra literària per a repassar continguts de llengua, en
aquest apartat proposem exercicis en què al’alumne ha d’identificar les
diferents tècniques narratives utilitzades per Anglada (ziga-zaga, monòleg
interior, flash-back…), proposar sinònims per a una sèrie de paraules extretes
de l’obra, donar el significat d’una sèrie d’expressions i frases fetes o identificar
algunes de les figures estilístiques que utilitza Anglada en la seva sempre
treballada prosa.
• Referències creuades: En aquest cinquè apartat es donen les claus per tal que
els alumnes puguin relacionar l’obra llegida amb la resta de la producció
literària d’Anglada (poesia, assaig, traducció, periodisme i crítica literària), fent,
per exemple, que comparin algun fragment de la novel·la El violí d’Auschwitz
amb poemes i traduccions de la mateixa Anglada sobre el tema del genocidi o
relacionant alguns passatges de Quadern d’Aram amb les seves esplèndides
versions al català del poeta armeni Daniel Varujan.
• La veu de la crítica: Donat l’ampli ressò que ha tingut l’obra d’Anglada en la
crítica literària del nostre país, en aquest capítol recollim algunes de les
opinions més rellevants entorn de la seva obra, amb la inclusió –pensant
sempre en el públic lector adolescent– d’activitats de comprensió lectora i de
comentari de text en què s’hagin de contrastar les opinions exposades.
• Activitats d’ampliació: Per tal que els alumnes siguin capaços de treure tot el
suc possible a les obres llegides, en el darrer apartat de les guies de lectura es
proposen una sèrie d’activitats d’ampliació entorn d’algun dels temes tractats
més freqüentment per Anglada (mitologia, nazisme, igualtat home / dona, etc.),
que es posen en relació amb d’altres obres de la literatura catalana o europea en
general (serveixi de botó de mostra, entre molts altres, la comparació del món
de desolació que ens dibuixa El violí d’Auschwitz, que transcorre en un camp de
concentració del III Reich, amb les narracions que sobre aquests mateixos
escenaris han fet alguns supervivents).
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Respecte dels materials audiovisuals, val a dir que aquests responen a dues
necessitats molt sovint manifestades pels docents en les enquestes enviades als
centres, és a dir, la de disposar d’un audiovisual sobre la biografia de Maria
Àngels Anglada i la de poder fer ús a classe d’una sèrie de reportatges
específics sobre algunes de les seves novel·les més famoses. En aquests
reportatges, com es pot comprovar visionant el DVD adjunt, mentre una veu en
off va explicant, d’acord amb un guió previ, els aspectes fonamentals de la
personalitat i obra d’Anaglada, es van succeint en pantalla les fotografies o
imatges que més bé s’adiuen a aquests continguts. Per a donar, però, la màxima
qualitat possible al reportatge, incloem també una sèrie de breus entrevistes a
persones relacionades amb la vida i activitat literària de l’escriptora. Finalment,
per fer més amè el reportatge, també incloem, de tant en tant, gravacions de
poemes musicats d’Anglada, procedents d’algun dels molts concerts que ha
dedicat a l’escriptora el cantautor escalenc Josep Tero.
Val a dir que, per a garantir la qualitat del treball, que des del punt de vista
tècnic té un format digital HDV 16:9 a compressió MPEG 2 per a DVD, el
sol·licitant ha comptat amb l’assessorament i el suport del Sr. Josep CullellRamis, director de la productora audiovisual RaSa Digital. Pro, que s’ha
encarregat del procés de filmat i producció.
Més concretament, l’esquema bàsic de cadascun d’aquests reportatges, el
guió definitiu dels quals es dóna a l’apartat 3.2., és com segueix:
• Reportatge audiovisual 1: Biografia (33’52’’)
–Infantesa (entrevista a Maria Mercè Miró, amiga d’infantesa de l’escriptora).
–Els anys a la Universitat (entrevista a Dolors Condom, companya d’estudis
a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona).
–El compromís cívic (Assemblea de Catalunya) i la defensa de la llengua i del
medi ambient (entrevista a J. Sargatal, exdirector del parc dels Aiguamolls de
l’Empordà). Audició del poema “Et deixaré la veu”, extret de la sèrie “Parada
obligatòria”, interpretat per Josep Tero.
–L’activitat periodística i de crítica literària de M. A. Anglada i la seva
irrupció en el panorama literari català amb l’obtenció del premi “Josep Pla”
per Les Closes (entrevista a F. Foguet, biògraf de Maria Àngels Anglada, i a
Isabel-Clara Simó, escriptora).
–Maria Àngels Anglada i el seu particular ”feminisme literari” (entrevista a
Marta Pessarrodona, escriptora i crítica literària).
–La poesia de Maria Àngels Anglada: Columnes d’hores i Arietta (entrevista a
Carles Miralles i Sam Abrams, escriptors i crítics literaris).
–El món grecollatí en l’obra de Maria Àngels Anglada: També a tu Cleanòrides,
Sandàlies d’escuma, Artemísia… (entrevista a Eusebi Ayensa, curador de les
Obres completes de Maria Àngels Anglada).

10

–La denúncia de la injustícia: El violí d’Auschwitz, Quadern d’Aram…
(entrevista a Maria Ohannesian, escriptora armènia i llatinista).
–La literatura infantil i juvenil: cantates per a infants, contes, etc. (entrevista a
Eusebi Ayensa, curador de les Obres completes de Maria Àngels Anglada).
–El reconeixement públic: El premi Sant Jordi, l’ingrés a l’Institut d’Estudis
Catalans (entrevista a Carles Miralles, professor de grec de la UB i membre
de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans).
–Valoració global de la seva obra i projectes de futur (entrevista a Mariàngela
Vilallonga, directora de la Càtedra Maria Àngels Anglada, de la Universitat
de Girona, i avaladora del projecte, i a Antoni Puigvert, escriptor i crític
literari).

• Reportatges audiovisuals 2: Paisatges literaris
Les Closes (14’36’’)
Paisatges de l’Empordà (Vilamacolum [les Closes, casa de la família Geli] i
rodalies [Figueres, Camallera, etc.])
Entrevistes: Antoni Puigverd, crític literari.

No em dic Laura (16’22’’)
Paisatges d’Osona (Vic i rodalies)
Entrevistes: Maria Mercè Miró (companya d’estudis de M. A. Anglada) i
Narcís Garolera (crític verdaguerià).

També a tu, Cleanòrides (14’00’’)
Atenes (Ceràmic, Museu Arqueològic, Escola Politècnica…) i Creta (Réthimno)
Entrevistes: Assumpció Heras (crítica literària), Stamatis Filipidis (professor de
filologia neogrega de la Universitat de Creta) i Eusebi Ayensa (curador de les
Obres completes de Maria Àngels Anglada).

Artemísia (13’35’’)
Illa de Lesbos (Mitilene, Sikamià, Aiassos, etc.).
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Entrevistes: Pilar Anglada (germana i acompanyant de M. A. Anglada en el
seu viatge a Lesbos) i Stamatis Filipidis (professor de filologia neogrega de la
Universitat de Creta).

El violí d’Auschwitz (14’30’’)
Imatges procedents de Cracòvia, del camp de concentració d’Auschwitz i d’un
luthier construint un violí (el Sr. Xavier Ruíz, de Llagostera)
Entrevistes: Jacques Stroumsa (primer violí del camp de concentració
d’Auschwitz-Birkenau que conegué personalment Maria Àngels Anglada i que
visità Girona, convidat per la Càtedra Maria Àngels Anglada, l’any 2006), Neus
Català (supervivent del camp de concentració de Rabensbruck), i Marta
Pessarrodona (crítica literària).
Finalment fem constar que, a aquests sis reportatges audiovisuals, n’hem afegit
un setè no previst inicialment i titulat Josep Tero canta Anglada (11’21’’), en el
qual hem enregistrat aquest cantautor escalenc cantant els poemes Batecs
d’ocells, Et deixaré la veu, Aiguamolls i El bosc en el marc d’un recital celebrat a
l’església de Torroella de Fluvià el dia 26 de maig de 2007,

• 3ª fase: Posada a la pràctica de les estratègies de lectura i avaluació així com
dels materials elaborats
Per tal de validar la viabilitat de les estratègies de lectura i avaluació de les
obres proposades i la utilitat dels materials elaborats, qui això signa ha
aconseguit la col·laboració de 15 centres d’arreu de Catalunya que durant el
proppassat curs acadèmic han programat la lectura d’una o més obres
d’Anglada. Així les coses, els professors responsables de cada centre han passat
a classe –ja sigui en format de paper o telemàtic– les guies de lectura i els
reportatges audiovisuals de les obres Les Closes i No em dic Laura i de la Biografia
de M. A. Anglada per tal de valorar-ne la seva efectivitat pràctica (alguns
centres, a més, han proposat treballs de recerca a Batxillerat entorn de l’obra de
M. A. Anglada, per als quals han comptat en tot moment amb la col·laboració i
assessorament de qui això signa).
Volem fer constar així mateix que hem estat especialment curosos a l’hora de
seleccionar centres d’arreu de Catalunya –i no només de les dues comarques
més estretament relacionades amb la vida de l’escriptora (Osona i l’Empordà)– i
a l’hora de programar la lectura de les seves obres no exclusivament a les
classes de català sinó d’altres matèries com les llengües clàssiques i la música,
en atenció a la transversalitat de la seva obra.
Val a dir, a més, que a tots els alumnes participants en el projecte se’ls ha
passat, abans d’iniciar cada lectura, l’audiovisual sobre la vida i obra de Maria
Àngels Anglada, que ha anat acompanyat d’una enquesta per tal de valorar-ne
la seva utilitat pràctica.
Un altre fòrum que hem organitzat per a comprovar la utilitat d’aquestes
estratègies i materials i introduir, si s’escau, retocs en el seu procés d’elaboració
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ha estat el del grup de discussió que s’ha establert en el marc del seminari
titulat “La narrativa de Maria Àngels Anglada: actualització científica i noves
propostes didàctiques per a l’ESO i el Batxillerat”, coordinat per qui això signa i
proposat al CRP de l’Alt Empordà per als mesos de febrer-juny de 2007. La
vintena de professors inscrits han revisat a fons tots els materials elaborats i
n’han fet interessants propostes de millora.
Finalment, hem fet ús d’una tercera plataforma d’avaluació tant de les guies
escrites com dels reportategs audiovisuals no prevista en un principi però que
considerem d’una gran utilitat: dos clubs de lectura de la ciutat de Figueres.
Així, el Club de lectura de la Biblioteca Fages de Climent ha llegit l’obra Les
Closes, mentre que el Club de lectura del Casal dels avis de Figueres ha llegit No
em dic Laura. En ambdós clubs, les sessions de comentari de les obres han estat
portades per qui això signa, que ha aprofitat l’ocasió per passar una selecció
d’exercicis continguts en les guies de lectura d’aquestes obres així com els
audiovisuals específics, tot fent omplir als assistents la corresponent enquesta
d’avaluació.
En la darrera etapa del nostre treball, hem introduït a les guies de lectura i als
reportatges audiovisuals, sempre ens ha semblat convenient, els retocs
suggerits pels alumnes, professors i pel públic lector adult participant en els
clubs de lectura, l’abast i tipologia dels quals passem a descriure en l’apartat
següent.

2.4. Anàlisi dels resultats
Els fòrums en els quals hem posat a la pràctica les guies de lectura i alguns dels
reportatges audiovisuals (els corresponents a la Biografia i a les obres Les Closes i
No em dic Laura, realitzats al llarg del proppassat curs acadèmic) són tres: 15
instituts d’arreu de Catalunya (2.4.1.), 15 professors participants en el seminari
de formació “La narrativa de Maria Àngels Anglada: actualització científica i
noves propostes didàctiques per a l’ESO i el Batxillerat” (2.4.2.), i una
quarantena de lectors adults que han llegit Les Closes i No em dic Laura en el
marc dels dos clubs de lectura descrits en el punt anterior (2.4.3.)
Tot seguit, passem a analitzar els resultats de la nostra recerca a partir del
buidatge i interpretació de les enquestes passades a aquests tres col·lectius:
2.4.1. Fòrum de 15 professors d’instituts catalans
Aquest fòrum és possiblement el que presenta major interès per a la nostra
recerca, ja que les respostes i observacions dels professors parteixen de la
posada a la pràctica, amb els seus alumnes, de les guies de lectura i d’algun
reportatge audiovisual. En total, doncs, les respostes de les enquestes
reflecteixen, de manera resumida, l’opinió de prop d’un miler d’alumnes de
nivell i procedència geogràfica i social ben diversa. En el següent quadre
especifiquem de quines obres i centres hem rebut, omplertes, les enquestes de
els guies de lectura que, en començar la recerca, els vam enviar –i els originals
de les quals es poden consultar a l’Annex–:
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Obra
No em dic Laura
El violí d’Auschwitz
El violí d’Auschwitz
El violí d’Auschwitz
El violí d’Auschwitz
Artemísia
Artemísia
Artemísia
Quadern d’Aram
Quadern d’Aram
Quadern d’Aram
Les Closes
Les Closes
Sandàlies d’escuma
L’agent del rei

Centre, professor/a responsable i
especialitat docent
Col·legi Sant Miquel dels Sants (Vic)
(Sílvia Caballeria, català)
IES de Cassà de la Selva (Cassà)
(Immaculada Camps,* català)
IES de La Roca (La Roca)
(Montserrat Codina, català)
IES Pla de l’Estany (Banyoles)
(Margalida Armengol, català)
IES Olivar Gran (Figueres)
Mònica Pujol (català)
IES de Castelló (Castelló d’Empúries)
Anna Saguer (català)
IES de Castelló (Castelló d’Empúries)
Immaculada Batlle (català)
IES Narcís Monturiol (Figueres)
Caterina Vilamitjana (clàssiques)
IES de Sant Feliu (Sant Feliu de Guíxols)
Adriana Danés (català)
IES Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols)
Àngels Ribas (català)
IES Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú)
Francesc Pasqual (català)
IES Alexandre Deulofeu
(Assumpció Heras (català)
Escola de Batxillerat del CIC (Barcelona)
N. Espinàs, B. Nuño, E. Lorés (català)
IES El Pedró (L’Escala)
Anna Saurí (Clàssiques)
IES Ramon Muntaner (Figueres)
Lourdes Torner (català)

Nivell
educatiu
4rt d’ESO
4rt d’ESO
4rt d’ESO
4rt d’ESO
4rt d’ESO
4rt d’ESO
4rt d’ESO
1r Batxillerat
4rt d’ESO
4rt d’ESO
2n Batxillerat
1r Batxillerat
2n Batxillerat
1r Batxillerat
1r Batxillerat

Del següent quadre –i abans de passar al buidatge de les enquestes pròpiament
dites– es poden extreure les següents conclusions:
• A aquest quadre cal afegir tres enquestes més, procedents de l’IES Ramon
Muntaner (1) i Alexandre Deulofeu (2), que van posar a la pràctica
experimentalment els reportatges audiovisuals de la Biografia i de l’obra Les
Closes.
• El quadre anterior presenta alguna diferència respecte de la taula-resum de
les obres llegides, centres i professors col·laboradors, competències i suport
videogràfic que vam adjuntar a la documentació de sol·licitud de la present

*

Aquesta professora va tenir l’amabilitat de fer-nos arribar, a part de l’enquesta, una sèrie de
consideracions amb informacions d’interès relacionades amb la posada a la pràctica d’aquesta
lectura amb els seus alumnes, que incloem, juntament amb l’enquesta corresponent, a
l’Apèndix.
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llicència. Com ja vam exposar en un dels informes de seguiment, aquestes
diferències es concreten en els dos punts següents:
• Limitació del centre de centres col·laboradors en el projecte: Degut a
algun canvi de destinació dels professors col·laboradors i de baixes
laborals imprevistes, el nombre de centres col·laboradors ha passat de 20 a
15.
• Pensant especialment en la difusió de les guies de lectura i dels
audiovisuals, hem considerat convenient de centrar la nostra recerca a
segon cicle d’ESO i Batxillerat, deixant per una altra ocasió el primer cicle
d’ESO. Per a compensar aquesta limitació de materials didàctics, hem
augmentat la nòmina d’obres treballades de 7 a 8, afegint a la proposta
inicial el relat També a tu, Cleanòrides, del qual hem preparat tant una guia
escrita com un reportatge audiovisual. Aquest canvi de darrera hora ha
impedit que el resultat del nostre treball en relació a aquesta obra hagi
pogut ésser posat a la pràctica en cap centre educatiu (per bé que sí que
aquests materials nous han estat llargament debatuts en el seminari de
formació del professorat anteriorment citat). A més, hem inclòs un
reportatge audiovisual nou (és a dir, no previst a la proposta inicial), en el
qual el cantautor Josep Tero canta una selecció de poemes de Maria
Àngels Anglada.
• Una mateixa obra pot éser apta per a diversos nivells educatius, tot i que els
nivells més adients i dels quals disposem de més informació són 4rt d’ESO i 1r
de Batxillerat. Els professors enquestats ens han comunicat així mateix que el 2n
de Batxillerat és un nivell educatiu també molt apte per a la lectura d’algunes
novel·les d’Anglada, tot i que el fet que l’Oficina de les PAU fixi unes lectures
per a l’assignatura de literatura limita molt el marge de maniobra. De la mateixa
manera, se’ns ha fet constar que algunes de les obres del quadre anterior poden
ésser també aptes per a grups de 3r d’ESO de nivell mitjà i alt.
• Una mateixa obra pot ésser apta també per a més d’una especialitat docent.
Com es pot comprovar, a banda de català, algunes d’aquestes lectures han estat
posades a la pràctica amb alumnes de llengües clàssiques a 1r de Batxillerat.
Com posen d’evidència les enquestes, els resultats i nivell d’aprofitament de les
lectures no varien substancialment sigui quina sigui l’especialitat docent a
partir de la qual aquestes siguin proposades. Malauradament, la llarga baixa
laboral de la professora de música Montserrat Morera, de l’IES Arnau Cadell,
de Sant Cugat del Vallès, ha impedit que tinguem una opinió més sobre la
utilitat de les nostres guies i reportatges audiovisuals privinent del món de les
arts plàstiques i la música. Amb tot, l’esmentada professora s’ha compromès a
posar a la pràctica aquests materials en el proper curs acadèmic 2007-2008.

El buidatge de les enquestes enviades pels professors i professores participants
en el projecte –i que incloem a l’Annex– dóna els següents resultats porcentuals
(anotem al costat de cada resposta el nombre de respostes positives així com el
tant per cent arrodonit que aquestes suposen respecte del total):
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ASPECTES GENERALS:
1. La guia de lectura, en termes generals, t’ha satisfet?
gens: 0 (0 %)
una mica: 0 (0 %)
força: 2 (13 %)
molt: 9 (60 %)
moltíssim: 4 (27 %)
2. Creus que aquesta guia pot ser útil per a millorar la teva tasca docent?
gens: 0 (0 %)
una mica: 0 (0 %)
força: 3 (20 %)
molt: 11 (73 %)
moltíssim: 1 (7 %)
3. Creus que aquesta guia pot ser útil per a professors d’altres centres?
gens: 0 (0 %)
una mica: 0 (0 %)
força: 2 (13 %)
molt: 11 (73 %)
moltíssim: 2 (13 %)
4. Quina repercussió creus que tindrà aquesta guia en les futures lectures que
programis de l’obra més amunt esmentada?
poca: 0 (0 %)
una mica: 0 (0%)
força: 3 (20 %)
molta: 7 (47 %)
moltíssima: 5 (33 %)

ASPECTES CONCRETS:
Valora, tot donant-los una puntuació de l’1 al 10, la utilitat dels diferents
apartats d’aquesta guia de lectura:
1. L’obrador de l’escriptora:
5:
1 (7 %)
6:
0 (0 %)
7:
3 (20 %)
8:
4 (27 %)
9:
5 (33 %)
10: 2 (13 %)
2. Proves de comprensió lectora:
7: 2 (13 %)
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8: 3 (20 %)
9: 4 (27 %)
10: 6 (40 %)
3. L’ordit de la trama:
7: 3 (20 %)
8: 3 (20 %)
9: 3 (20 %)
10: 6 (40 %)
4. Llengua i estil:
8: 4 (27 %)
9: 7 (47 %)
10: 3 (20 %)
5. La veu de la crítica:
5
1 (7 %)
6
0 (0 %)
7
1 (7 %)
8
3 (20 %)
9
8 (53 %)
10 2 (13 %)
6. Referències creuades:
3 1 (7 %)
4 0 (0%)
5 0 (0 %)
6 0 (0 %)
7 1 (7 %)
8 4 (27 %)
9 7 (47 %)
10 : 0 (0 %)
7. Activitats d’ampliació:
3 1 (7 %)
4 0 (0%)
5 0 (0 %)
6 1 (7 %)
7 2 (13 %)
8 4 (27 %)
9 6 (40 %)
10: 0 (0 %)
D’aquests resultats podem extreure els següents conclusions:
• Ens limitem, per a la interpretació de les dades, a les enquestes rebudes sobre
la utilitat de ls guies de lectura, atès que les quatre que ens han arribat entorn
dels reportatges audiovisuals constitueixen una mostra massa petita per
extreure’n conclusions de caràcter general. Per aquests reportatges ens seran de
molta més utilitat les enquestes passades als professors participants en el
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seminari de formació citat més amunt i als membres dels dos clubs de lectura
figuerencs esmentats també anteriorment. Amb tot, es poden consultar aquestes
tres enquestes –que són altament positives– a l’Annex que clou aquesta
Memòria.
• Pel que fa als aspectes generals queda clara la utilitat general de les guies en
tant que totes les respostes estan en la que podríem anomenar la banda alta de
la graella, oscilant la seva utilitat entre “força” i “moltíssima”.
• Respecte dels aspectes concrets en què es valoren els diferents apartats de les
guies de lectura, observem que les respostes són també molt positives. Així, si
ens centrem en la puntuació de la banda alta (de 8 a 10), les respostes (sobre la
mostra de les 15 enquestes rebudes) i els tants per cent són com segueixen:
L’obrador de l’escriptora: 11 (73 %)
Proves de comprensió lectora:
13 (87 %)
L’ordit de la trama 12 (80 %)
Llengua i estil:
14 (93 %)
La veu de la crítica: 13 (87 %)
Referències creuades:
11 (73 %)
Activitats d’ampliació:
10 (67 %)
Vistos aquests porcentatges, observem que tots els apartats són valorats molt
positivament, especialment els titulats Proves de comprensió lectora, L’ordit de
la trama, Llengua i estil i La veu de la crítica, als quals més d’un 80 % de les
enquestes atorguen una puntuació del 8 al 10.
Cal observar, amb tot, que els apartats Referències creuades i Activitats
d’ampliació, tenen, en un cas, una puntuació molt baixa (3), atorgada en
ambdues ocasions per les professores de l’Escola de Batxillerat del CIC.. En
comentar aquest aspecte amb les esmentades professores, ens van aclarir que el
motiu de la seva puntuació tan baixa no era pas la manca d’interès dels exercicis
proposats, sino la impossibilitat en què totes elles es van trobar a l’hora de
posar-los a la pràctica per raons de temps, cosa que no invalida aquests apartats
en altres centres i professors que sí que puguin disposar de més temps per
treballar les guies.
Alguns dels professors i professores enquestats han volgut fer constar
comentaris personals al peu de l’enquesta, que també mereixen la nostra
atenció. Val a dir que la majoria d’aquests comentaris són altament positius i
encoratjadors cara a la difusió a gran escala dels resultats de la nostra recerca.
Així, per exemple, la professora Immaculada Batlle, de l’IES de Castelló,
reconeix que “la guia és molt completa”, judici compartit per la professora
Lourdes Torner, de l’IES Ramon Muntaner, qui afirma que “la guia ha estat
utilíssima”, motiu que la porta a esperar que, juntament amb les d’altres obres,
“s’editi ben aviat”.
Altres docents entren a destacar aspectes concrets d’aquestes guies, com la
seva transversalitat (Mònica Pujol, de l’IES Olivar Gran), o la seva amenitat,
profunditat i utilitat a l’hora d’atendre, gràcies a la seva varietat d’exercicis, la
diversitat (Adriana Danés, de l’IES de Sant Feliu, i Francesc Pasqual, de l’IES
Joaquim Mir).
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Altres enquestats fan propostes i suggeriments molt dignes de consideració,
que passem a comentar breument a continuació:
• Coincidim plenament amb professora Sílvia Caballeria, del Col·legi
Sant Miquel dels Sants, de Vic, a l’hora de proposar un itinerari per Vic prenent
com a base la narració No em dic Laura. De fet, aquesta possibilitat sembla que es
farà realitat ben aviat arran d’un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de
Vic i la Càtedra Maria Àngels Anglada, de la Universitat de Girona. En el marc
d’aquest acord s’editaran en els propers mesos les nostres guies de les obres No
em dic Laura i L’agent del rei.
• La professora Àngela Ribas, de l’IES Sant Elm, de Sant Feliu de
Guíxols, assenyala, en relació a l’obra Quadern d’Aram, que els apartats
L’obrador de l’escriptora, Proves de comprensió lectora i Llengua i estil són
molt aptes per a 4rt d’ESO, mentre que els titulats L’ordit de la trama, La veu de
la crítica, Referències creuades i Activitats d’ampliació semblen més apropiats
per a Batxillerat. Per part nostra, estem plenament d’acord amb aquest
comentari i considerem que aquesta mateixa diversitat d’exercicis i de nivells de
dificultat pot ajudar a aconseguir allò que ha estat una de les nostres prioritats a
l’hora de confegir aquestes guies, això és, que puguin contenir exercicis útils per
a un ample espectre d’alumnes i nivells educatius.
• De la mateixa manera i en relació a la seva experiència en la
programació de Les Closes a 1r de Batxillerat, les professores Noemí Espinàs,
Blanca Nuño i Eulàlia Lorés, de l’Escola de Batxillerat del CIC, observen molt
encertadament, en opinió nostra, que els apartats L’obrador de l’escriptora i
Llengua i estil són molt apropiats per a treballar continguts de llengua, mentre
que les Proves de comprensió lectora, L’ordit de la trama i La veu de la crítica
serveixen més per a treballar continguts de literatura. Així mateix, acaben
reconeixent que la guia no només és adeqüada per a la matèria comuna de
llengua catalana i literatura sinó també, i de manera molt especial, per a la
matèria de modalitat de Literatura catalana.
• Finalment, pel mateix que hem dit en el punt anterior, reconeixem estar
en desacord amb la professora Margalida Armengol, de l’IES Pla de l’Estany, de
Banyoles, que en la seva enquesta proposava que s’organitzessin les activitats
per nivells educatius. Al nostre entendre, l’experiència demostra prou
clarament que, dins d’un mateix nivell educatiu, el grau de coneixements dels
alumnes és sovint molt divers, cosa que dificulta organitzar els exercicis per
nivells i treu possibilitats d’aplicació pràctica a les nostres guies.
Tres professores participants en el projecte, les Sres. Immaculada Camps, de
l’IES de Cassà, Caterina Vilamitjana, de l’IES Narcís Monturiol, de Figueres, i
Maria Assumpció Heras, de l’IES Alexandre Deulofeu, també de Figueres, han
tingut l’amabilitat de fer-nos arribar informació addicional respecte de la
utalitat de les nostres guies a l’hora de treballar a classe i a casa les obres que
llegien els seus alumnes, El violí d’Auschwitz, Artemísia i Les Closes
respectivament. Aquesta informació s’ha concretat en un llarg comentari per
escrit per part de la Sra. Camps o en la tramesa d’algun dels exàmens i treballs
realitzats pels seus alumnes, per part de les Sres. Vilamitjana i Heras, amb
l’objectiu que comprovéssim personalment la utilitat de les nostres guies.
De tota aquesta informació voldriem destacar els següents aspectes:
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• La glossa de la Sra. Camps sobre els resultats de la posada a la pràctica,
amb els seus alumnes de 4rt d’ESO, de la guia de lectura de l’obra El violí
d’Auschwitz ens ha permès, per exemple, de corregir alguna pregunta de les
proves de comprensió lectora mal formulada (qüestió 6 de la sèrie 2) o que
presentava, en el solucionari, una resposta errònia (qüestió 8 de la sèrie 1). Així
mateix i després de passar gairebé sencera la nostra guia als alumnes (cas
realment excepcional, donada la seva extensió), aquesta professora ens fa una
sèrie de comentaris molt enriquidors en relació al grau de dificultat dels
diversos exercicis i al nivell educatiu al qual s’adiuria més cadascun d’ells,
comentaris que ens seran de gran utilitat quan realitzem la revisió final de les
guies en vistes a la seva publicació en conjunt.
• La professora Caterina Vilamitjana va col·laborar estretament amb qui això
subscriu en l’anàlisi de la idoneïtat de les proves de resposta múltiple que hom
proposava a la guia de lectura d’Artemísia. Més concretament, aquesta
professora va passar els dos models de prova en un grup de 7 alumnes de grec
de 1r de Batxillerat de l’IES Narcís Monturiol. Els resultats (sense penalitzar en
un principi els errors) van ser els següents:
Nom de l’alumne/a
Vanessa Gómez
Lídia Córdoba
Adrià Silva
Sandra Hernández
Lucía Bentos
Maria Garriga
Jessica Redondo

Prova 1
5
8
4
7
4
8
4

Prova 2
10
9
4
7
8
9
8

El primer aspecte que crida l’atenció és la major dificultat –tenint en compte els
resultats– de la prova 2 respecte de la prova 1, especialment evident en el cas
dels alumnes Vanessa Gómez i Jessica Redondo, els resultats de les quals, en la
segona prova, doblen els de la primera. Per evitar aquesta descompensació,
hem reubicat algunes preguntes.
Així mateix, hem fet també una anàlisi de la prova pregunta per pregunta
per tal de calibrar l’índex de dificultat de cadascuna d’elles. Com recomanen els
especialistes en les Proves d’elecció múltiple (les anomenades PEM), aquest
índex es calcula dividint el nombre d’alumnes que no han respost correctament
la pregunta amb el número d’alumnes totals del grup. Quan més s’acosta el
resultat a 0, més fàcil és la pregunta i, contràriament, com més s’acosta a 1, més
difícil és la pregunta. En el nostre cas, no hem hagut de canviar cap pregunta, ja
que cap d’elles ha ha tingut un nivell de dificultat superior a 0’75, que és el límit
considerat acceptable.
No hem d’oblidar, però, que en la correcció anterior no s’han penalitzat els
errors, com és aconsellable de fer-ho per tal d’evitar que el factor atzar desvirtuï
la nota final. Així, la Nota ha de ser el resultat dels encerts menys els errors
dividits pel nombre d’opcions menys una (tenint en compte que les preguntes
no contestades ni sumen ni resten). D’aquesta manera, com posen de manifest
les proves corregides que adjuntem a l’Annex, la nota vàlida no és la del quadre
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anterior sinó la resultant de l’aplicació d’aquesta fórmula. Els resultats vàlids,
per tant, serien els següents
Nom de l’alumne/a
Vanessa Gómez
Lídia Córdoba
Adrià Silva
Sandra Hernández
Lucía Bentos
Maria Garriga
Jessica Redondo

Prova 1
3’4
7’4
2
6
2
7’4
2

Prova 2
10
8’7
2
6
7’4
9
7’4

• La professora Maria Assumpció Heras va passar als seus alumnes de 1r de
Batxillerat de l’IES Alexandre Deulofeu una selecció d’exercicis extrets de la
guia de lectura de Les Closes. La seva resolució de manera satisfactòria
comportava una millora de la nota de català de la tercera avaluació.
Com posen de manifest els dos models que adjuntem a l’Annex,
corresponents a Mar San Martín Boix i Débora Pérez Merlo, els alumnes
responen sense gaire dificultat les preguntes de l’apartat Llengua i estil i
tampoc tenen massa problemes a l’hora de trobar informació (majoritàriament a
internet) sobre el marc històric de la novel·la, exercici que es proposa a l’apartat
d’Activitats d’ampliació. Molt més insegurs, en canvi, es mostren a l’hora de
resoldre activitats dels apartats L’obrador de l’escriptora, L’ordit de la trama i
La veu de la crítica, en les quals han d’interrelacionar idees o versions diverses
dels fets narrats a la novel·la. En la resolució d’aquestes preguntes, que és on
més s’han d’esplaiar, és on també es mostra més clarament la seva poca
competència pel que fa a l’ortografia catalana, un dels grans reptes que ha
d’afrontar el sistema educatiu actual.
2.4.2. Fòrum de 15 professors participants en el seminari “La narrativa de
Maria Àngels Anglada: actualització científica i noves propostes didàctiques
per a l’ESO i el Batxillerat”
Com ja hem assenyalat en més d’una ocasió al llarg d’aquest informe, durant el
segon semestre del passat curs acadèmic vam posar a debat els materials escrits
i audiovisuals en el marc d’un seminari de formació del professorat organitzat i
realitzat al CRP de l’Alt Empordà. Així doncs, els assistents –molts d’ells amb
una llarga experiència en la programació de lectures de Maria Àngels Anglada
als seus instituts– van debatre la idoneïtat d’aquests materials i van fer una sèrie
de propostes de millora que, en la major part dels casos, ja han estat
incorporades a les guies de lectura i als reportatges audiovisuals.
Com que ja ens hem ocupat llargament de les guies de lectura a l’apartat
anterior i la valoració que d’elles en van fer els professors d’aquest seminari va
ser també molt positiva sense pràcticament cap observació crítica (vegeu les
enquestes que adjuntem a l’Annex), ens centararem ara en els reportatges
audiovisuals, que van ser objecte d’un llarg debat al llarg del seminari. Com en
el cas de les guies, comencem per fer un buidatge de les 10 enquestes rebudes i
que també es poden consultar a l’Annex:
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ASPECTES GENERALS:
1. Els audiovisuals, en termes generals, t’han satisfet?
gens: 0 (0 %)
una mica: 0 (0 %)
força: 0 (0%)
molt: 8 (80 %)
moltíssim: 2 (20 %)
2. Creus que aquests audiovisuals poden ser útils per a millorar la teva tasca
docent?
gens: 0 (0%)
una mica: 0 (0 %)
força: 1 (10 %)
molt: 8 (80 %)
moltíssim: 1 (10 %)
3. Quina repercussió creus que tindran aquests audiovisuals en vista a les
futures lectures que programis d’obres de M. A. Anglada?:
poca: 0 (0 %)
una mica: 0 (0 %)
força: 0 (0%)
molta: 10 (100 %)
moltíssima: 0 (0 %)
4. Pel que fa a la seva duració, els audiovisuals t’han semblat?
massa breus: 0 (0 %)
una mica breus: 1 ( 10%)
correctes: 9 (90 %)
una mica llargs: 0 (0 %)
massa llargs: 0 (0 %)
5. Fins a quin punt els audiovisuals t’han semblat fidels a l’obra o a la figura de
M. A. Anglada?
gens: 0 (0 %)
una mica: 0 (0 %)
força: 0 (0 %)
molt: 6 (60 %)
moltíssim: 4 (40 %)

ASPECTES CONCRETS:
Valora, tot donant-los una puntuació de l’1 al 10, els següents aspectes d’aquest
audiovisual:
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1. Selecció d’imatges:
8: 3 (30 %)
9: 5 (50 %)
10: 2 (20 %)
2. Tractament de les imatges:
6: 2 (20 %)
7: 1 (10 %)
8: 4 40 %)
9: 3 (30 %)
10: 0 (0 %)
3. Entrevistes:
8: 4 (40 %)
9: 5 (50 %)
10: 1 (10 %)
4. Música (banda sonora):
6: 1 (10 %)
7: 1 (10 %)
8: 5 (5 %)
9: 2 (20 %)
10: 1 (10 %)
5. Veus (en off i recitat):
7: 3 (30 %)
8: 3 (3 %)
9: 4 (40 %)
10: 0 (0 %)
D’aquests resultats podem extreure les següents conclusions:
• Els resultats són molt positius, tant pel que fa als aspectes generals com als
concrets.
• Respecte dels aspectes generals, només un enquestat ha considerat que els
audiovisuals eren massa breus, opinió que contrasta amb la dels altres 9 que
han considerat que aquests tenien una durada correcta. Així mateix, pel que fa
al grau de satisfacció i a la utilitat d’aquests materials audiovisuals per a la tasca
docent, tots els enquestats coincideixen en afirmar que aquests materials els han
agradat molt i que tindran una important reprecussió en la seva programació
futura de lectures de novel·les de Maria Àngels Anglada. La unanimitat també
és total a l’hora de valorar la fidelitat dels audiovisuals a la figura i obra
d’Anglada.
• Pel que fa als aspectes tècnics concrets, en la valoració de la selecció
d’imatges i de les entrevistes la puntuació no baixa en cap cas de 8. Les veus en
off i el recitat també tenen una valoració relativament alta (del 7 al 9). Els
apartats que, en algun cas concret, tenen una puntuació més baixa són el del
tractament de les imatges (al qual en dues ocasions se li assigna una puntuació
de 6) i el de la música (que en una ocasió obté també un 6). L’elecció d’una
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música electrònica per a alguns passatges dels reportatges (en combinació amb
la música clàssica) i la distorsió volguda d’algunes imatges –recursos que tenen
l’explicació en els gustos estètics dels consumidors últims d’aquests materials,
els alumnes de secundària i batxillerat dels nostre instituts– semblen desplaure
puntualment algun enquestat. Novament, però, no ens hem de deixar portar
per l’opinió d’una o dues persones i ens hem de fixar en la mitjana de la
majoria, que de bell nou és clarament alta.
• Els comentaris personals al peu de l’enquesta, com es pot comprovar, són
també molt positius. Recordem només que un entrevistat reconeix que aquests
reportatges són molt adequats per al darrer curs d’ESO i pel Batxillerat –
consideració que compartim plenament i que converteix aquests materials en
un molt bon complement de les guies de lectura escrites, adreçades precisament
a aquests nivells educatius.
Respecte de les entrevistes, hem d’assenyalar que un dels entrevistats diu
literalment que “es podia haver tret més suc de les entrevistes, més ben dit, de
les persones entrevistades”. Hem de reconèixer que no compartim plenament
aquesta opinió (en cas que el comentari –com nosaltres creiem– vagi adreçat al
nombre i duració de les entrevistes). En aquest punt hem estat molt curosos a
l’hora de limitar a un màxim d’un minut cada entrevista, ja que, per experiència
pròpia, les entrevistes llargues cansen els alumnes. Possiblement, si haguéssim
preparat aquests materials per al públic adult, hauríem estat més generosos en
el nombre i duració de les entrevistes. Aquest, doncs, juntament amb la música
electrònica seleccionada, és un dels aspectes dels reportatges que més clarament
responen als gustosdel públic adolescent al qual van adreçats els audiovisuals.
2.4.3. Fòrum de 40 lectors adults participants en dos clubs de lectura de la
ciutat de Figueres
Un darrer fòrum no previst inicialment però que ens han semblat convenient
d’utilitzar per a la valoració dels reportatges audiovisuals ha estat el de dos
clubs de lectura de Figueres: el de la Biblioteca Fages de Climent (que va llegir
l’obra Les Closes) i el de la Llar dels Jubilats (que va llegir No em dic Laura). En
ambdós casos, la lectura i debat sobre l’obra va acabar amb el visionat dels dos
reportatges audiovisuals corresponents i la contesta d’una breu enquesta (per
raons d’espai incloem només a l’Annex les enquestes referides a Les Closes, molt
més interessants, per la seva varietat de comentaris, que les de No em dic Laura).
Si bé les opinions reflectides a les enquestes han de ser tingudes en compte
amb precaució ja que els gustos i expectatives dels adults no coincideixen
sempre amb els dels nostres adolescents, en alguns casos aquests han fet
comentaris enriquidors que hem tingut en compte en el procés de revisió i
millora dels nostres reportatges. A més, és voluntat nostra que aquests
reportatges puguin ésser vistos alhora amb aprofitament pel públic adult i per
aquest motiu considerem que els clubs de lectura són el millor fòrum per a la
seva valoració en vistes a que algun dia puguin passar a enriquir també el fons
de les biblioteques del nostre país.
Atès que la puntuació tant dels aspectes generals com dels concrets ha estat
novament molt alta (i no aporta noves dades d’interès per al nostre debat), ens
centrarem només en alguna de les propostes de millora que han fet constar els
entrevistats al capdavall de l’enquesta.
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• Un entrevistat proposava que, al peu de les imatges de paisatges i pobles,
s’escrivís el seu nom per tal de situar l’espectador. En aquest punt hem de dir
que la veu en off informa puntualment dels paisatges seleccionats i que, a més,
el fet que l’alumne hagi llegit prèviament la novel·la (en cap cas aconsellem de
passar aquests reportatges abans de la lectura de les obres) fa innecessària, al
nostre entendre, aquesta informació, que de ser inclosa faria massa carregosos
els reportages i els donaria un caire de documentals geogràfics que nosaltres
hem volgut evitar en tot moment.
• De les dues veus dels reportatges, un entrevistat mostra el seu desgrat per
la veu femenina que recita passatges literals de les dues novel·les (per oposició a
la veu en off masculina). Estem plenament d’acord amb aquesta observació i,
per esmenar aquesta deficiència, hem optat finalment per canviar-la per la de
l’actriu i rapsoda Carme Callol.
• Un entrevistat fa constar que no li acaben d’agradar els canvis
d’enfocament d’algunes imatges, consideració respecte de la qual ens remetem
al nostre comentari sobre el tractament de les imatges inclòs a l’apartat anterior.
• Per acabar, en dos casos s’observa que la figura dels entrevistats o de la
mateixa Anglada parlant sobre un fons d’imatges mòbil no permet de visionar
amb claredat aquestes imatges. Hem de dir en aquest punt que hem optat per
aquesta solució per donar més vivesa als reportatges i que, en tots els casos, els
paisatges de fons no tenen una finalitat informativa sinó simplement estètica.

Per acabar volem fer constar el nostre agraïment a tots els companys, alumnes i
públic lector en general que, per mitjà de les enquestes, ens han fet arribar les
seves consideracions sobre l’interès, qualitat i potencialitat per a l’ensenyament
de les guies de lectura i dels reportatges audiovisuals. Som conscients que,
sense els seus comentaris, els nostres materials presentarien deficiències en més
d’un punt que els traurien efectivitat i limitarien sensiblement la seva utilitat
pràctica.
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MATERIALS ELABORATS I POSATS A LA
PRÀCTICA EN EL MARC DE LA RECERCA
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GUIES DE LECTURA
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LES CLOSES
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I. L’OBRADOR DE L’ESCRIPTORA
1) En bona part del capítol II («Parlen els documents») Anglada reprodueix les
notícies de què s’ha servit per narrar l’assassinat de Tomàs Moragues i posterior
judici i empresonament de la seva vídua, Dolors Canals. A continuació
reproduïm dues notícies més, extretes de la revista El Ampurdanés:
«Ninguno o muy pocos son los detalles que podemos dar acerca el
asesinato cometido en el pueblo de Vilamacolum en la noche del día dos
de los corrientes en la persona del señor Geli (és a dir, Tomàs Moragues),
rico propietario de la población. Según se nos ha asegurado, parece que
algunos malhechores se introdujeron de noche á la casa de dicho señor, al
que asesinaron bárbaramente. Sabido por el tribunal de ésta, se trasladó
inmediatamente al sitio de la catástrofe, lo que nos hace esperar de su
justicia que hará todo lo que esté de su parte para que no quede impune
tan atroz delito» (6 de desembre de 1866, núm. 495, p. 3).
–Compara el contingut d’aquesta notícia amb la del 3 de desembre d’aquell
mateix any que reprodueix Anglada al principi del capítol II. Afegeix la notícia
transcrita més amunt alguna dada nova? Observes a més alguna diferència pel
que fa al tractament de la notícia (objectivitat, veracitat de la informació…).
«El lunes catorce del actual fue conducida a esta plaza, por disposición de
la comisión militar, según se cree, la viuda de D. Paulino Geli (Tomàs
Moragues), propietario que fue de Vilamacolum» (17 de gener de 1867,
núm. 507, p. 3).
–Quina dada nova afegeix aquesta notícia respecte de la reproduïda per
Anglada, amb data de 19 de gener de 1967, al capítol II?
2) La família de Tomàs Moragues és, com saps, una família benestant de
terratinents empordanesos. L’existència a la seva casa d’una capella privada i el
detall que Dolors Canals s’emportés a la presó una imatge de la Mare de Déu
amb l’argument que la incomunicació no devia afectar Déu, indica clarament
quina és la seva actitud davant de la religió. A continuació et transcrivim un
passatge del seu testament –conservat a l’arxiu de can Geli de Vilamacolum
(Can Moragues a la novel·la)– en què aquesta exposa les seves darreres
voluntats en relació als seus funerals:
«Quiere que el entierro y funerales se celebren en la misma forma que se
viene practicando en la familia, o sea con la asistencia de siete sacerdotes,
y que además se celebren en sufragio de su alma trescientas misas de la
limosna diocesana, así como la novena acostumbrada».
D’acord amb el que has llegit, respon a les següents preguntes:
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–Amb l’ajuda d’un diccionari defineix, dins del context del fragment, els
conceptes de «novena» i de «caritat diocesana».
–Creus que la voluntat expressada en aquest text per Dolors Canals està en
consonància amb l’actitud que va tenir al llarg de la seva vida vers la religió?
Opines, a més, que la seva condició de monàrquica –en comparació amb el seu
marit, defensor d’idees lliberals i republicà convençut– podia tenir-hi alguna
cosa a veure? Si cal, per respondre a aquesta pregunta, consulta algun manual
d’història.
–Com justificaries la redacció d’aquest fragment –així com de tots els altres
reproduïts en aquest capítol– en llengua castellana? Era aquesta la llengua de
l’administració a finals del segle XIX? Si cal, per respondre a aquesta pregunta,
consulta algun manual d’història de la llengua catalana.
3) El pare de Dolors Canals, que va ser un dels seus majors suports quan
aquesta fou acusada de l’assassinat del seu marit, va fer publicar sencera la
defensa de la seva filla i la va distribuir entre amics i coneguts, sens dubte amb
la intenció que acabessin les enraonies contra ella. Et transcrivim a continuació
el passatge en què es reprodueix la declaració de Dolors Canals sobre les
circumstàncies que envoltaren l’assassinat del seu marit amb l’objectiu que el
comparis amb la versió que d’aquest episodi dóna Anglada a les pàgines 216218 i assenyalis tots els punts en què aquesta, fent ús de la seva llibertat com a
escriptora, s’allunya de la seqüència real dels fets.
«Interrogada Dolors Batlle –Dolors Canals a la novel·la– (fol. 4 vª) refirió
“que el día primero después de cenar y cerradas las puertas esteriores se fue
a la cama con su marido: que éste puso una luz en la cabecera y leyó un
buen rato la historia de España: que después apagaron la luz y se
durmieron ambos, y cuando hacía ya un rato que estaban durmiendo, sintió
que la cogían en brazos y, sacándola de la cama, la condujeron a la cocina
donde puede decir que se despertó; que se vio a un hombre al lado con una
navaja, que la amenazaba para que no hablase, quien la ató las manos con
una cuerda y le preguntó qué más gente había en casa y en qué aposentos
estaban: que la dicente, toda aturdida, le contestó que había una criada en el
piso principal con un niño en el primer cuarto de la sala, y los criados en el
piso segundo: que inmediatamente aquel hombre hizo viniese a llamar a la
criada, amenazándola siempre con la navaja; y verificándolo salió la criada
desnuda y abrió la puerta del cuarto donde estaba encerrada con llave: que
aquel hombre hizo entrar a las dos en dicho cuarto, las intimó que callasen,
amenazándolas con el cuchillo: que luego que sacaron a la dicente de la
cama en donde quedó con su marido le trajeron parte de sus ropas para que
se abrigase, y advirtió que del bolsillo le habían sacado las llaves de las
cómodas, el rosario y otras frioleras: que al poco rato el hombre que estaba
con ellas desapareció dejándolas a oscuras, sin saber quién apagó la luz; y
oyeron ruido en la puerta principal de la casa como si la abrieran: que
cuando sacaron de la habitación de su marido a la que depone, vio que
había varios bultos o sombras en la alcoba, no pudiendo decir cuántos eran
ni las señas de ninguno mas que del que la custodió, que era un hombre
alto, desconocido, moreno y de muy mala cara, con una manta azul con que
se la tapaba envuelto en ella, sin que pueda dar otras señas mas que debajo
de la manta se le veía una cosa negra, porque se sobrecogió tanto que en
nada pudo fijarse, que no sabe lo que pasaría con su marido, a quien no ha
vuelto a ver, y que en la casa estaba el matrimonio, un criado viejo de
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mucha confianza, el mozo y tres criados, de todos los cuales no tiene
ninguna sospecha, ni los cree capaces de haber ausiliado a los malhechores;
que la dicente desde entonces, y con el susto, está postrada en cama; pero le
han dicho que han robado la casa, que su marido acostumbraba guardar el
dinero y documentos importantes en un escritorio que hay en el cuarto de
la sala, y no sabe qué existencias había. Que tampoco sabe ni sospecha
quienes hayan sido los autores de este atentado. Que luego que la casa
quedó en silencio la dicente salió de la habitación donde la había dejado el
mencionado hombre y vio que la ropa de diario de su marido estaba en la
antesala y una luz encendida, y, llamando a los criados que estaban en el
piso segundo, bajó el llamado Juan, desnudo, y después todos los demás y
le desataron las manos a la declarante y gritaron a los vecinos, que
acudieron, sin permitir a la dicente entrar en el cuarto de su marido,
haciéndola acostar en la cama de la criada porque estaba muy mala y
afectada de los nervios”»
(Defensa de Dª Dolores Batlle y Caritg, viuda de Geli, escrita por los
letrados D. Narciso y D. Mariano Fages y presentada en la causa
criminal pendiente en el Juzgado de primera instancia de Figueras, a
consecuencia del asesinato de D. Paulino Geli, hacendado y alcalde de
Vilamacolum, perpetrado en la madrugada del 2 de diciembre de 1866,
Barcelona: Imprenta de Magriñá y Subirana, 1868, p. 22-23)
4) Com reconeix l’autora mateixa, hi ha dos episodis del seu llibre sobre els
quals res recordava Serafina menor i que va haver de reconstruir a partir dels
documents conservats a l’arxiu de la can Geli de Vilamacolum: l’arribada de la
besàvia a casa després del seu empresonament i la malaltia i mort del seu fill
petit. En aquest arxiu hem localitzat l’esmentada acta, que et transcrivim a
continuació:
«El infraescrito, prevero-cura-párroco de la iglesia parroquial de
Vilamacolum, obispado y parroquia de Gerona,
Certifico: que en el libro cuarto de óbitos custodiado en este archivo
parroquial se halla la partida siguiente:
“A los trece de Septiembre del año mil ochocientos ochenta y cinco, en
esta parroquia de Santa María de Vilamacolum, obispado de la provincia
de Girona, después de haber recibido los Santos sacramentos, a las once
y media de la noche, falleció Joaquín Geli (Jeroni Moragues a la novel·la),
soltero, natural de Figueras y vecino de Vilamacolum, de edad diez y
nueve años, hijo legítimo de Paulino Geli (en realitat Tomàs Moragues),
de ésta, y de Dolors Batlle (Dolors Canals a la novel·la), de Santa Eulalia.
No me consta haya testado. Dos días después se dio sepultura a su
cadáver en el cementerio de esta parroquia, con un oficio de nueve
sacerdotes. Pedro Abella, Prevero Rector”.
Y para que conste expido la presente, firmada y sellada en Vilamacolum,
en los cinco de mayo del año del sello».
–Un cop llegit atentament aquest text, et proposem que comparis el fred
llenguatge notarial amb la narració profundament poètica d’Anglada en el que
constitueix un dels passatges més lírics de la seva obra i que pots localitzar a les
pàgines 248-249. Fixa’t sobretot en la rica adjectivació i en les expressions que
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denoten la profunda emoció de la besàvia i, en general, de tot el poble de
Vilamacolum davant la mort del seu fill als dinou anys d’edat.
5) L’obra que acabes de llegir té, com potser saps, una llarga història, ja que,
abans de ser presentada al premi Josep Pla, fou enviada per Anglada a dos
editorials que desestimaren de publicar-la. La seva redacció, a més, no es
realitzà d’una manera contínua i Anglada ja reconegué en més d’una entrevista
que l’havia començat uns anys abans però que degué abandonar-la
temporalment per dedicar-se a altres ocupacions. D’aquesta primera etapa s’ha
conservat un bloc amb un esborrany de les paraules inicials de Serafina menor
al capítol I que difereixen encara força de les que has llegit. Et proposem a
continuació que comparis aquesta primera versió amb la definitiva. Fixa’t
sobretot en els passatges subratllats i digues quina de les dues et sembla més
poètica i quina més anecdòtica? Per què? Tingues en compte que se’t demana
una opinió personal i no una resposta categòrica.
«Em sap greu que us calgui conèixer Vilasirvent un diumenge a la tarda,
perquè potser el poble us semblarà massa quiet, ancorat en una immobilitat
absoluta. Però els altres dies la Serafina encara feineja a la casa o a l’hort i
no tindria lleure per explicar-vos tantes coses. Primer pujarem al mirador i
així us fareu càrrec de l’escenari… compte!, l’escala és vella i la porta
d’entrar al mirador molt baixa, però el paisatge us compensarà de tot. Sí,
mirem-ho bé, perquè mai se sap si duraran molt en la seva gràcia vivent les
belles contrades on el cor s’atura…, el somriure blau del mar, les vorades
d’àlbers, aquesta claror d’avui sense calitja… tot està amenaçat.
Vilasirvent des d’aquí dalt us semblarà més gran, per la gran quantitat
d’edificacions –cases, pallers, coberts per als tractors, quadres– i els amples
patis que s’estenen des del cementiri, a ponent, fins a la petita església
romànica amb els tres alts xiprers que la volten. A més, hi ha moltes cases
tancades: cases mortes, deshabitades, i teulats que abriguen la solitud d’un
vell o d’un matrimoni que té els fills –pocs– a ciutat. El poble té ara menys
de les tres-centes ànimes que hi vivien en el temps de la besàvia i no sé si
duraran molt aquests camps de pomeres, aquests presseguers de poncelles
rosades. Com veieu, el mar no és gaire lluny: la distància justa per fer com
<de> resclosa, que deixa alenar la marinada però no l’allau de turistes…
només algun escadusser passavolant que s’embadaleix davant les sardanes,
per la Festa, o que ve a comprar costelletes de xai a casa de la Serafina. I ara
que coneixeu una mica Vilasirvent anem tot seguit a escoltar els seus mots».

32

II. MODELS DE PROVES DE COMPRENSIÓ LECTORA
PROVA 1
1) Segons exposa Maria Àngels Anglada al pròleg de la novel·la, quan va
decidir d’escriure la història de la besàvia?
a) En establir-se a l’Empordà arran del seu casament amb Jordi Geli.
b) Un vespre que tornava de les closes.
c) Durant un estiu molt calorós i llarg.
d) Quan buscava tema per presentar-se a un concurs literari.
2) On va refer-se Dolors Canals del trasbals produït per l’assassinat del seu
marit?
a)
b)
c)
d)

En una centre de salut de Figueres.
A can Moragues mateix.
A França, a casa d’uns parents llunayans de la família.
A la casa dels seus pares, a Bellvís.

3) Segons l’advocat Joan Arderius, per què dormia amb mitges Dolors Canals la
nit de l’assassinat?
a)
b)
c)
d)

Perquè els vespres d’hivern, a Vilasirvent, feia molt fred.
Perquè s’havia conxorxat amb els lladres per marxar amb ells.
Perquè, cansada com estava, no havia tingut esma de treure-se-les.
De fet, no era cert que Dolors Canals dormís amb mitges.

4) Quins dos fets hagué de reconstruir l’autora de la novel·la a partir dels papers
de l’arxiu de can Geli atès que se n’havia oblidat Serafina menor?
a) El primer dia que Serafina trepitjà el llindar de la casa de Vilasirvent en
companyia de la seva mestressa i la mort del fill petit d’aquesta.
b) L’assassinat de Tomàs Moragues i tot el procés judicial que se’n derivà.
c) El procés contra Dolors Canals i els mesos que aquesta passà a la presó
de Figueres.
d) Les noces de Dolors Canals amb Tomàs Moragues i el naixement del seu
primer fill.
5) En les reformes realitzades a la casa de Vilasirvent per Dolors Canals, en què
va transformar aquesta l’antiga alcova en què fou assassinat Tomàs
Moragues?
a) Va ser inutilitzada tapiant-ne la porta.
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b) En una habitació per a jugar la mainada.
c) En un magatzem per a desar-hi trastos vells.
d) En un pastador, amb forn i cossis d’aram.
6) La música és un element molt important en l’obra de Maria Àngels
Anglada. Quin personatge apareix relacionat amb aquesta art a Les Closes?
Quin és l’instrument que toca?
a)
b)
c)
d)

L’oncle Valentí, i toca el violoncel.
Tomàs Moragues, i toca el violí.
Jeroni Moragues, i toca la flauta dolça.
L’administrador de Can Morasgues, i toca la tenora.

7) Amb qui dormia Dolors Canals els hiverns a Bellvís?
a)
b)
c)
d)

Amb el gat de la casa.
Dormia completament sola.
Amb una nierada d’oques.
Amb una minyona.

8) Segons el relat de la tia Adelaida, quin detall molt important per a la seva
absolució li explicava sovint Dolors Canals?
a) Que no es coneixia que tingués cap dissensió amb el seu marit que la
pogués portar a voler-lo assassinar.
b) Que era una persona de constitució feble, incapaç d’empunyar una destral
com la que van trobar al lloc de l’assassinat.
c) Que a la casa es va trobar un anònim que l’exculpava de l’assassinat.
d) Que a la presó la van pesar per demostrar que hagués estat fàcil d’endurse-la de la casa a pes de braços.
9) Com va aconseguir Tomàs Moragues que Dolors Canals acceptés de casar-se
amb ell, segons el relat de la tia Adelaida?
a)
b)
c)
d)

Demanant-ho insistentment als seus pares, que s’hi oposaven.
Curant, a precs seus, una tórtora que aquest havia ferit en una cacera.
Alliberant, a precs seus, tots els ocells que tenia engabiats.
Comprant-li tot el que aquesta li demanava.

10) Com va perdre Dolors Canals el segon fill que esperava, segons el relat de la
tia Adelaida?
a)
b)
c)
d)

En caure d’un cavall.
En relliscar en un rec de les closes.
Degut a unes fortes hemorràgies que el metge no va poder aturar.
Degut al trasbals que li va suposar l’assassinat del seu marit.
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PROVA 2
1) En què es va basar fonamentalment Anglada per escriure la història de la
besàvia?
a) En la tradició oral de la família, trasmesa de generació en generació.
b) En invencions de la seva imaginació.
c) En vells papers conservats a l’arxiu familiar i en retalls de diaris de
l’època.
d) En documents antics trobats a la rectoria de l’església de Vilamacolum.
2) A qui semblava acusar Tomàs Moragues en les darreres paraules que va
pronunciar abans de morir?
a)
b)
c)
d)

A la seva muller, Dolors Canals.
A uns lladres.
A un majordom del servei.
A un rival polític.

3) Segons l’advocat Joan Arderius, per què la sogra de Dolors Canals,
Esperanceta Mixeu, i una cunyada van canviar el testimoni al cap d’uns
dies i van acusar aquesta d’infidelitat conjugal?
a) Per l’enveja que sentien per ella des del mateix dia que entrà a can
Moragues.
b) Per por a ser acusades elles de l’assassinat atès que no hi havia
sospitosos clars.
c) Per pressions dutes a terme pels assassins de Tomàs Moragues.
d) Per fer-se amb la tutela del nét i amb l’administració del patrimoni
familiar, confiat al pare de Dolors Canals.
4) Quina feta curiosa del rector de Bellvís és narrada al capítol III?
a)
b)
c)
d)

Negar-se a batejar tots els nens nascuts fora del matrimoni.
Abandonar els feligresos i anar a lluitar amb els carlins.
Afiliar-se al bàndol monàrquic i participar en la política local.
Oposar-se amb totes les seves forces al trasllat del cementiri de
Vilasirvent a un nou emplaçament lluny de l’església.

5) Quin famós escriptor castellà va visitar l’institut de Figueres on estudiava
Jeroni Moragues?
a) José Espronceda.
b) Mariano José de Larra.
c) José Zorilla.
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d) Gustavo Adolfo Becquer.
6) Quina amenaça es contenia en un anònim adreçat a Tomàs Moragues i
trobat en el seu jardí el 23 d’abril de 1906 en cas de no posar aquest pau al
poble i repartir la terra als pobres?
a)
b)
c)
d)

Volar la casa amb dinamita i fer-li malbé tota la collita.
Segrestar-lo i demanar un rescat per al seu alliberament.
Difamar-lo davant les autoritats locals perquè el detinguessin.
Portar a la vaga tots els seus treballadors i així no poder aplegar la
collita.

7) Segons el relat de la tia Adelaida, què recomanava Dolors Canals a la Mercè
de can Clos, la porquerola, perquè li passés l’enyorament a Vilasirvent?
a)
b)
c)
d)

Que llegís algun llibre per passar l’estona.
Que anés a veure passar els trens.
Que anés a mercat a Figueres.
Que l’acompanyés a visitar els camps de la hisenda familiar.

8) Segons el relat de la tia Adelaida, quines eren les preferències polítiques de
Dolors Canals i el seu marit?
a)
b)
c)
d)

Ella republicana i ell monàrquic.
Ambdós republicans.
Ella monàrquica i ell republicà.
Ambdós monàrquics.

9) Amb qui es va casar en segones núpcies Dolors Canals, segons el relat de la
tia Adelaida?
a) Amb Miquel Comellas, l’administrador de can Moragues.
b) Amb Joan Arderius, l’advocat que la va defensar amb èxit.
c) Amb Ignasi Cervera, amic del seu marit i conspirador, com ell, contra el
poder establert.
d) Amb un oncle del seu marit que surt al final de la novel·la.
10) De què va morir Dolors Canals?
a)
b)
c)
d)

D’una malaltia al ronyó aleshores inguarible.
D’una embòlia cerebral, conseqüència d’una congestió molt greu.
D’un atac de cor, com molts membres de la seva família.
De fet, a la novel·la no es precisa clarament la causa de la seva mort.
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PROVA 3
1) A banda de les tasques domèstiques habituals, quina feina tenia
encomanada Serafina major a can Moragues?
a) Ensenyar a ballar Tomàs Moragues al menjador de la casa.
a) Posar en ordre els vells papers de l’arxiu familiar.
b) Acompanyar Tomàs Moragues en les seves visites a Bellvís.
c) Posar per escrit tots els esdeveniments memorables de la família.
2) Segons el relat de l’advocat de Dolors Canals, per què no lladraren els
gossos de can Moragues quan entraren els assassins del seu amo?
a)
b)
c)
d)

Perquè els lladres, prèviament, els havien drogat.
Perquè estaven avesats a veure entrar gent estranya de nit a la casa.
Perquè aquell dia no es trobaven a la casa.
Perquè els lladres no van fer soroll i no se’n van adonar.

3) Segons l’advocat Joan Arderius, per què no va jugar a cartes Tomàs
Moragues amb els altres masovers la nit en què fou assassinat?
a) Perquè aquell dia havia treballat fins a molt tard i estava cansat.
b) Perquè els masovers no es van presentar a casa seva a l’hora convinguda.
c) Perquè el seu fill estava malalt i ell era un pare atent i afectuós que no
volia deixar-lo sol.
d) Perquè aquell vespre tenia intenció d’anar al metge amb la seva dona,
embarassada del seu segon fill.
4) A quina ciutat catalana es va traslladar Dolors Canals, els seus fills i
Serafina major abans de tornar definitivament a Vilasirvent després de la
sortida de la presó de la primera?
a) A Girona.
b) A Figueres.
c) A Tarragona.
d) A Barcelona.
5) De què va morir Jeroni Moragues, el fill petit de Dolors Canals?
a) De càncer.
b) D’embòlia.
c) D’una malaltia de ronyó.
d) D’accident, en caure d’un cavall.
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6) Qui informà l’autora dels darrers anys de Dolors Canals a Bellvís?
a)
b)
c)
d)

El seu fill Tomàs.
La tia Adelaida (néta de Dolors Canals).
Serafina menor.
Diversos informadors anònims de Vilasirvent.

7) Segons el relat de la tia Adelaida, a qui atribuïa Dolors Canals l’assassinat del
seu marit?
a)
b)
c)
d)

A la rancúnia d’un antic empleat.
A motius polítics.
A antigues rivalitats amb uns masovers de Vilasirvent.
De fet, no tenia cap idea preconcebuda sobre aquest fet.

8) Segons el relat de la tia Adelaida, què feien Esperanceta Mixeu i Dolors
Canals per evitar trobar-se a Vilasirvent?
a)
b)
c)
d)

No sortien pràcticament mai de casa.
Dolors Canals es traslladava la major part de l’any a Bellvís.
Anaven a missa a hores diferents.
Cadascuna s’informava prèviament d’on era l’altra per no trobar-se-la.

9) Segons el relat de la tia Adelaida, per què va decidir-se finalment Dolors
Canals a casar-se en segones núpcies amb Miquel Comellas, l’administrador
de can Moragues?
a) Perquè estava molt sola i perquè creia que aquest defensaria millor els
seus interessos.
b) Per consell dels seus pares, que no volien que visqués sola.
c) Perquè aquest li ho va demanar insistentment i ella no volia tenir-hi
problemes.
d) Perquè així li ho havia promès al seu marit abans de morir.
10) Com va assabentar-se la tia Adelaida de les circumstàncies reals que
envoltaren la mort de Tomàs Moragues?
a)
b)
c)
d)

Per la lectura d’un anònim que va trobar al jardí de casa seva.
Gràcies a les investigacions de l’advocat Joan Arderius.
Per una veïna de Vilasirvent, que ho va sentir d’un veremador a França.
Per un periodista local, que ho va esbombar a la premsa.
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SOLUCIONARI
Prova 1:

Prova 2:

1b
2d
3a
4a
5d
6a
7c
8d
9b
10 b

1c
2b
3d
4b
5c
6a
7b
8c
9a
10 b

Prova 3:
1a
2b
3c
4d
5c
6b
7b
8c
9a
10 c

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Cal tenir en compte que en les proves d’elecció múltiple els errors han de ser
penalitzats per evitar que el factor atzar desvirtuï la nota final.
Normalment la fórmula aplicada és la següent:
Nota = Encerts – Errors / n - 1
Això és, la Nota ha de ser el resultat dels encerts menys els errors dividits pel
nombre d’opcions menys una (en el nostre cas, 4 – 1 = 3). Lògicament, les
preguntes no contestades ni sumen ni resten.
D’aquesta manera, un alumne que hagi respost corectament 7 preguntes,
erròniament dues i n’hagi deixat una en blanc tindria la següent nota:
Nota = 7 – 0’6 [2 / 3] = 6’4.
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III. L’ORDIT DE LA TRAMA
1) A continuació tens un arbre genealògic dels personatges que apareixen a Les
Closes. Substitueix els noms reals pels literaris en aquelles caselles en què
aquests apareguin en negreta (per guiar-te una mica, et direm que el nom real
de Dolors Canals era Dolors Batlle i Caritg):

Josep Geli

Teresa Llorens

Miquel Batlle

Paulí Geli

Engràcia Maymí

Paulí

Maria

Dolors Batlle

Francesc Geli

Clotilde

Joaquima Caritg

Joaquim

Joaquim Geli

Francesc

Santiago

Moisès

Ismael

Fe

2) A les primeres edicions de Les Closes Maria Àngels Anglada encapçalava el
pròleg de la seva obra amb els següents versos del poeta italià Giuseppe
Ungaretti (1888-1970), bandejats de les darreres edicions:
«És en els vius que hi ha el camí dels morts,
nosaltres som la correntia d’ombres,
ells són llavor que germina en el somni,
seva és la llunyania que ens empara
i la seva ombra dóna pes als noms».
–Series capaç de relacionar el missatge que ens transmeten aquests versos amb
el contingut de Les Closes?
3) Fes una redacció dels fets que van passar la nit de l’assassinat de Tomàs
Moragues. Pots optar per relatar els fets objectivament, en tercera persona, o per
posar-te en la pell d’algun dels personatges implicats (Serafina major, Dolors
Canals, Tomàs Moragues, els lladres) i relatar-los, subjectivament, en primera
persona.
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4) Llegeix atentament la Carta de l’advocat Joan Arderius al pare de Dolors Canals i,
en dues columnes, fes un llistat dels càrrecs del fiscal contra Dolors Canals i
dels arguments de la defensa per refutar-los (cap. II)
5) Comenta, en relació amb l’argument de la novel·la, la frase «ni als ocells ni als
homes no els agraden les reixes» (cap. III), amb què Dolors Canals jutifica
l’alliberament de tots els ocells engabiats en retornar a can Geli després del seu
arrest a Figueres.
6) El capítol III de Les Closes, que porta per títol «El camí dels magraners» i que,
com recordaràs, està dedicat a la infantesa, adolescència, mort i enterrament del
fill petit de Dolors Canals, Jeroni Moragues, és encapçalat pels següents versos
populars (cap. III):
«Germà meu, fulleta d’àlber,
alceu’s que farem un tomb:
mirarem qui falta a taula
que em sembla que tots no hi som».
I unes pàgines més endavant Anglada reprodueix els següents versos populars
que solia cantar –gairebé profèticament– Serafina la major en el seu retorn a
Vilasirvent després dels anys passats a Barcelona (cap. III):
«El camí dels magraners
soleta em deixà a l’alcova.
Adéu, amor matiner,
lleugeres ales de rosa.
Per a gronxar els tamarius
la marinadeta torna,
però els meus cabells pel coixí
cap alè no els farà moure».
–Podries relacionar el contingut d’aquests dos poemes amb el destí tràgic de
Jeroni Moragues?
7) En un passatge del capítol III, dedicat a descriure el ritme vital de
Vilamacolum, amb el naixement d’infants, les trobades nocturnes dels amants i
les inevitables morts, trobem el següent passatge:
«…uns quants morts que hom acompanyava al cementiri vell, pel camí
vorejat de magraners bords de flors com estrelles i fruits amargants, que
els infants menjaven d’amagat, a redós de l’església petita, de color de
temps, i els deixaven les boques rialleres àcides i com enrajolades».
Així mateix, en un dels passatges més emotius de l’obra, al final d’aquest
mateix capítol, Anglada descriu de la següent manera el comiat que el poble de
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Vilasirvent fa al jove Jeroni abans de ser enterrat al cementiri vell d’aquest
poble empordanès:
«Molts han anat, en petits grups de dos o tres, a veure el cos del jove, els
homes donant voltes a la gorra entre els seus dits plens de durícies, les
dones senyant-se a l’entrada de la capella, tímidament; han mirat el bell
rostre d’alabastre –“sembla un sant de l’altar”– on s’ha adormit aquell
somriure amable per a tothom» (cap. III).
En aquests dos passatges es contenen dues imatges que Anglada reproduirà en
un poema titulat «Dues planes», en el qual descriu bellament les dues planes
més lligades a la seva vida, la de Vic, on va néixer l’any 1930, i la de l’Empordà,
on es va establir el 1961 arran del seu casament amb Jordi Geli set anys abans.
Els versos dedicats a l’Empordà són els següents:
«Camí dels vents he estimat l’altra plana,
els vols de les gavines als sembrats,
les aigües, com nosaltres, indecises.
Somrient, l’alabastre de les verges
dins els seus temples de color de temps,
el mar, que va ser un dia camí nostre»
–Podries identificar en aquests versos les dues imatges anteriorment al·ludides i
comentar-les?
8) A partir de les cartes transcrites al capítol IV (i molt especialment de la 1ª, la
3ª, la 8ª i la 10ª), comenta quina era la situació d’una dona de l’estatus social de
Dolors Canals a finals del segle XIX (sempre segons el testimoni que ens en dóna
Anglada). Creus que aquesta situació es pot generalitzar per a les dones dels
estatus socials més baixos com ara Serafina la menor o la Mercè de can Clos (la
porquerola)?
9) Respecte de Dolors Canals s’expliquen, en dos moments molt diferents de la
seva vida (joventut i vellesa), les dues anècdotes següents. Llegeix-les i respon
si, a parer teu, són complementàries o més aviat contradictòries (tingues en
compte la font de cadascuna d’elles):
«A can Canals eren molt fins i per esmorzar Dolors no podia triar allò
que li agradava més; sempre li servien xocolata desfeta, en xicres de
porcellana de floretes, molt petites i polides. I ella, que no parava mai,
no restava satisfeta i envejava l’esmorzar dels mossos a la cuina: grans
plats curulls de bacallà fins que el cor li digués prou. Aleshores l’hereu
Moragues, que havia esbrinat tot això, li va dir que quan fos casada
amb ell podria menjar bacallà fins que el cor li digués prou. També li
va prometre que anirien a balls i a les festes dels seus amics a Figueres
i d’altres pobles, i que no hauria pas d’estar-se tancada a la casa de
Vilasirvent. (…) La senyora Esperanceta, en canvi, pecava més aviat
d’avara» (paraules de Serafina menor, cap. I)
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«Va ser molt més tard, de velleta, que dormia amb les oques petites.
Ara, no et pensis pas que ho feia per motius sentimentals, sinó perquè
era la manera més econòmica de tenir-les calentones a la nit i d’evitar
que es morissin…» (paraules d’Adelaida, cap. V)
10) Al llarg de la novel·la apareixen una sèrie d’objectes amb una forta càrrega
simbòlica. Quin sentit creus que tenen els següents elements (recorda que els
dos primers apareixen relacionats amb la curta vida matrimonial de la
protagonista)?:
–Rellotget amb un ocellet d’esmalt a la tapa sobre un ramellet de flors que
regalà Tomàs Moragues a Dolors Canals quan van firmar els capítols
matrimonials.
–La tórtora ferida que guareix Tomàs Moragues per poder-se casar amb Dolors
Canals.
–La Verge de talla de l’oratori que s’endu Dolors Canals a la presó.
–L’oreneta blanc.
–Les flors i la flaire d’herba de les closes.
11) En tota novel·la històrica l’autor desestima dades i és en aquesta tasca a
voltes feixuga de selecció i en l’ús de la imaginació que l’escriptor es diferencia
de l’historiador. En el següent fragment, extret de la biografia de M. A. Anglada
escrita fa uns anys per F. Foguet, s’aporta una notícia important pel que fa a la
trama de la novel·la. Llegeix-lo i respon a les preguntes següents:
«La reconstrucció de fets bàsicament reals no obliga a jugar totes les cartes,
ni tampoc impedeix de fer volar la imaginació amb tota llibertat. A la
història real, ben mirat, encara hi ha una altra dada tràgica que Maria
Àngels Anglada desestima: el suïcidi de l’hereu (això és, del seu fill gran
Andreu Moragues [Francesc Geli en la realitat]). L’estratègia narrativa
consisteix a recuperar la història i triar-ne allò que permet d’evocar i
il·luminar l’ombra que s’amaga darrere el nom de la protagonista» (p. 92)
–Quin tret important de la vida de Dolors Canals silencia Anglada segons
Foguet?
–Podries trobar-ne, però, algun rastre en les paraules que li adreça la seva mare,
Dolors Canals, a la darrera carta del capítol IV?
–T’atreviries a exposar la teva opinió sobre els motius que possiblement
portaren la nostra escriptora a no incorporar obertament aquesta dada tan
significativa a la seva novel·la? Tingues en compte que en aquesta pregunta no
se’t demana tant una resposta encertada –del tot impossible, donades les
circumstàncies– com raonada.
–Ja al principi de la novel·la Tomàs Moragues és caracteritzat, en paraules de
Serafina menor, com «un home bo i generós, però una mica geniüt». A jutjar per
les agres paraules que li adreça la seva mare a la carta núm. 10 del capítol IV i
pel seu estat d’ànim posat de manifest en la carta 13 del mateix capítol, creus
que l’anònim amenaçant trobat al jardí de casa seva i el posterior atemptat van
endolcir el seu caràcter o més aviat al contrari?
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12) Com ja reconeix Anglada a la seva novel·la, l’absolució de Dolors Batlle en el
judici per l’assassinat del seu marit no posà fi a les enraonies que corrien per
Vilamacolum i que l’acusaven, directament o indirecta, de la tràgica mort del
seu marit. Encara avui en dia hi ha qui recorda a Vilamacolum el que es
comentava pel carrrer entorn de l’assassinat de Tomàs Moragues. Un
vilacolumenc que ha preferit restar en l’anonimat ens va explicar els fets –que
havia sentit narrar més d’un cop a la seva mare–, més o menys, de la següent
manera:
«El motiu real de l’assassinat de Paulí Geli (Tomàs Moragues a la novel·la)
no tenia res a veure ni amb diners ni amb qüestions polítiques. En realitat
la seva dona (Dolors Batlle) s’entenia en secret amb un altre home, del
qual estava embarassada. El seu marit es va malfiar d’ella i li va dir que, si
era cert que estava embarassada d’un altre home, la mataria, tant a ella
com al seu fill. Davant d’aquesta amenaça, ella optà per avançar-se i
encarregà a uns homes que el matessin. Els assassins van entrar pel pati
del darrere, van tancar les dones de la casa en una habitació, van lligar
Paulí Geli en una cadira i li van fer la clenxa (és a dir, li van obrir el cap
amb una destral). La masovera de la casa, que es deia Llandrich de
cognom, el va trobar enmig d’un bassal de sang i no va poder fer res per
salvar-lo».
–Quins trets de la història coincideixen amb la versió que ens presenta Anglada
a Les Closes? I quins divergeixen?
–Quins trets recull Anglada d’aquesta versió a la seva novel·la? Quin valor ens
hi dóna?
–Per què creus que el nostre informant, després de tants anys d’haver
transcorregut aquests fets, encara ha volgut restar en l’anonimat? En aquesta
pregunta et demanem simplement una suposició.
13) Maria Àngels Anglada, en una entrevista que li féu el periodista figuerenc
Joan Guillamet a principis de la dècada dels noranta del segle passat, definí de
la següent manera la seva relació amb la casa de Vilamacolum on transcorre la
novel·la Les Closes:
«Al principi m’hi barallava amb la casa, perquè la trobava massa gran,
sempre hi havia pols, per més que jo la tragués. I aleshores també va ser
com una lluita fins que finalment la casa em va fascinar. Em vaig
enamorar de la casa, vaig voler conèixer cada vegada més la seva història,
la gent que l’havia poblada. És una casa que me l’estimo moltíssim, tot i la
feina que em dóna. Només t’haig de dir que té vuit-cents metres quadrats»
(J. Guillamet, Creadors, Barcelona enllà, Girona: Columna & El Pont de
Pedra, 1993, p. 28)
–Creus que aquesta fascinació que reconeix Anglada que va acabar sentint per
la casa de Vilamacolum es deixa entreveure a la novel·la? A jutjar pel testimoni
personal de Dolors Canals, quin sentiment creus que li produïa a ella la casa
(fascinació, indiferència, rebuig…) Per què? En ambdós casos justifica la teva
resposta amb algun exemple extret de la novel·la.
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14) A la pàgina següent tens un plànol del 1r pis de la casa on fou assassinat
Tomàs Moragues, que figurava dins d’una versió mecanografiada de Les Closes
que es conserva a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres. Sabries marcar el
recorregut dels seus assassins segons la versió del fiscal i la de l’advocat
defensor, exposades en el relat del segon que pots trobar al cap. II (argument
1r)? Per fer-ho tingues en compte a més les reformes que féu a la casa Dolors
Canals després del seu alliberament, ja que el plànol és posterior a aquestes
reformes, i molt especialment el fet que la protagonista de la novel·la, amb
l’objectiu d’esborrar tota petja de la tragèdia, va convertir l’habitació en què fou
assassinat Tomàs Moragues en un pastador («panadería y cuarto para las
coladas», cf. cap. III).
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IV. LLENGUA I ESTIL
1) En la 5ª carta reproduïda per Anglada al capítol IV (p. 255-256) i en l’anònim
trobat al jardí de can Moragues, que constitueix el document 12 d’aquest capítol
(p. 262), el text no presenta pràcticament cap puntuació. Series capaç de
puntuar-lo de manera que pugui ser llegit sense problemes?
2) Un dels trets més destacat del llenguatge de Les Closes és el de l’ús
d’expressions populars. Aquestes expressions sovintegen especialment en el
capítol I, en el qual Anglada reprodueix el parlar de Serafina menor. En el
següent quadre tens marcades, en negreta, algunes d’aquestes expressions.
Amb l’ajuda, si cal, d’un diccionari, dóna el significat de cadascuna i posa’n un
exemple en català:
Les Closes

Significat

«La meva mare va estar
tants

anys

(a

can

Moragues) que en sabia
les coses fil per randa»
«era d’aquelles persones
que

si

les

s’esclovellen

burxes
com

un

pèsol»
«La mare de jove diu que
era alegre i viva, un
barret de rialles»
«tu que ets una baldufa
vés a la sala i ensenya a
ballar en Tomàs»
«La noia li va assegurar
que

romandria

muda

com un peix»
«(Dolors

Canals)

era

balladora i alegre com
una cardina»
«Li va dir que quan fos
casada amb ell podria

Exemple
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menjar bacallà fins que
el cor li digués prou»
«I la Serafina reia per
sota el nas»
«Es van entendre molt
bé,

la

minyona

i

la

mestresseta; es pot dir
que eren tap i carbassa»
«i això que la mare li deia
sempre el que pensava i
no mirava pas cortines»
«(Dolors Canals) pujava
l’escala amb un llamp de
correguda»
«El fet que no la hi
convidessin la feia sortir
de polleguera»

3) Tot i que Les Closes, no és una obra amb un rerafons clàssic (com passa amb
altres narracions d’Anglada com També a tu, Cleanòrides o Sandàlies d’escuma), hi
trobem sovint al·lusions a la literatura i al pensament i religió grecoromans, ja
sigui d’una manera evident (com en la referència al passatge de De rerum natura
de Lucreci en què es parla dels efectes que la por pot tenir sobre els individus) o
d’una manera més subtil, a partir de l’ús de paraules d’origen grec o llatí, com
«oracle» o «àugurs», o de la tècnica estilística de l’epítet, a la qual tan
acostumats ens tenen els autors clàssics.
En aquesta activitat et proposem que omplis el següent requadre, tot indicant
el sentit que tenen les tres primeres expressions i definint els conceptes marcats
amb negreta que segueixen, extrets tots ells de Les Closes:
Les Closes

Font grega

Context i

Sentit de

referència

l’expressió

« Aleshores,
commogudes pel
«Sovint pensava en la seu cant, des del Al·lusió

a

la

història de la besàvia fons dels estatges davallada
a l’hora suspesa del de
capvespre,

quan avançaven

l’Èreb, d’Orfeu
les inferns

als
per
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venien “ les ombres ombres tènues i recuperar la seva
lleugeres

i

els els espectres dels muller

espectres

orfes

llum”» (Pròleg)

morta,

de éssers privats de Eurídice
la llum» (Virgili,
Geòrgiques,

IV,

471-472)
«(Calipso) sempre
« I mai mai de la vida l’està fetillant (...) Paraules d’Atena
–acostumava a dir- per si d’Ítaca obté al seu pare Zeus
havia vist res més que s’oblidi, però per

aconseguir

bonic que la torterola el que és Ulisses, d’aquest
de fum que s’enfilava es

per permís

perquè

cel amunt des de can veure no fos sinó Ulisses

torni

Canals

de

(cap. I)

deleix

el

Bellvís» el fum que s’enfila pugui tornar a la
de la seva casa» seva pàtria
(Homer, Odissea, I,
56-59)
«Cresos, a mi que

«Però les alegries de sé molt bé que la Paraules del savi
la

besàvia divinitat

és atenès Soló al rei

acostumaven a tenir envejosa i causa Cresos que creia
una florida curta, tot i de perdició per als que
que

sovint

fossin mortals,

només

em riquesa podia fer

massa discretes per preguntes sobre la feliços
provocar

la

l’enveja condició

d’algun déu»

humana?»

(cap. III)

(Heròdot, Història,

els

humans

I, 32)
«La Clareta (...) coratjosament duia endavant les terres,
contradient les profecies d’alguns àugurs interessats que les
haurien volgudes per a ells» (cap. III)
« Una petita ombra patètica, però, malda per treure el cap en
aquesta història que no és la seva; potser amb uns quants
mots es conformarà de moment, com si fossin una libació de
llet i de rossa mel» (cap. III)
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«Les arrugues petites i creuades s’han s’han enfondit sota els
ulls tan clars, i en el graciós coll amb línia d’àmfora» (cap.
III)
«Les tertúlies de la teva besàvia, alguna tarda, amb aquelles
senyores que jo veia molt velles amb els ulls de la infantesa i
algunes de les quals l’escoltaven com un oracle...» (cap. VI)

4) Seguint amb el tema de les reminiscències clàssiques, un dels trets que més
clarament defineixen l’estil d’Anglada a Les Closes és l’ús d’epítets amb una
funció purament ornamental, com feien sovint els autors grecollatins, del tipus
«atzavares d’una sola florida» o «l’oriol menjador de figues». Tot entenent que
els epítets són adjectius o sintagmes preposicionals que es posposen a un nom
per emfasitzar-ne una qualitat inherent i no per determinar-lo o definir-lo,
posa’n un mínim de tres exemples que puguis localitzar dins de la novel·la.
5) A banda de l’epítet, la prosa poètica de Maria Àngels Anglada és plena de
figures literàries. Et proposem que, a continuació, identifiquis les figures
contingudes en els següents exemples, tot tenint en compte que en ells hi ha
exemples de personificació, metàfora, interrogació retòrica, comparació i
hipèrbole.
a) «Des del gran balcó encarat a marinada veig encara (…) l’antic camí ral pel
qual corrien en tílburi la besàvia i el seu marit, Tomàs Moragues,
empolsegant a l’estiu la plata de les oliveres»: ________________.
b) «El temps, però, és un arxiver molt avar i lliura els seus secrets amb
parsimònia»: ________________.
c) «Havia restat tan prima que se li podia veure l’ànima a contraclaror»:
_______________.
d) «Sempre es va pensar que al cap de pocs dies tornarien a ser a la banda de
fora. Quin mal havien fet elles?»: ________________.
e) «La mare, doncs, va emprendre el camí ral i diu que anava tan de pressa com
una mostel·la»: ____________________.
f) «Però les alegries de la besàvia acostumaven a tenir una florida curta»:
________________.
g) «Una mort amagada creixia en el cos esvelt i tan estimat del seu fill, talment
la fil·loxera en l’arrel dels ceps encara fullosos»: _______________.
h) S’han escampat, entre les pedres i les herbes, els ossos, un a un, blancs i
gairebé lluents talment palets de riera: polits per l’aigua manyaga i adusta
del temps, arrodonits per aquest amplíssim i pacient riu invisible»:
_____________ i ________________.
i) «(Dolors Canals i Climent Moragues) caminaven (…) entre els primers horts
de ben regades taules, amb el somriure de les dàlies i els gladiols enmig de
les regues»: _____________________.
j) «No vull afegir res més a aquests mots de l’àvia. Em sembla just que lliguin,
lleugers i grèvols, aquesta vella garba de records que no sé si t’ajudarà, com
tu volies, a conèixer una ombra darrere un nom»: ________________.
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V. LA VEU DE LA CRÍTICA
Arran sobretot de guanyar el premi Josep Pla l’any 1979, Les Closes despertà un
gran interès entre els crítics literaris del nostre país, que li van dedicar un bon
nombre d’articles i ressenyes, a les quals cal afegir les entrevistes de què va ser
objecte Anglada en diversos mitjans televisius i radiofònics així com en la
premsa escrita.
A continuació transcrivim algunes de les opinions que ens han semblat més
rellevants (agrupades per blocs temàtics) i, alhora, et proposem una sèrie
d’activitats.
1) La naturalesa:
«Però Les Closes és també un poema: un himne en prosa a la càlida
significació de les coses petites, a la inexhaurible riquesa del llegat popular
(que estem perdent), a l’esplendor d’una naturalesa pletòrica i múltiple
(que estan destruint). No és la naturalesa magnífica i abrupta dels
romàntics i modernistes, ni la mistificada i artificiosa dels decadents i
noucentistes, sinó més aviat la fràgil i tangible que estimava Ruyra» (Jordi
Pla, «Les Closes: crònica i poema»).
–Jordi Pla contraposa el tractament que fa Anglada de la naturalesa amb el que
ens ofereixen als autors modernistes i noucentistes. Amb l’ajuda del teu
professor, que et pot suggerir el títol d’alguna obra, posa un exemple de cada
cas).
2) Els personatges:
«Els homes, a l’obra de Maria Àngels (Anglada), queden sempre
desdibuixats, diluïts, tret del més feble entre ells: en Jeroni, l’adolescent
esprimatxat de tarannà sensible, la mort del qual als dinou anys provoca
unes planes bellíssimes i un clímax estrany, d’una rara grandesa» (Narcís
Pijoan, «La prosa de Maria Àngels Anglada», El Punt, 17-5-1979).
–Comenta aquesta opinió de Narcís Pijoan. Creus que, per exemple, la figura de
Tomàs Moragues queda desdibuixada davant de la de Dolors Canals?
3) El «feminisme» de l’obra:
«Però (a Les Closes) es veu que les dones tenien dificultats i que en certa
forma eren desgraciades, però no és feminista el llibre, no pot ser-ho»
(paraules de M. A. Anglada en una entrevista feta per Carme Basté i
publicada a Mundo Diario [12-1-1979]).
«No ens trobem, doncs, amb la reconstrucció literària d’un episodi ni, per
un altre extrem, no llisquem per una superfície fàcil d’imaginacions
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inspirades en uns fets del passat. Tot plegat és més subtil i, sobretot, és
essencialment femení. Hi ha en la literatura (…) una realitat femenina del
tractament i de l’acompliment d’un tema, d’una tasca. Uns factors
d’afinitat i d’elecció previs determinen ja, sovint, cap a on ha d’anar la
creació. No és merament una qüestió de sensibilitat, sinó de més endins,
del tot de la persona, és a dir, de natura. La dona, com en Kafka, exerceix
de representant (de testimoni o de fil conductor, diríem ara) de la terra, i
és amb ella amb qui ens hem d’entendre. Però sense generalitzar, aquesta
novel·la reporta uns fets per via femenina» (Joan Triadú, «Maria Àngels
Anglada : secrets i entorns», Avui, 31-3-1979).
–Bo i acceptant, com opina l’autora mateixa, que Les Closes no es pot titllar de
cap manera de novel·la feminista (entenent com a tal una obra d’exaltació dels
valors femenins i de denúncia de la situació de subordinació de la dona),
penses, com J. Triadú, que en aquesta obra s’observa un “tractament femení”
dels fets narrats o, dit d’una altra manera, una «sensibilització femenina» a
l’hora de narrar els fets? Per respondre a aquesta pregunta pensa sobretot en la
caracterització de la protagonista i en els motius que, segons exposa Anglada al
pròleg, la portaren a escriure aquesta novel·la.
4) El llenguatge i l’estil:
«(Les Closes) no té una forma gaire clàssica, perquè utilitzo llenguatges
molt diferents. Hi ha una part, molt col·loquial, que és el testimoni de la
minyona. Altres són de narració meva, poètica. També hi ha cartes, retalls
dels diaris de l’època. L’estructura és senzilla» (paraules de M. A. Anglada
en una entrevista feta per Patrícia Gabancho per al Correo Catalán [10-31979]).
–Posa un exemple de cadascun d’aquests nivells de llenguatge (col·loquial
[fonamentalment en el relat de la Serafina menor], poètic [en la narració
d’Anglada], periodístic [en els retalls dels diaris de l’època reproduïts al
principi del capítol II] i judicial [en la carta de l’advocat Joan Arderius al pare
de Dolors Canals, al final del capítol II]).
«El estilo es enormemente poético, los paisajes del Ampurdán están
descritos en toda su plenitud y belleza, a veces de un modo magistral,
como ocurre con las descripciones de Les closes y Bellvís en otoño» (G.
Pagès, « Les Closes», Solidaridad Nacional, 16-3-1979).
«Intelectual y culta, Mª Àngels Anglada sabe adornar su prosa cuidada,
clara y precisa en los conceptos, con la sensibilidad del poeta, capaz de
idealizar cada rincón y cada matiz del paisaje, amorosamente descrito»
(Nuria Munárriz, «El premio Josep Pla 1978 para Mª Àngels Anglada»,
L’Empordà, 10-1-1979).
«He usado el catalán normal con algún dialectalismo cuando así lo
requería la configuración de algún personaje. Por lo demás, quisiera
añadir que me ha salido una novela algo poética; me gustan mucho las
comparaciones y las metáforas» (paraules de M. A. Anglada en una
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entrevista feta per Santos Amestoy per a la revista Pueblo Literario [12-11979]).
–Busca a l’obra algun exemple d’aquesta poeticitat en la descripció del paisatge
de què ens parlen G. Pagès i N. Munárriz així com de les metàfores i
comparacions que Anglada reconeix haver utilitzat en la seva obra. Per fer-ho et
suggerim que consultis el passatge en què es descriuen les closes en tres
estacions de l’any (cap. I).
«A Les Closes, M. Àngels Anglada renuncia a fer de narradora
unidimensional que coneix d’antuvi el desenvolupament de l’acció, i
utilitza, en canvi, una estructura perspectivista que aporta diferents
anàlisis en intersecció al llarg del procés narratiu. Aquest recurs permet
oferir una visió calidoscòpica dels esdeveniments amb el consegüent
enriquiment dramàtic, bo i assolint una major versemblança» (J. Pla, «Tres
novel·listes empordaneses», Revista de Girona, núm. 133 [març-abril de
1989], p. 31).
–Posa algun exemple, extret de la novel·la, que evidenciï que Anglada no és una
«narradora unidimensional que coneix d’antuvi el desenvolupament de
l’acció».
–Què creus que vol dir J. Pla quan afirma que «(Anglada) utilitza una estructura
perspectivista que aporta diferents anàlisis en intersecció al llarg del procés
narratiu», recurs que, alhora, «permet oferir una visió calidoscòpica dels
esdeveniments»? Podries explicar el sentit d’aquestes paraules amb algun
exemple extret de la novel·la?
5) Propostes i suggeriments:
«Es lástima que la autora no aplicase ciertos recursos narrativos sin
traicionar su veracidad: así la revelación sobre el administrador, que no se
da sino en las últimas páginas, habría resultado mucho más impactante si
ese personaje hubiera estado rondando en la narración desde el principio»
(L. F., «Historia de un crimen, contada junto al fuego», El País, [Babelia],
16-1-1999).
«La novelista no nos escamotea ni cae en las ambigüedades que una parte
de la novela de hoy practica. Debajo de las técnicas descubrimos una
historia y unos personajes conseguidos. Porque, al tiempo que emerge la
figura de Dolors Canals, bullen a su alrededor otros miembros de la
familia, las envidias del pueblo, el mundo de los criados. Todo ello se ve
enturbiado por un exceso de sistemas que consiguen desorientar, por su
fugacidad, al lector. Tal vez la novela hubiera crecido si Maria Àngels
Anglada la hubiera reducido a una novela epistolar (así discurre en su
última parte) o se hubiera limitado al recurso de los documentos hallados»
(Joaquim Marco, «Les Closes, de M. Àngels Anglada, el Premi Josep Pla»,
Destino, 31-5-1979).
–En relació amb el que diu el primer crític, creus que l’aparició de
l’administrador –el segon marit de Dolors Canals– a meitat de l’obra i no al
principi treu qualitat a la novel·la o més aviat suposa un fet inesperat que
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esperona l’atenció del lector? Recorda que tant en aquesta pregunta com en la
següent se’t demana una opinió personal i no una afirmació categòrica.
–Respecte de la crítica que formula Joaquim Marco a l’estructura de la novel·la,
creus que la barreja de diversos «sistemes» (entenent com a tals el canvi
constant de registres –narració en tercera persona, narració epistolar en primera
persona, reproducció de cartes i documents de l’època…– desorienta el lector?
Creus que l’autora podria haver mantingut la tensió dramàtica i la força
expressiva d’haver reduït la seva obra a una «novel·la epistolar»?
6) La funció de la memòria:
«(Hi ha a la novel·la) una memòria poètica, tenyida d’impressions i
sensacions, que va obrint via al costat d’una memòria lògica, menada pels
testimoniatges i els documents que aplega la besnéta de Dolors Canals.
Mentre que la memòria poètica es nodreix de la sensibilitat i expressa una
consciència subjectiva, la memòria lògica es basa en la raó i expressa una
consciència objectivant» (J. Pla, Tres novel·listes empordaneses, p. 32)
–J. Pla contraposa en el text anterior la memòria lògica (la que es basa, per
exemple, en els documents de l’època) a la memòria poètica, que s’articula en
base a una sèrie de signes o elements –sovint insignificants– que serveixen per
evocar paisatges o personatges del passat, com ara la colònia d’espígol de la
besàvia que li sembla fliarar encara a la protagonista quan recorda, en somnis,
la seva avantpassada. Podries posar algun nou exemple d’aquests elements que
apareixen cíclicament a la novel·la i als quals va lligat un record?
«Puesto a elegir una cualidad predominante en este libro de Maria Àngels
Anglada, yo señalaría la pequeña y dulce poesía de la recreación del
pasado. Crónica teñida de suave melancolía, Les Closes resucita para
nosotros un tiempo y un lugar muy concretos de Cataluña y los resucita
con verosimilitud, con palpitación y con atractivo» (J. Carol, El sueño de la
palabra. Viaje español de las letras catalanas, Barcelona: C.E.L.C. & Ediciones
del Bronce, Madrid, 1996, p. 132)
–J. Carol qualifica Les Closes de «crónica teñida de suave melancolía». Estàs
d’acord amb aquesta definició de Les Closes? Creus que Anglada evoca
malenconiosamrnt el passat? Justifica la teva opinió amb algun exemple.
«Probablement el lligam que uneix les qualitats de sempre femenines amb
l’accés a la llibertat i al treball és la capacitat de la dona de conservar la
memòria, d’endreçar el record i atorgar sentit al món i a l’experiència
humana. És aquesta capacitat, que els homes s’havien reservat en els seus
nivells més alts, artístics i acadèmics, que les dones d’Anglada despleguen.
Naturalment, sense estridències. Des d’una sensibilitat i una intel·ligència
específicament femenines» (C. Miralles, «La tendresa i la sang», dins
Maria Àngels Anglada, Obres completes, vol. I. Narrativa, Barcelona:
Edicions 62, 2001, p. XX)
–Quin personatge femení de Les Closes diries que encarna millor aquest afany
de preservar la memòria. Per què?
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«Posteriorment, Maria Àngels envia Les Closes a Edicions 62, on retenen la
novel·la durant un any i mig sense respondre-li. A la fi, l’editor Francesc
Vallverdú li retorna l’exemplar i li aconsella que presenti la novel·la a un
premi. Abans de temptar-hi, Maria Àngels en fa cinc còpies ciclostilades i
les envia a les cinc famílies, els Geli, descendents de la besàvia. “D’aquí a
dos-cents anys, algú el trobarà i l’editaran”, pensa» (F. Foguet, M. Àngels
Anglada: passió per la memòria, Pòrtic [Dones del XX, 11], Barcelona 2003, p.
94).
–Quin sentit pot tenir aquest gest de M. A. Anglada evocat per F. Foguet en la
seva biografia anteriorment citada? Et sembla que amb ell Anglada pretén
simplement que l’obra sigui editada en el futur? Com creus que lliga aquest
gest amb la intenció manifestada per Anglada al Pròleg en relació a les
vertaderes intencions que la portaren a escriure Les Closes?
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VI. REFERÈNCIES CREUADES
1) Les Closes són un autèntic leitmotiv en la poesia de M. A. Anglada. Les
llargues estades de l’autora a can Geli de Vilamacolum –hi passava bona part de
l’estiu– converteixen aquest espai en el tema central de més d’un poema, en el
contrapunt, al capdavall, de l’estat d’ànim de l’autora.
Llegeix amb atenció el següent poema en què Anglada descriu les seves
sensacions una matinada d’estiu a Les Closes i respon a les preguntes que se’t
proposen a continuació:
Des de les Closes I
Abans de l’alba em desvetlla
l’ombra d’una ala de llum,
tanta claror pressentida.
Abrigada de records
darrera grans balconades
de casa viva entre ocells,
respiro cada alè d’aire,
remor d’escuma en la sorra
allunyada entre gavines.
Escolto el pols de les roses,
un silenci de parpelles
damunt els ulls estimats.
Creixença de mots somnio
encara humits de rosada
del calze fosc de la nit.
–Quins són els elements del paisatge o de la casa de Can Geli en què fixa la seva
atenció Anglada?
–Quin estat d’ànim sembla derivar-se’n –almenys per a l’autora– de la
contemplació del paisatge (serenor, agitació, preocupació…).
–A la tercera estrofa Anglada parla d’«el pols de les roses» i d’«un silenci de
parpelles». Quina figura o figures estilístiques s’amaguen darrera d’aquestes
expressions?
2) La casa de Vilamacolum està sovint lligada, en l’obra poètica d’Anglada, a la
figura de Jordi Geli, el seu marit, la família del qual n’era la propietària des de
feia molts segles. La seva mort, d’infart, l’any 1986, després d’una llarga malaltia
cardíaca trasbalsà profundament l’autora i la sumí en una profunda soledat de la
qual ens parla sovint en els seus textos. Els dos poemes següents en són un bon
exemple. Llegeix-los amb atenció i respon a les preguntesque trobaràs al peu:
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Des de les Closes II
Recorda sempre aquesta claror
de la tarda –assuavida
pel trenat dels xiprers i dels llorers flairosos–
com la veus, ja enyorant-la, darrera els finestrals.
Recorda sempre aquesta claror
gràvida d’ocells quasi tots invisibles
fora d’una cardina que es gronxa
a la branca més alta del més alt xiprer.
Així la tarda del cor, abans resplendent,
és entelada d’ombres allargades
i d’aquest gris que em crida
el nom més estimat.
I també els ocells que em cantaven a dintre
s’encauen, errívols, i només
molt de tant en tant
un s’escapa, s’eleva del llac del silenci
i assaja una cançó des de la branca arrelada
en la llum de la fosa amorosa memòria.

El teu pas
Escolto encara el teu pas malsegur
quan pujaves l’escala de Les Closes.
Era un herald opac d’aquella resplendor
dels teus bellíssims ulls,
de la claror daurada dels teus ulls
–una música plena, lluminosa,
després d’incerts afinaments.
–Què poden simbolitzar els ocells en el primer poema?
–Seguint encara amb el primer poema, quines expressions denoten, a la segona
estrofa, l’estat d’abatiment de l’autora?
–Quines figures estilístiques utilitza Anglada quan diu: «tarda del cor», «claror
gràvida d’ocells», «una cardina es gronxa a la branca més alta del més alt
xiprer», «llac del silenci» i «herald opac»?
–Asenyala, en el segon poema, els recursos i expressions que utilitza l’autora, en
els primers cinc versos, per expressar poèticament l’afecció cardíaca del seu
marit, que es manifestà ja anys abans de la seva mort.
–A què pot al·ludir, en el darrer vers del segon poema, la referència als «incerts
afinaments».

3) Anglada es distingí sempre com una defensora aferrissada del medi ambient
i molt especialment dels aiguamolls de l’Empordà, amenaçats durant molts
anys per l’especulació urbanística. Com a exemple et proposem que amb
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atenció el següent poema –que a la seva època (finals de la dècada dels setanta
del segle passat) es convertí en un autèntic lema dels defensors dels
aiguamolls– i que responguis a les preguntes proposades:
Els Aiguamolls
Envaireu aquest recer vivent
que ja de lluny enyoren tantes ales?
No trobarà més l’aigua nodridora
i els verds amagatalls l’ocell del Nord?
Àlics rosats, amics coll-verds, adéu,
adéu, xic corriol i fredeluga,
princesa acolorida de l’hivern.
Murs de ciment, deixalles, només pols
seran els nius on bategà la vida.
Però quan haurà mort l’últim ocell,
lassat del vol, a frec d’aigua alterada,
quan escates d’argent no tindrà el mar,
no espereu respirar: ja, lentament,
l’home-botxí comença l’agonia.

–Sabries trobar, al principi del relat de la Serafina menor, alguna al·lusió al
perill en què a l’època en què Anglada escriví Les Closes es trobaven aquests
aiguamolls (cap. I)?
–Com s’anmena la figura estilística segons la qual s’al·ludeix a una part
d’alguna cosa per designar-ne la totalitat i que Anglada utilitza en l’expressió
«que ja de lluny enyoren tantes ales»?
–A què al·ludeix l’autora quan parla de «verds amagatalls» i «escates d’argent»?
–A qui pot anar referida l’expressió «l’home-botxí» del darrer vers?
–Quin és el futur que ens espera, segons Anglada, si destruïm el medi ambient
representat en aquest cas pels aiguamolls de l’Empordà?
El fet que afortunadament els Aiguamolls de l’Empordà fossin protegits per la
llei i convertits en un parc natural portà Anglada l’any 1985 a fer una nova
versió d’aquest poema a partir d’una contraposició d’imatges i d’idees. Llegeix
atentament aquesta nova versió i compara-la amb l’anterior (et recomanem que
facis un llistat d’aquestes idees contraposades –abans i després de la salvació
dels Aiguamolls– per veure més clarament el missatge tan diferent que aporten
ambdós poemes):
Aiguamolls 1985
No han destruït aquest recer vivent
que ja de lluny enyoren tantes ales.
Aquí retroba l’aigua nodridora
i els vells amagatalls l’ocell del nord.
Àlics rosats, amics colls-verds, torneu,
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torneu, xic corriol i fredeluga,
princesa acolorida de l’hivern.
Murs de ciment i ferro han reculat
davant dels nius tots bategants de vida.
Com un somriure clar, repòs d’ocells
cansats del vol, a frec de les onades,
i el sol que hi riu, i escates d’or i argent.
Hem aturat la mort en llarg combat
–una treva signada amb aire i ales.
4) En un passatge del caoítol III Anglada apunta una història tràgica, la de la
jove Isabel-Cecília Moragues, que constitueix el nucli d’un relat titulat Flors per a
Isabel, inclòs dins el llibre No em dic Laura. Novament Anglada fonamenta la
seva imaginació i dots de narradora en documents reals conservats a l’arxiu de
can Geli de Vilamacolum, alguns dels quals són reproduïts al principi i al final
del relat.
Si bé a Les Closes Anglada només dedica unes paraules al casament d’IsabelCecília amb un tinent coronel italià que l’ha deixat embarassada als quinze anys
(Ascanio Colonna di Campobasso) i a la seva prematura mort dos anys més
tard a Barcelona, en aquest relat la història d’aquesta infortunada noia és
narrada amb certa extensió i profusió de detalls. Com a nou exemple de les dots
narratives d’Anglada i de la seva capacitat de fabulació a partir d’uns
documents reals, et proposem que llegeixis amb atenció els tres fragments
següents en els quals s’exposen la llista de despeses que generà la seva malaltia
i el seu enterrament i les paraules que dedica Anglada a narrar aquest trist
episodi tant a Flors per a Isabel com a Les Closes. Seguidament respon a les
qüestions que se’t proposen:
«COMPTE
de lo que ha gastat la senyora Isabel Moragues,
morta als disset anys, que en pau descansi
(28 de novembre de 1815 – Barcelona)
A la dona que la vetllà i vestí després de morta …..
A la dona que l’assistí i donà les ajudes …………….
Al doctor Bahí per les visites i la consulta ………….
Al doctor Pous per la consulta ……………………....
A Mossèn Joan Babot per deu Misses ……………....
A la Comunitat de Sant Jaume per lo enterro
i altres gastos, compreses 40 Misses ………...
Al cirurgià per les visites, aplicar sangoneres
i manxiules ……………………………………
Al fosser per enterrar-la i fer lo dipòsit …………....
Al candeler per la cera ………………………………
A l’apotecari …………………………………………..
Al fuster ………………………………………………

1 ll.
3 ll
4 ll.
1 ll.
7 ll.

Suma tot

2 s.
5 s.
10 s.
2 s.
10 s.

6 d.
6 d.

100 ll1 s.

6 d.

2 ll. 5 s.
3 ll.
61 ll. 14 s.
3 ll. 15 s.
42 ll. 3 s.

11 d.

230 ll. 19 s.

4 d.

(lliures – sous – diners)
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Signatura: MOSSÈN FIGUERES I NOY»
(cf. Flors per a Isabel)
«Tot i les afectuoses trameses de la Caterina, acompanyades de cartes que
havia de dictar, plenes de consells sobre la seva salut on es traspuava la
fonda inquietud per la filla, la Isabel-Cecília es trobava cada vegada més
malament. L’antiga malaltia de la seva infantesa, probablement una
tuberculosi que aleshores s’havia pogut aturar, es manifestà novament i
s’agreujà quan van haver abandonat Barcelona les tropes napoleòniques.
Un any i mig després de veure’s separada d’Ascanio, Isabel, de salut
sempre fràgil, i més d’ençà del seu primer part, moria lluny del seu
Vilasirvent nadiu, assistida per mans estranyes. A disset anys es tancava el
petit cercle de la seva vida, el seu vol d’alosa amb plom a les ales. Adéu,
Isabel».
(Ibidem)
«Entre els papers del vell armari, però, aviat s’acaba el rastre de la petita
Cecília, la mare joveníssima; l’última petjada detalla les despeses fetes pels
pares, des de Vilasirvent, per la mort d’aquesta noia que morí a disset
anys; tot hi és anotat, i de la freda objectivitat del paper em sembla sentir
olor de mort i de recança: el sou de la vetlladora que l’acompanyà la nit
abans de l’enterrament, els ciris, el taüt… i abans les dones que l’assistiren
en les febres pauperals, les inútils sangoneres, les herbes i les pocions
calmants, més tard les misses».
(Les Closes, cap. III)

–Escull dos adjectius, d’entre els següents, per definir l’estil del primer
fragment: poètic, fred, dramàtic, subjectiu, impersonal. Creus que s’adiu aquest
estil amb la naturalesa del document?
–Posa exemples dels recursos expressius –sobretot adjectivació i comparacions–
de què fa ús Anglada per donar un to profundament líric –i, hi podríem afegir,
fins i tot patètic– a la seva narració en els dos darrers fragments (i que contrasta
profundament amb el primer que acabes de comentar).
–Què et dona entendre, pel que fa al nivell d’instrucció de gran part de la
població a finals del segle XIX, el fet que Caterina, la mare d’Isabel-Cecília,
hagués de dictar les cartes que enviava a la seva filla?
–Quin sentit pot tenir l’expressió «assistida per mans estranyes» del segon
fragment?
–Busca informació en un bon diccionari sobre les unitats monetàries referides
en el primer fragment (sous, lliures i diners).
–Defineix, amb l’ajuda d’un diccionari, què són les «febres pauperals».
–Recerca informació sobre l’ús de sangoneres en la medicina tradicional.
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VII. ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ
1) Les Closes té un rerefons històric evident: les revoltes contra Isabel II –en la
primera de les quals, fracassada, participà activament Tomàs Moragues. Al
llarg de la novel·la trobem força al·lusions a la convulsa història d’Espanya en
aquells anys. Et proposem que busquis informació sobre els següents
personatges i esdeveniments històrics:
–Pronunciament del general Prim i enderrocament d’Isabel II
–Guerres carlines
–Setmana Tràgica
–Francesc Pi i Maragall
–Emilio Castelar Ripoll
2) Busca informació sobre la situació política que es vivia a l’Empordà durant
els anys en què se situa la novel·la. Per fer-ho, pots partir del moviment de juny
del 1866 citat al cap. II de la novel·la així com de l’activitat política de Joan
Tutau, Francesc Sunyer, Pere Caimó i Abdó Terrades, citats tots ells al cap. II. Et
recomanem que consultis, tant per aquesta pregunta com per a la següent, la
Història de l’Alt Empodà, publicada, sota la coordinadió de Pere Gifre, per la
Diputació de Girona l’any 2000.
3) Fes una recerca semblant a la proposada en la pregunta anterior però
centrada ara en la situació econòmica i social, partint, en aquest cas, de la plaga
de la fil·loxera («phylloxera vastatrix»), referida al cap. II de la novel·la.
4) A les pàgines 247-248 del capítol III («El camí dels magraners») Anglada
evoca la suposada participació de Jeroni Moragues en els primers Jocs Florals
celebrats a Figueres l’any 1882. Busca informació sobre aquesta manifestació
literària (moviment al qual apareix vinculada, ciutats més importants en les
quals es va celebrar, principals poetes i obres premiades, estructura, trets propis
dels Jocs Florals a Figueres, vigència actual, etc.). Com a punt de partida per a la
teva recerca et transcrivim les paraules inicials d’un article publicat per Maria
Àngels Anglada al número 1, de 11/17-5-1977, de la revista figuerenca 9 País i
que constitueix un precedent directe d’aquest passatge de la novel·la:
«Tot i que els seus organitzadors –el “Centro Artístico Industrial
Figuerense” anomenaren simplement “Cetamen Literari” l’acte celebrat el
dia 4 de maig de 1882, podem gairebé considerar-lo uns Jocs Florals per les
seves característiques i per la solemnitat de la festa. Va presentar uns trets
força interessants i crec que és una data que cal tenir en compte pel que fa
a la creació literària a l’Empordà.
Per tal de situar-la, d’una manera ràpida i potser massa simple, en el
marc literari de l’època, esmentaré que cronològicament cal posar-la entre
l’edició de L’Atlàntida i del Canigó, de Jacint Verdaguer, i precisament
l’any en què aquest gran poeta fou premiat als Jocs Florals de Barcelona
per la seva “Oda a Barcelona”, de la qual l’Ajuntament féu una tirada de
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10.000 exemplars. Vol dir això que la poesia en llengua catalana ja era
aleshores un fet consolidat i popular, i en català es feien, a Barcelona, gran
part dels actes literaris. A Figueres ens trobem, en canvi, amb una
contradicció: tots els discursos i l’acta de la festa són llegits, encara, en
llengua castellana. Tot i això, la participació de poetes que presenten els
seus treballs en català és notable en aquests Jocs Florals, i n’hi ha de ben
remarcables»
5) L’any 1999 Maria Àngels Anglada va publicar a la revista Els Marges (núm.
64, p. 69-75) el relat «Els maldecaps de Pere Geli», que després de la seva mort
va ser reeditat en el llibre L’àngel (Ed. Empúries, Narrativa 147, p. 43-61) i inclòs
al vol. I de les seves Obres Completes (p. 787-793).
La figura central d’aquest relat és, com indica el seu títol, Pere Geli i
Moragas, besavi de Paulí Geli i Llorens (Tomàs Moragues a la novel·la Les
Closes), la vida del qual es descabdellà al llarg del segle XVIII. Tot i que aquest
relat ens porta a una època força reculada, el seu contingut és molt actual, ja que
en ell el protagonista es va veure immers en un procés de divorci de la seva
segona dona, Maria Garrigoles, que sembla que patia de bulímia. El punt de
partida d’Anglada, com revela ella mateixa a les primeres pàgines del relat, són
novament els papers antics conservats a la casa pairal de Vilamacolum:
«Molts estius passo uns quants dies endreçant vells papers i ordenant
l’arxiu de les Closes, és a dir, de can Geli de Vilamacolum, a l’Empordà.
Sembla que un imant m’atregui cap als antics lligalls, les escriptures amb
paper segellat més “modernes”, els plecs de cartes dels besavis, les
llibretes on cada hereu anotava any rere any “los grans collits en
l’anyada” i els llibres més antics de capbreus de Sant Quirze de Colera,
començant pels de bella escriptura gòtica… Per això, entre els contes on
he deixat lliure el vol de la imaginació, s’ha escapolit de l’arxiu i s’hi ha
ficat, com un peixet de plata entre els papers, un relat ben històric, arrelat
a la vida quotidiana d’un vell casal empordanès del segle XVIII…».
–En aquesta activitat et proposem que comparis la figura de Dolors Canals amb
la de Maria Garrigoles (ambdues mullers dels hereus de can Geli en dos
moments ben diferents de la història: segles XVIII i XIX), tot assenyalant les
semblances i, sobretot, les diferències que s’observen entre ambdós personatges.
6) En un article titulat «Reflexió entorn de Les Closes» i publicat al diari Avui (411-1979), el crític Isidor Cònsul escrivia el següent :
«Aquest darrer estiu la casualitat emparellà la meva lectura de Les Closes
amb la d’una novel·la castellana apareguda l’any 1975 enmig d’un
considerable rebombori crític. Es tracta de la primera novel·la d’Eduardo
Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta (Ed. Seix Barral, Barcelona, 1978),
amb una primera edició que s’exhaurí en pocs mesos i a la qual hom atorgà
el Premio de la Crítica l’any 1976. La lectura d’ambdues novel·les porta,
inevitablement, a la comparació –més encara si la lectura d’ambdues obres
es fa correlativament–, perquè, malgrat les diferències fonamentals que
individualitzen cada una de les novel·les esmentades, palesen amb notable
evidència una colla d’elements paral·lels».
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–D’acord amb el que do¡iu isidor Cònsul, et proposem que llegeixis la novel·la
La verdad sobre el caso Savolta, d’E. Mendoza, i que facis un llistat de les
semblances que, pel que fa al seu contingut, presenta amb Les Closes.
7) La Càtedra Maria Àngels Anglada de la Universitat de Girona, en
col·laboració amb el Parc dels Aiguamolls de l’Empordà, inaugurà, l’any 2006,
un itinerari literari per alguns indrets d’aquest parc a partir de textos extrets
fonamentalment de Les Closes. En aquesta darrera activitat et proposem que,
acompanyat del teu professor o professora, visitis aquest parc (et pot ser molt
útil el planol que et reproduïm al peu) i que intentis identificar les descripcions
que fa Anglada del paisatge empordanès amb espais reals. Per ajudar-te una
mica, et relacionem tot seguit els passatges de la novel·la amb els indrets
identificats amb números al plànol:
Número

Lloc

Passatge de Les Closes

2

A dalt de l’observatori
Senillosa
Camí del casot del
Cortalet
Observatori de la closa
de les Daines

Descripció de l’Empordà des del mirador
de Can Moragues (cap. I)
Records de Bellvís evocats per Adelaida
(cap. V)
Descripció de les closes a la primavera, a
l’estiu i a l’hivern (cap. I)
Plantada de cotó a les closes, caiguda de
Dolors Canals en un rec i pèrdua del
segon fill que esperava (cap. VI)
Cacera de tórtores a les closes (cap. VI)

6
8
9
10

Les closes d’en
Barraquer
Closa de les Molleroses
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NO EM DIC LAURA
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I. L’OBRADOR DE L’ESCRIPTORA
1) Al final de la seva novel·la Anglada proposa al lector un repte, que
descobreixi, escmpades en la seva obra, dues frases literals de Jacint Verdaguer
(a banda de la que és reproduïda, en cursiva, al final del relat). Per facilitar-te
una mica la feina, et reproduïm cinc frases de Verdaguer extretes de l’obra En
defensa pròpia (edició de Narcís Garolera, Barcelona: Tusquets, 2002). Digues
quines són les dues que apareixen recollides per Anglada i en quina pàgina de
l’edició que has utilitzat es poden localitzar:
–«Pel mes de maig de l’any 1893, després dels Jocs Florals, se m’allunyà
traïdorament de Barcelona, amb la tàcita nota de boig, donant-me a mi
l’excusa d’anar dos mesos a fora a cuidar ma salut, que, gràcies a Déu, no
necessitava remeis» (pàg. 39)
–«Deien que em deixava enganyar com un beneit; que anava a empobrir la
casa amb tanta caritat; que amb les almoines, per mi cosa sagrada, sostenia
gent perduda i de mal viure; que amb elles m’havia fet la barba d’or,
retirant-me per ric, amb la maleta plena de bitllets de banc» (pàg. 50)
–«(Deien) que havia tingut l’atreviment de dir los sants Evangelis a algun
malalt (com aconsella el ritual romà); i que fins havia arribat a resar los
exorcismes (com si fos pecaminós un reso que el sant pare Lleó XIII
acabava de publicar)» (pàg. 50)
–«Altre dia, amb una carta crua i seca, (el bisbe) me prohibí baixar a
Barcelona, sense llicència seva expressa, prohibició que no s’ha fet a cap
altre sacerdot» (pàg. 53)
–«Si convenia a tan alts i religiosos personatges que jo passàs per malalt,
per què fer-me pendre per qui agafa els delinqüents? Si boig, per què
criminal? Si criminal, per què boig? La resposta a aqueix dilema, que es
féu tothom, fou pendre’m al cap de pocs dies les llicències de celebrar la
missa» (pàg.150)
–«La gent de Vic dóna a aquell benèfic establiment lo nom molt encertat
d’Hospital dels Capellans. En efecte, allí van a raure mos germans en lo
sagrat ministeri invàlids i acaducats de la diòcesi, i sobretot los malalts de
malaltia crònica. (…). Obstinats los que es diuen mos protectors en
atribuir-me la mania que els té capficats, s’afanyaren a pendre una celda
per mi, no per un any, ni per dos, sinó in perpetuum, com si es tractàs
d’assegurar-me, no l’esdevenir, sinó un passatge per l’altre món» (pàg.
138)
–«Lo vicari general de Vic, condeixeble i company meu en lo temps de la
prosperitat, me cridà un dia al palau episcopal per fer-me saber que tenia
damunt totes mes obres un embarg» (pàg. 140)
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2) Maria Àngels Anglada pronuncià, el 22 de març de 1985, el discurs
d’inauguració del Mercat del Ram de Vic. En aquest discurs evoca els anys
d’infantesa passats a la seva ciutat natal i no és estrany que les seves paraules,
sovint, ens portin a la memòria passatges de No em dic Laura. A continuació et
reproduïm tres fragments d’aquest discurs. Llegeix-los i digues a quins
passatges de No em dic Laura ens remeten:
–«D’ençà que, a la infantesa, a la gran i vella casa del carrer de la Riera, el
pare ens ensenyava les antigues melodies catalanes del cançoner de
Francesc Alió, sempre més m’han agradat les cançons populars».
–«El nom d’aquesta font (la Font del Desmai), que és la nostra Castàlia, és
inevitable que ens dugui a la memòria tots els fills de la Plana de Vic que
hom associa més fàcilment amb els ocells: els músics i els poetes».
–«Encara recordo la flaire intensa de llor que cobria cada banda del carrer
de la Ciutat, en el Mercat del Ram de la meva infantesa. No hi ha dubte
que una festa cristiana va ser l’origen del mercat d’aquests dies; anant,
però, molt més endarrera en el temps, hi trobem semblança amb un culte
antiquíssim, testimoniat des del segle XVI abans de Crist en les pintures de
les illes gregues, una religió que celebrava l’arribada de la primavera i
demanava als déus la fertilitat dels camps. A Rodes es simbolitzava el déu
en l’oreneta, a Atenes i a Samos amb la gran branca d’olivera, ornada amb
cintes de llana i amb tota mena de fruites penjades, com les palmes i el llor
amb els “currutacos” vigatans i les fruites confitades».
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II. MODELS DE PROVES DE COMPRENSIÓ LECTORA
PROVA 1
1) Quin és l’element del paisatge de Vic que evoca Maria Àngels Anglada al
principi del seu relat?
a) Les muntanyes que envolten la plana de Vic.
b) Les fonts de la plana.
c) Els arbres i la vegetació exhuberant.
d) El riu Gurri, que solca la plana de Vic.
2) Quina filiació política tenia aquells anys majoritàriament la classe mitjana de
Vic?
a) Monàrquica.
b) D’esquerres.
c) Republicana.
d) De dretes.
3) Quin càstig van imposar les autoritats franquistes al pare de Maria Àngels
Anglada per catalanista?
a) El desterrament temporal de Vic.
b) La clausura del seu despatx d’advocat.
c) La imposició d’una important multa econòmica.
d) L’embargament d’un immoble que tenia als afores de Vic.
4) Què va recriminar el bisbe de Vic a Pilar, la germana de Maria Àngels
Anglada, un dia que se la va trobar al carrer de la Riera?
a) Que no havia fet la comunió quan tocava.
b) Que no anava a missa amb regularitat.
c) Que no participava en les excursions que organitzava el bisbat.
d) Que anava poc tapada.
5) Quina afició tenia la família de Maria Àngels Anglada a la tardor?
a) Anar a buscar cargols sempre que plovia.
b) Reunir-se al voltant de la llar de foc i explicar històries del passat.
c) Anar a buscar bolets en algun bosc proper.
d) Visitar uns parents en un indret proper a Vic conegut com la Serra.
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6) Com es deia la néta de Lluís Campdelacreu?
a) Aurembiaix.
b) Laura.
c) Dolors.
d) Elisenda.
7) Quina curiosa ocupació de la seva àvia Angeleta recorda Maria Àngels
Anglada en el seu relat?
a) Que, tot i la seva avançada edat, es feia càrrec de l’hort que tenia al pati.
b) Que recollia els ocells caiguts del niu i els avivava.
c) Que cada vespre els explicava rondalles que recordava de quan era petita.
d) Que administrava els diners de les almoines que la família donava als
necessitats que passaven regularment per casa seva.
8) Què va fer Maria Àngels Anglada amb la flauta que li regalà Lluís
Campdelacreu?
a) La regalà a la seva germana Pilar, que aleshores estudiava música.
b) La llençà a les escombraries, per por que la comprometés.
c) La donà al seu pare, afeccionat a col·leccionar instruments musicals.
d) L’amagà dins d’un calaix.
9) Segons la mitolgia grega, quin càstig va infligir a Màrsies el déu Apol·lo?
a) El va enviar a l’Hades, com feien els déus amb tots els mortals que es
rebel·laven contra ells.
b) El va escorxar de viu en viu.
c) L’obligà a netejar, durant un any sencer, tots els seus estables.
d) Li impedí de tocar mai més la flauta ni cap altre instrument musical.
10) On passaven bona part de l’estiu Maria Àngels Anglada i la seva família?
a) En la masia d’un oncle propera a Vic.
b) De fet, no es movien de la seva casa de Vic, perquè el pare treballava tot
l’estiu.
c) En una casa que la família tenia a la costa.
d) En un país europeu diferent cada estiu.

68

PROVA 2
1) Quina edat tenia Maria Àngels Anglada, la protagonista del relat, quan
s’esdevingueren els fets narrats?
a) 7 anys.
b) 18 anys.
c) 12 anys.
d) 15 anys.
2) Què li solia passar a Maria Àngels Anglada quan quedava embadocada
davant de l’aparador de la impremta balmesiana?
a) Que arribava tard a l’escola.
b) Que els seus pares la renyaven perquè arribava tard a dinar.
c) Que li passaven les hores sense adonar-se’n.
d) Que la pessigava un home curt de gambals a qui tothom anomenava
Pessic-pessigaina.
3) Quin record agradós guarda Maria Àngels Anglada de les visites als locals on
es reunien els joves falangistes?
a) L’empipament d’alguns dels presents quan ella i els seus germans
defensaven posicionaments catalanistes.
b) El record d’un dia que pisparen pomes verdes del jardí d’un canonge.
c) El ridícul que alguns feien quan es presentaven vestits amb l’uniforme de
la falange.
d) Les excursions que feien tots plegats, a banda d’idees polítiques, pels
voltants de Vic
4) Què li agradava de mirar a Maria Àngels Anglada des del terrat de casa
seva?
a) La manera com caminaven els seminaristes pel terrat del seminari.
b) Els cims de les Guilleries que es retallaven en l’horitzó.
c) La plaça de Vic els dies de mercat.
d) L’aparador de la pastisseria Arumí, ple de llaminadures.
5) Quina excusa trobà Maria Àngels Anglada per entrar a casa de Lluís
Campdelacreu?
a) Que havia caigut en el seu pati la pilota amb què jugava.
b) Que volia vendre-li uns números de loteria.
c) La comunicació d’un encàrrec de la seva àvia Angeleta.
d) Que volia jugar amb la seva néta Aurembiaix.
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6) Quin retret feia a les autoritats religioses Lluís Campdelacreu?
a) Que no li deixaven dir misses.
b) Que el repic continu de les campanes no el deixava dormir.
c) Que el seu excessiu puritanisme anul·lava la llibertat individual de les
persones.
d) Que no li havien fet costat quan les autoritats franquistes li van clausurar
l’escola.
7) Què regalà Lluís Campdelacreu a Maria Àngels Anglada a la Font del
Desmai?
a) Un llibre de poemes.
b) Una fotografia de Verdaguer, a qui tant admirava.
c) Una bossa de llaminadures.
d) Una flauta.
8) Per què les autoritats franquistes van tancar l’escola de Lluís Campdelacreu?
a) Perquè es negà a cremar els llibres catalans de la seva biblioteca.
b) Com a represàlia, perquè de jove havia militat en un partit catalanista.
c) Perquè, durant la guerra, a la seva escola s’havien refugiat militants
anarquistes.
d) Perquè no acceptà de fer les classes exclusivament en castellà.
9) Què ensenyava de fer el pare de Maria Àngels Anglada a ella i als seus
germans els estius que passaven a Santa Eugènia de Berga?
a) A nedar a les aigües del Gurri, encara no contaminades.
b) A orientar-se i no perdre’s en les seves excursions pels voltants.
c) A enfilar-se als arbres.
d) A pescar en un riu proper.
10)
Quan es va adonar Maria Àngels Anglada que Lluís Campdelacreu
s’identificava amb Verdaguer?
a) Durant l’excursió que ambdós feren plegats a la Font del Desmai.
b) Un vespre que parlà d’aquest tema amb el seu pare.
c) Quan la seva àvia Angeleta, que era de la seva mateixa edat, li explicà tota
la història.
d) Una nit que no podia dormir per culpa d’un mal de queixal.
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SOLUCIONARI
Prova 1:

Prova 2:

1b
2c
3a
4d
5c
6a
7b
8d
9b
10 a

1c
2d
3b
4a
5b
6a
7d
8a
9c
10 c

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Cal tenir en compte que en les proves d’elecció múltiple els errors han de ser
penalitzats per evitar que el factor atzar desvirtuï la nota final.
Normalment la fórmula aplicada és la següent:
Nota = Encerts – Errors / n - 1
És a dir, la Nota ha de ser el resultat dels encerts menys els errors dividits pel
nombre d’opcions menys una (en el nostre cas, 4 – 1 = 3). Lògicament, les
preguntes no contestades ni sumen ni resten.
D’aquesta manera, un alumne que hagi respost corectament set preguntes,
erròniament dues i n’hagi deixat una en blanc tindria la següent nota:
Nota = 7 – 0’6 [2 / 3] = 6’4.
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III. L’ORDIT DE LA TRAMA
1) A No em dic Laura trobem una gran quantitat de personatges pertanyents tant
a la família de l’autora com, de manera més general, a la societat vigatana de la
postguerra. Identifica’ls a partir de la descripció que en fa l’autora. Per ajudar-te
una mica t donem els noms dels personatges en qüestió:
Àvia Angeleta, Ramon de la Serra, Aurembiaix, Pilar Anglada (germana
de l’autora), Maria Àngels Anglada, Joan Anglada (pare de l’autora),
Maria d’Abadal (mare de l’autora), Senyor Pietx, Senyor Sadurní, Senyor
Sarreta, Pessic-Pessigaina, Lluís Campdelacreu, Laura (filla de Lluís
Campdelacreu), Sra. Dolors (muller de Lluís Campdelacreu), Fuster
Garriga.
–Coneixia les font de la plana pam a pam, glop a glop: _____________.
–Acabava de fer dotze anys, tenia els cabells negres i arrissats, les dents mal
posades i una extrema ingenuïtat: _________________.
–Cada dia sortia amb un amic i un càntir a cercar aigua a la font dels Frares:
_________________.
–Feia figures de pessebre i dissecava bestioles: ________________.
–Vivia en una casa renaixentista molt bella i regalava les ulleres als clients
pobres: __________________.
–Nena menuda i viva, d’ulls foscos i gairebé massa grossos en la cara petita i
ovalada, d’expressió seriosa: ___________________.
–Havia mort de tifus, endèmic a Vic, quan la seva filla era molt petita:
_________________.
–Acostumava a pessigar al tou del braç tot aquell que es quedava embadocat al
carrer: ____________________.
–Fou amonestada un dia pel bisbe per no dur les mànigues del jersei prou
llargues: ____________________.
–Coneixia molt bé tot els bolets i el seu hàbitat: __________________.
–Pagès expert i de bon tarannà, d’ulls blavíssims, que mai no en tenia prou de
pluja: ______________________.
–Tenia els ulls clars, de color de mel de bresca, i un esguard benigne:
________________________.
–Tenia els cabells grisencs, molt ben pentinats, i portava un medalló que li
tancava el coll del vestit negre: ____________________.
–Tot i ser molt gran, es rentava encara els vestits i recollia els ocells petits que a
vegades queien del niu i els aconseguia avivar: ____________________.
–Dirigia amb encert la imatge de la mare de Déu pels carrers estrets de Vic el
diumenge de Rams: _______________________.

2) Anglada, a la seva obra, repassa la vida a Vic al llarg de les quatre estacions
de l’any. Completa el quadre següent anotant breument les activitats realitzades
per la protagonista de la primavera a l’hivern:
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Primavera

Estiu

–Anava d’excursió –

Tardor
–Anava

a

Hivern
buscar

–

bolets.

a les fonts
properes
–

3) Ordena, numerant-los de l’1 al 10 (segons l’exemple donat), els següents
passatges en què es recullen alguns moments de la relació entre Maria Àngels
Anglada i Lluís Campdelacreu (Ll.C:):
Passatge

Número

Anglada acompanya LL.C. a la Font del Desmai
Anglada s’assabenta que les autoritats franquistes van clausurar l’escola de Ll.C.
en negar-se aquest a cremar els llibres catalans
Anglada decideix anar a vendre números de loteria a la casa de Ll.C.

1

Ll.C. es queixa davant d’Anglada que les autoritats eclesiàstiques no li deixen
dir missa
Ll.C. regala a Anglada una petita flauta doble
Anglada s’adona que Ll.C. s’identifica amb Verdaguer
Ll.C. es queixa de la brutor del riu Gurri
Anglada comunica a Ll.C. que li ha toca un duro per pesseta a la rifa de Nadal
Ll.C. recita uns versos de Verdaguer després de beure uns glops d’aigua de la
font del Desmai
Ll.C. diu a Anglada que no té gaires diners i que només li pot comprar un
número de loteria

4) A mesura que Anglada va coneixent Lluís Campdelacreu així com les
circumstàncies que van envoltar la seva vida, va experimentant diversos
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sentiments. A continuació t’anotem quatre d’aquests sentiments. Ordena’ls i
digues a quin o quins dels passatges anteriors es corresponen:
A.
B.
C.
D.

Admiració:
Confiança:
Respecte:
Llàstima:

5) Digues si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions:
–Un cop havien passat els mesos més freds de l’hivern, Anglada solia fer
excursions, acompanyada del seu pare i germans, a les fonts properes: ______.
–Anglada no va començar a escriure versos fins molt més gran, quan estudiava
ja a la Universitat: _____.
–A la postguerra, gran part de la clase mitjana de Vic era d’esquerres: _____.
–Si Anglada i la seva germana Pilar anaven al local on es reunien els joves
falangistes era sobretot per por de represàlies: _____.
–En els anys de la novel·la, l’excessiva influència clerical condicionava la vida
dels vigatans: ______.
–Un dels principals esbargiments de la família Anglada a la tardor era anar a
buscar bolets: ______.
–A l’hivern, quan no es podia anar d’excursió, els pares de l’autora,
excepcionalment, la deixaven anar a ballar a l’única sala que aleshores hi havia
a Vic: ____.
–Quan Anglada anà per primer cop a casa de Lluís Campdelacreu, aquest li
comprà número de la rifa de Nadal: _____.
–El dia que Lluís Campdelacreu anava a la Font del Demai, Anglada, seguint la
recomanació dels pares de no sortir amb desconeguts, l’acompanyà només fins
als afores de Vic: ______.
–A l’estiu, aprofitant les vacances del pare, tota la família Anglada al complet es
traslladava un mes a la masia de La Serra, prop de Santa Eugènia de Berga:
______.
6) Observa el següent plànol del casc antic de Vic i assenyala quin és el
recorregut seguit per Maria Àngels Anglada i Lluís Campdelacreu des de la
casa Fontcuberta, on vivia la família Anglada, prop de la cruïlla entre el carrer
de la Riera i el carrer de la Ramada, fins als afores de la ciutat (tingues en
compte que el punt marcat en vermell assenyala la plaça de Don Miquel de
Clariana).
Si pots desplaçar-te a Vic, visita el carrer de la Riera i intenta identificar els
comerços que ens cita Anglada al capítol I del seu relat. N’hi ha algun que
encara existeixi? Per a aquesta recerca i, en general, per a la identificació sobre
el terreny dels llocs citats per Anglada, et recomanem que consultis l’itinerari
literari Maria Àngels Anglada a Vic, realitzat, per encàrrec de l’Ajuntament de
Vic, per la Càtedra Maria Àngels Anglada de la Universitat de Girona.
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7) A banda de Verdaguer, al llarg de l’obra són citats, directament o indirecta,
altres autors de la literatura catalana, des del famosíssim Ramon Llull o els qui
s’amaguen rere la referència al nom propi Laura i a les ametistes del Montseny
fins al menys conegut Sebastià Casanovas. En relació a aquest aspecte de No em
dic Laura, respon les quatre preguntes següents:
–Creus que és significatiu que el personatge de la novel·la versat en l’obra
de Ramon Llull sigui precisament un clergue (en aquest cas el bisbe de
Vic)? Per a respondre aquesta pregunta consulta, si et cal, una biografia
d’aquest gran escriptor mallorquí.
–En el mateix passatge en què apareix el bisbe que recrimina a Pilar
Anglada l’extensió massa curta de les mànigues del seu jersei, l’autora
recorda que «era consuetud entre la mainada acostar-se a besar-li l’anell
d’ametista –no sé si del Montseny–». Sabries dir el nom d’un poeta català
adscrit al noucentisme que és autor d’una obra el títol de la qual evoca el
Montseny i les ametistes?
–Quin novel·lista català va escriure una obra sobre Vic protagonitzada per
una noia anomenada Laura i en la qual es posa de manifest novament el
profund clericalisme i endarreriment de Vic a la primera meitat del segle
passat? Quin és el títol d’aquesta obra?
–Anglada, en un moment de la seva obra, ens diu que «les paraules de ma
mare, en la mateixa conversa, van desfer les meves elucubracions, “com
un pols de cendra damunt una roca quan passa un gran temporal de
vent”, que diria en Sebastià Casanovas». Tenint en compte que aquest
Sebastià Casanovas era un pagès de Palau-Saverdera, a l’Alt Empordà,
que deixà escrites unes memòries, sabries trobar en la bibliografia de
Maria Àngels Anglada alguna obra que hi faci referència? De quin tipus
d’obra es tracta (novel·la, poema, assaig, llibre de memòries…)? Realitzà
sola la nostra autora el seu treball sobre aquest personatge?
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8) Al principi del seu relat Anglada es descriu a si mateixa quan era petita. Mira
la fotografia següent, procedent de l’arxiu particular de M. A. Anglada i que
correspon, més o menys, als anys d’infantesa a Vic narrats a No em dic Laura, i
digues quins trets de la seva fesomia –i, si t’és possible, del seu caràcter– pots
identificar-hi:

9) A continuació et reproduïm quatre fotografies més del fons Anglada que
remeten a quatre moments o espais molt concrets de la novel·la. Identifica’ls:
1.
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2.

3.

4.
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10) Mira ara amb atenció les dues fotografies següents, procedents de l’Arxiu
Històric de Vic. Quins aspectes del Vic de la postguerra descrits a No em dic
Laura et recorden? Per què? Hi pots reconèixer algun espai concret a partir de la
descripció que fa Anglada en el seu llibre de la seva ciutat natal?
1.

2.
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11) En un passatge de No em dic Laura en el qual Anglada recorda que un dia la
seva mare la va portar a la consulta de l’oculista Sadurní perquè li curés una
afecció als ulls, la nostra autora cita les següents paraules de la Bíblia: «Si el teu
ull t’amoïna, arrenca’l i llença’l ben lluny de tu», que assegura que li va dir, en
to de broma, la seva mare. Quin sentit creus que poden tenir aquestes paraules
aplicades simbòlicament al comportament humà?
12) En parlar Anglada de les tradicions populars de Setmana Santa, diu que «el
dissabte de la Setmana Santa, la mainada “matàvem jueus” entusiàsticament a
dalt del terrat, fent soroll amb matraques i carraus, mentre tocaven a glòria les
campanes de la Seu, de la Pietat, del Carme, de Sant Domènec, i de totes les
altres capelles, convents i esglesioles». Busca informació sobre aquesta tradició
religiosa en alguna enciclopèdia o a internet. Se celebra encara avui dia a algun
poble de Catalunya? Digues, a més, què són i com són les matraques i els
carraus i per a què s’utilitzaven normalment. Per a respondre a aquesta
pregunta et recomanem que consultis el Costumari català, de Joan Amades
(Barcelona: Salvat Editores, 1985), l’índex analític del qual, que trobaràs al
darrer volum, et pot ser de gran utilitat per orientar la teva recerca.
13) Com recordaràs, a la Font del Desmai, Lluís Campdelacreu explica a
Anglada la història mítica de Màrsias. Quin sentit té aquesta història en el si de
la novel·la? Què es desprèn de la seva lectura pel que fa a l’activitat literària de
Campdelacreu (identificat amb Verdaguer) i d’Anglada? A més, trobes algun
paral·lelisme entre el martiri de Màrsias i la trajectòria vital de Campdelacreu?
Per acabar, busca en un diccionari de mitologia o a internet alguna altra història
que respongui a aquest mateix esquema tan freqüent en la mitologia grega del
mortal que repta un déu a alguna prova i que finalment és vençut i castigat
exemplarment pel déu. Per a facilitar-te una mica la feina, et recomanem que et
centris en les figures dels déus Apol·lo i Atena (o Atenea).
14) També en el passatge en què l’autora narra la seva suposada excursió,
acompanyada de Lluís Campdelacreu, a la Font del Desmai, s’especifica que
Mossèn Cinto transformà el doll d’aquella font en la nostra Castàlia. On es troba
situada la font Castàlia? Què simbolitza i amb quin déu grec està relacionada?
15) Al llarg de No em dic Laura es pot rastrejar l’interès certament prematur
d’Anglada per la literatura, tant en la seva vessant de lectora com d’escriptora.
Selecciona algun fragment de l’obra en què es faci vistent aquesta faceta de la
nostra autora. En relació al que hem dit en la pregunta anterior, quin paper
creus que hi juguen en aquest sentit, simbòlicament parlant, les fonts? Creus
que és simptomàtic que les fonts apareguin ja en el lema inicial de l’obra?
16) En un passatge de No em dic Laura, quan l’autora comença a reconstruir en la
seva ment la vertadera història de Lluís Campdelacreu, hi trobem una autèntica
teoria sobre la creació poètica, que et transcrivim a continuació:
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«Primer m’havia arribat d’ell només una ombra i un gest en el silenci de la
nit, des de darrera una finestra tancada: ara penso que és així com ens
arriben els mots encara no dits, el nucli d’un poema, des de la nit, des d’un
mur de silenci, encara que no ben delimitats ni tancats ni escandits; tots
bategant de promeses que no sempre podrem veure complir, i en voler-los
aferrar ens deixaran com una pols d’ales de falena als dits, clos i inacabat
el vol meravellós i efímer» (pàg. 368 del vol. I de les Obes completes,
editades l’any 2001 per Edicions 62 (d’ara en endavant OC]).
Quinze anys més tard Anglada va publicar un article sobre el paper de la
inspiració en la poesia, en el qual escrivia les següents paraules:
«No per a tots els poetes és igual el camí. La inspiració pot prendre la
forma d’una “idea o visió reposada”, en Gabriel Ferrater. O, més sovint, és
“el primer vers donat”, en mots de Josep Carner (…). Per a Eugenio
Montale, “la poesia és música feta amb paraules i per això amb idees; neix
com neix, d’un to inicial que no es pot preveure fins que neix el primer
vers”. Després ve el treball d’elaboració, generalment, encara que de
vegades la inspiració s’allarga, deliciosament, a tot el poema: aquest era
sovint el cas en la creació de Clementina Arderiu. Elements favorables,
segons la meva experiència, són: la paciència, un cert silenci, de vegades la
música, un paisatge... però també la tensió, un poema d’altri, una
fotografia, una notícia».
(«A l’entorn de la Poesia. Notes sobre inspiració i techné», dins Ars
Brevis. Anuari de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna 1996. Barcelona:
Càtedra Ramon Llull Blanquerna de la Universitat Ramon Llull,
1997. pàg. 297)
–D’acord amb el que diu Anglada al primer text que has llegit, amb quin
“procés d’inspiració” creus que s’identifica ella més plenament com a poeta,
amb el de Gabriel Ferrater, Josep Carner, Eugenio Montale o Clementina
Arderiu? Per què? Raona la teva resposta.
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IV. LLENGUA I ESTIL
1) En tota l’obra de Maria Àngels Anglada els elements de la naturalesa
(plantes, arbres, ocells…) hi tenen una gran importància. En un passatge de No
em dic Laura la nostra autora recorda les excursions que feia de petita amb la
seva família als boscos propers a la recerca i captura de bolets. Amb l’ajuda
d’alguna enciclopèdia, completa el passatge d’Anglada tot descrivint breument
els bolets citats, especificant quin és el seu hàbitat natural i escrivint el seu nom
científic (sota el quadre anota també si són coneguts amb algun altre nom):
Nom popular

Nom científic

Descripció

Ou de reig

Entre rogenc i daurat

Rossinyol

groc

Hàbitat
Rouredes i pins

Rovelló
Pinenca
Cama de perdiu
Peu de rata
Plantinella
Fredeluc
Llepissosa

gris

Bromosa o llenega

gris

2) A continuació tens tres passatges de No em dic Laura que descriuen diversos
moments de l’any. Substitueix en ells els mots en negreta per un sinònim:
«Les reixes de glaç s’anaven desfent i podíem acostar-nos
(______________) altra vegada, per camins (_______________) on encara
l’herba era rostida (_____________), cap a les fonts més properes
(_____________), la de la Teula, la del mas Roure, la de Pures… El blat,
abrigat (_____________) abans de neu i de boira, verdejava ja pertot arreu.
Tornàvem quan un sol poruc (______________) i com enfredolit
(_______________) amenaçava d’amagar-se (________________)».
«Aquells dies, però, després de la passejada a la font del Desmai, el gel i el
fred eren un record llunyà (_____________); el nostre carrer encara era
fresc (___________), però el sol inundava (_______________) la plaça i
llepava els porxos joiosament (______________). Les estufes ja eren
apagades, un aire tebi (______________) entrava pels balcons, que ja no
teníem por d’obrir de bat a bat (_____________)».
«A la Serra –aquest era el nom de la masia– les primeres hores de la tarda
eren xafogoses (______________), però recordo encara la frescor i la
dolcesa quasi feridora del capvespre, quan tornaven els ramats en el lent
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(_____________) crepuscle, les falenes voltaven sense parar els tímids
(______________) llums encesos i arribava la remor (______________) del
vent entre els pollancres com un brogit (_______________) de seda».
3) Ara, en el text que tens a continuació i que és extret del principi de l’obra,
substitueix els mots en negreta per un antònim (especialment en el cas dels
adjectius, tingues en compte el sentit de casdascun d’ells dins del context en què
apareix):
«Cada font tenia, com les antigues (______________) estimades dels
trobadors, el seu “senhal”: una única filera més clara (_____________) de
pollancres enmig d’una pineda espessa (____________), una noguera
especialment alta (__________) i frondosa (______________), o bé quatre
marronyers fent ombra a una rústega (______________) taula de pedra, un
passadís ombrívol (______________) d’altes (_______________) roques i
balmes entre heura enfiladissa i roures…
(…)
L’estona passava de pressa (____________), fins que el vespre s’insinuava i
les fulles d’àlbers i de roures semblaven acotxar la tarda, tots tornàvem,
cansats (____________) i feliços (_____________), cap al vell carrer de la
Riera, amb les cames esgarrinxades i la frescor (___________) de l’aigua al
paladar».
4) A continuació tens una sèrie de passatges de No em dic Laura en què Anglada
fa servir una expressió popular. Escull el seu significat correcte d’entre els que
et proposem al peu:
A. «Començàvem cada festa les nostres passejades a totes les fonts, que el
pare coneixia pam a pam, glop a glop»
a1) superficialment.
a2) perfectament.
a3) de manera més o menys exhaustiva.
a4) en relació a les mides feien.
B. «No cal dir que ens amagaven l’ou: vull dir el sexe i tot allò que s’hi
acostava»
b1) amagaven la qüestió més important.
b2) explicaven amb molts detalls tot el que tingués a veure amb el
sexe.
b3) amagaven les revistes on s’insinués alguna cosa relacionada, ni
que fos llunyanament, amb el sexe.
b4) informaven sobre el sexe, però només quan els ho demanàvem.
C. «La mare sempre n’ha sabut un niu (de bolets) i els coneix tots»
c1) ha sabut el lloc on es feien els bolets.
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c2) ha sabut com es cuinaven els bolets.
c3) n’ha sabut molt, de bolets.
c4) ha sentit atracció pels bolets.
D) «Així, també havia esdevingut clar el motiu que, a estones, feia que no
toqués ben bé de peus a terra, per exemple quan declamava i movia els
braços a la nit»
d1) visqués en un món irreal, que existia només en la seva imaginació.
d2) no pogués caminar i hagués d’anar en una cadira de rodes.
d3) fos insociable i no tingués tracte pràcticament amb ningú.
d4) tingués tendència a actituds histriòniques i teatrals.
E) «A Vic hi hauria d’haver més misses (digué Lluís Campdelacreu) –em
vaig quedar de pedra»
e1) no vaig entendre res.
e2) em vaig quedar molt sorpresa.
e3) em vaig sentir ofesa.
e4) vaig perdre els sentits.
F) «Algunes dones, amb el mercat negre, hi feien la viu-viu»
f1) anaven tirant.
f2) es guanyaven molt bé la vida.
f3) enganyaven els seus compradors.
f4) acabaven de vegades a la presó.
G) «Vam arribar xino-xano fins a Calldetenes i vam creuar els camps del mas
de l’Aragall»
g1) molt de pressa.
g2) sense fer cap parada en el camí.
g3) a marxa més aviat ràpida.
g4) a poc a poc.
H) «Una mesada o dues de l’estiu acostumàvem a passar-les, la mare i els
nens, en una masia del meu oncle, prop de Santa Eugènia de Berga, poble
on aleshores vivien quatre gats»
h1) només uns quants animals.
h2) molt poques persones.
h3) molta gent.
h4) els masovers que cuidaven els gats dels amos.
I) Tot això ho anava preguntant amb comptagotes, perquè no volia aixecar
la llebre si demostrava una curiositat excessiva
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i1) que em renyessin.
i2) semblar indiscreta.
i3) fer que els altres s’adonessin de les meves intencions.
i4) comprometre (el Sr. Campdelacreu).
5) En el següent llistat tens una sèrie d’expressions extretes de No em dic Laura.
Assenyala, a la casella de la dreta, la figura estilística que presenten (trobaràs
exemples d’anàfora, antítesi, asíndeton, comparació, epítet, hipèrbole, metàfora,
paral·lelisme, personificació, polisíndeton i quiasme). Si un mateix exemple
conté més d’un recurs, fes-los constar tots:
Exemple
«…fil de somnis, fil de records…»
«… un passadís ombrívol d’altes roques i balmes entre heura
enfiladissa i roures»
«L’estona passava de pressa, fins que el vespre s’insinuava i les
fulles d’albes i de roures semblaven acotxar la tarda»
«creixia verdet i molsa i herbes minúscules entre l’empedrat»
«(L’oculista Sadurní) es tancava en els seus pensaments com un
cargol en la seva closca»
«Més espessa que la boira, més freda que la neu, una potència
implacable i abassegadora tenia Vic sota les seves malles»
«A totes dues se’ns van encendre les galtes…»
«cada any trèiem la mel i escuràvem les bresques rosses»
«Els dies queien a poc a poc, com les fulles»
«La neu abrigava els jocs vivents i el repòs dels morts»
«Les reixes de glaç s’anaven desfent»
«Tornàvem quan un sol poruc i com enfredolit amenaçava
d’amagar-se»
«no planyien ni els ous, ni la mantega, ni les ametlles trinxades tot
al voltant»
«gira’t i tomba’t, gira’t i jeu»
«sepulcre de reis celtes o de llurs déus l’altar»
«els botiflers surten com els bolets després de la pluja»

Figura estilística
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«el sol inundava la plaça i llepava els porxos joiosament»
«tots els ocells callaven en la falda acollidora de la nit»
«A través del seu desig, de la seva tristesa, de la ruïna de tot el seu
món, havia establert un pont damunt el temps»
«Els seus enemics eren els de Verdaguer, com ho eren de vegades
les seves paraules, les seves fonts, la seva plana»
«Sempre més (…) crida al meu cor una paret anònima, mentre
dugui cabells d’heura»

6) En el següent passatge, un dels darrers de l’obra, en el qual es recorda
sumàriament la tràgica història de Lluís Campdelacreu, es contenen tres
exemples de metàfora. Identifica’ls i explica’ls breument:
«Anys més tard, en el seu capvespre, la seva filla Laura era morta, la
seva pàtria ho semblava; la claror mai no apagada, mai no ben
esmortuïda, a penes colgada uns anys molt llargs amb la cendra
venjativa de l’oblit que els vencedors volien imposar arreu, era la
flama profunda que, si de vegades l’encegava amb la seva llum
excessiva, l’havia ajudat a sobreviure amb dignitat. Flama germana
de la saba dels roures, de la cançó de les fonts, de les pedres
daurades sota les veus de bronze –foc que revifava el seu cor de vell i
començava d’encendre’s per les venes alegres d’un infant».
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V. REFERÈNCIES CREUADES
1) A continuació et copiem dos passatges de dos textos d’Anglada sobre Vic que
no pertanyen a No em dic Laura però que hi tenen una certa relació. Llegeix-los
atentament i assenyala quins fragments de l’obra que has llegit et recorden. En
el primer, a més, contesta si et sembla casual, en el cas d’Anglada, la referència
a l’antiga Grècia com a precedent llunyà de les tradicions esmentades.
«Encara recordo la flaire intensa de llor que cobria cada banda del carrer
de la Ciutat, en el Mercat del Ram de la meva infantesa. I els alts i
cimejants palmons, i les palmes filigranades de can Romeu. No hi ha
dubte que una festa cristiana va ser l’origen del mercat d’aquests dies:
anant, però, molt més endarrera en el temps, hi trobem semblança amb un
culte antiquíssim, testimoniat des del segle XVI abans de Crist en les
pintures de les illes gregues, una regió que celebrava l’arribada de la
primavera i demanava als déus la fertilitat del camp. A Rodes es
simbolitzava el déu en l’oreneta. A Atenes i a Samos amb la gran branca
d’olivera, ornada amb cintes de llana i amb tota mena de fruites penjades,
com les palmes i el llor amb els “currutacos” vigatans i les fruites
confitades».
(Entorn del Mercat del Ram de Vic, Vic: Ajuntament de Vic, 1985,
[Col·lecció Parlaments, 1] pàg. 16)
«Llegint les bellíssimes balades gregues (…) pensava sovint en el bell
cançoner de Francesc Alió: recordava les cançons que el pare ens va
ensenyar, quan érem adolescents, en els llargs hiverns de Vic. Sempre més
m’han acompanyat les seves melodies».
(Epíleg a Balades gregues, recull prologat, traduït i anotat per
Eusebi Ayensa, Lleida: Ed. Pagès, 1999 [Col·lecció La Suda 36],
pàg. 134)

2) El tema de la infantesa, amb tota la imatgeria que li és pròpia a l’obra
angladiana, apareix en el rerefons d’un bell poema titulat Biografia en què una
Anglada ja adulta recorda els anys passats a Vic en plena postguerra. Llegeix
aquest poema amb atenció i identifica, entre els seus versos, tres imatges que
apareixen també a No em dic Laura:
«Amb aire de dama i arrugues discretes
en tu amaga el temps l’infant que davalla
els graons verdosos sota els gessamins
i penja els seus somnis com la merla el cant
darrera les fulles espesses de l’heura.
En llibres adults, molts ara llegeixen
el teu nom. Les lletres, que semblen immòbils,
d’un secret somriuen: pirates i prínceps
per a les germanes inventats de nit.
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Després velejaves, i han crescut els somnis».
3) En una entrevista televisiva Maria Àngels Anglada va dir que la idea central
de No em dic Laura se li va ocórrer després d’escriure el poema «De vegades pel
maig». Llegeix aquest poema, que et transcrivim a continuació, i respon a les
preguntes que trobaràs al peu:
«De vegades pel març l’aire es torna tebi.
Ales d’abril somreien a frec del campanar,
el bleix del temps gemmat suaument agitava
els jardins de les cases i els jardins de la sang.
Els arbres borrornaven. Poc després llavis grèvols
de poncelles besaven aquell vent amorós
i entre el saüc i l’heura s’acoblaven les merles.
Però encara era l’hivern en els jardins de la sang:
com infants que es desvetllen a mitja nit i ploren,
els havien bressat amb rondalles de por.
Per als jardins de sang era la primavera
una frisança estèril. El temps, no sempre esquerp,
guardà en calzes madurs la llum dels dies tendres
i a poc a poc floriren els anys del seu estiu.
De vegades pel març l’aire es torna tebi».
–A banda del campanar citat en el segon vers, trobes en aquest poema alguna
altra al·lusió a llocs, paisatges o plantes que et recordin els descrits a No em dic
Laura?
–A què creus que pot anar referida l’expressió «els jardins de la sang» per
contraposició als «jardins de les cases»?
–Aquest poema pertany al recull Kyparíssia (1980), del qual, com a No em dic
Laura, no és absent el record punyent de la repressió franquista. Quines
expressions del poema et recorden aquella negra etapa de la nostra història?
–Tot llegint els darrers versos, creus que davant de la falta de llibertats Anglada
té una actitud optimista o més aviat pessimista cara al futur?
4) Les fonts, com saps, constitueixen, amb tot el seu simbolisme, un dels
autèntics leitmotifs de No em dic Laura. A continuació et transcrivim el poema
amb què es clou el recull Kyparíssia titulat precisament «Les fonts» i dedicat per
Anglada als seus pares i germans. Llegeix-lo atentament i respon a les
preguntes proposades.
«Al país dels infants, quan les fonts eren clares
i camins poc fressats entre boixos ens duien al cant lliscadís,
els llavis brunencs de la terra somreien secretes ofrenes,
molsa i violes com tendres sibil·les al flanc virginal.
Tot al voltant de llits d’herba vetllaven gegants molt benignes,
roures d’altíssimes veles –el vent hi cantava i el bru rossinyol.
Quan s’adormia la tarda acotxada per l’aigua i les fulles
i l’argent remorós de les albes semblava un adéu,
amb recança deixàvem les nimfes al verd santuari
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–al país dels infants on les fonts eren clares–
i descalços petjàvem els còdols dels rius resplendents»
–Segueixen aquests versos algun ritme i mètrica especial?
–Amb quina etapa de la vida apareixen relacionades les fonts en el poema?
–Anglada al·ludeix en dues ocasions (al principi i al final del poema) a quan les
fonts eren clares. Et recorda aquest comentari algun passatge de l’excursió que
suposadament féu ella mateixa amb Lluís Campdelacreu a la Font del Desmai?
–Identifica, en el següent mapa d’Osona, l’indret concret on hi ha les fonts
al·ludides en el poema (et poden ser útils les referències als alts roures que es
drecen als seus voltants).

–En aquest poema alguns elements de la naturalesa apareixen amb trets i
característiques humans. Assenyala almenys un parell d’exemples de
personificacions que puguis localitzar en el poema.
–En el quart i novè vers Anglada cita, respectivament, les sibil·les i les nimfes.
Amb quina o quines cultures del passat estan relacionats aquests personatges?
Tenen les sibil·les o les nimfes, en aquestes cultures, alguna relació amb les
fonts?
5) Anglada, en el seu primer viatge a Grècia realitzat en companyia dels seus
pares i marit l’any 1973, va visitar la ciutat d’Esparta. Aquell dia hi feia molt
fred i aquesta sensació li portà a la memòria els freds hiverns passats a Vic en la
seva infantesa i joventut. El resultat és el poema que tens al peu, titulat «Record
de Vic des d’Esparta». Llegeix-lo i contesta a les preguntes que et proposem:
«Era el meu pont l’escala trenada amb gessamins.
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Pels seus graons verdosos a poc a poc baixava
al màgic pou florit de faules i violes.
Les branques com crits verds encalçaven el sol,
avar i vell soldat cansat de llargues lluites
amb les boires d’hivern. Prop del saüc blanquíssim
en el mur del palau remorós de les merles
teixien heura i somnis arrels de força igual.
D’un a un han vingut a aixoplugar-se en l’arbre
dels records, mentre miro sota els alts eucaliptus
aquest carreró blanc des d’on el gessamí
enflora la tardor i la insome memòria».
– Quins elements del poema et recorden la casa i el jardí de can Fontcuberta on
Anglada passà tota la seva infantesa?
– Quina imatge del poema ens situa a l’hivern?
–Són reals tots els arbres del poema? Per què?
–Quines figures estilístiques s’amaguen rere les expressions «crits verds», «avar
i vell soldat» (en referència al sol) i «alts eucaliptus»?
6) Gairebé al final de No em dic Laura Anglada recorda els estius passats en
companyia de la seva família a La Serra, la masia propera a Santa Eugènia de
Berga. Justament La Serra és el títol de dos poemes del recull Carmina cum
fragmentis, el primer dels quals et transcrivim, sencer, a continuació:
«Amb les lleus passes del record
ara camino en la nit closa
sota aquells roures sempre verds
salvats d’un temps de glaç i boira.
Trec el branquell que reté el cant
i la font clara dringa sota
dels marronyers mai desflorits
mentre bereno a la seva ombra
mel sumptuosa del passat
que omple a vessar les llesques rosses.
Amb els ulls clucs veig el Boixar
on puja l’herba envaïdora
amb braços foscos com l’oblit
que escanyaria brancs i soques.
Després m’aturo al porxo blanc.
Aviat ja cauran les ombres,
pugen suaus pel Sot del Forn,
des del Serrat grills les invoquen.
Encara et puc dir adéu, amic
Montseny de clines amoroses.
La pollancreda de la font
ara roman silenciosa.
Filen falenes de record
un vol de seda somniosa
camí de l’alba que vindrà
amb molt lleugers passos de rosa».
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–Fes un llistat dels elements del paisatge evocats en el poema que apareguin a
les pàgines de No em dic Laura que descriuen els estius passats a La Serra (pàgs.
366-368 del vol. I de les Oc).
–Creus que es tracta d’un poema de joventut escrit arran de les vivències en
aquest paratge vigatà o més aviat d’un poema de maduresa, quan els jocs i les
berenades de La Serra eren ja un record llunyà. Quines expressions del poema
justifiquen la teva elecció?
7) Tot el relat No em dic Laura traspua una gran admiració per Verdaguer.
Anglada dedicà el següent poema, titulat «Mossèn Cinto», a aquest poeta català.
Llegeix-lo i respon a les dues preguntes que trobaràs al peu:
«Nat a una plana que sempre és fecunda en espigues i fills,
tu coneixies el gest més senzill per a fer cada cosa.
Tal com qui cull dintre el bosc vermells gerds de bardissa,
les antigues paraules collies que obliden els savis
i rentaves, amant-lo amb clara mirada d’infant,
net de sorres impures, l’or noble i molt vell de la llengua.
Sol resseguies les altes arrugues del nostre país
–cap a quina cacera més noble que isards vagarosos!–.
Tan amorós com la mare desvetlla el seu fill adormit
–ric de somnis i vida–, despertes la llengua. Nosaltres
cridarem amb veu nova les velles paraules. Mai més
no deixarem els amables fossers dur-la a un somni forçat!»
–Quines facetes de la vida i l’activitat literària de Verdaguer són glossades en el
poema?
–A qui deu al·ludir Anglada al final del poema quan parla dels «amables
fossers» que volen dur la llengua catalana a un somni forçat? Per a respondre a
aquesta pregunta tingues en compte que aquest poema pertany al recull Díptic,
publicat l’any 1972.
–Creus que, en relació a la salvació de la llengua catalana, el Verdaguer de No
em dic Laura respon a la imatge que d’ell ens presenta Anglada en aquest
poema?
–Quines figures estilístiques trobem a les expressions «les antigues paraules
collies», «l’or noble i molt vell de la llengua», «cridarem amb veu nova les velles
paraules» i «amables fossers»?
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VI. ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ
1) No em dic Laura, com saps, es desenvolupa en una ciutat i en un temps molt
concrets, el Vic de la postguerra. Per bé que no podem qualificar No em dic Laura
de novel·la històrica, Anglada es basa en una realitat històrica ben concreta per
a construir el seu relat. A les primeres pàgines de la seva obra diu el següent:
«la classe mitjana de Vic era, gairebé sense excepcions, de dretes: la divisió
política s’establia entre catalanistes i carlins, perquè aquests darrers havien
esdevingut quasi en bloc franquistes i espanyolitzants».
Dit això, busca en alguna enciclopèdia o llibre d’història informació sobre el
moviment carlí, és a dir, com va néixer aquest moviment i quina va ser la seva
evolució fins a identificar-se amb el franquisme. Aquesta identificació fou
general arreu de la península?
2) No em dic Laura va aparèixer dins d’un mateix volum al costat de dues
narracions més, També a tu, Cleanòrides i Flors per a Isabel, que es desenvolupen,
respectivament, a Grècia sota la dictadura dels coronels (1967-1974) i a
l’Empordà rural del segle XIX. Tot i la diferència d’escenaris, el crític Jordi Pla,
en un article publicat a Presència l’any 1981 sota el títol de «No em dic Laura: la
fecunditat del record», fa la següent afirmació:
«Malgrat la diversitat externa de les tres narracions, hi ha un fil conductor
entorn d’un leit-motiv comú: el país que sofreix una opressió miserable,
perquè miserables són els seus opressors, que ranegen la caricatura
grotesca».
Llegeix tots tres relats i respon a les dues preguntes següents:
–Quins són els personatges que encarnen l’opressió en tots tres relats?
–Trobes alguna semblança entre els opressors de No em dic Laura i També a tu,
Cleanòrides?
3) Anglada, a més d’aquesta obra, dedicà parcialment una altra novel·la,
titulada L’agent del rei (Barcelona: Destino, 1991) a la seva ciutat natal. Tot i que
es tracta de dues obres molt diferents (l’acció de L’agent del rei transcorre en la
primera meitat del segle XV i la de No em dic Laura en plena postguerra), en
ambdós casos se’ns descriu Vic a l’hivern. Llegeix L’agent del rei i digues si el Vic
que s’hi descriu presenta alguna semblança amb el de No em dic Laura.
4) El títol d’aquest relat d’Anglada i la ciutat on es desenvolupen els fets narrats
ens porta a la memòria una novel·la clàssica de la literatura catalana
contemporània, Laura a la ciutat dels sants, de Miquel Llor (1932). Tot i que la
novel·la de Llor és anterior a la guerra civil –i per tant a la repressió franquista
que té un pes tan important en l’obra d’Anglada–, el Vic que ens descriu
(Comarquinal a la ficció) presenta certes concomitàncies amb la ciutat en què va
viure Anglada fins al seu casament amb Jordi Geli l’any 1954 i el seu trasllat a
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l’Empordà set anys més tard. Llegeix Laura a la ciutat dels sants i compara el Vic
que ens presenta Llor amb el descrit per Anglada a No em dic Laura. Creus, a
més, que els personatges de Laura (la protagonista de la novel·la de Llor) i Maria
Àngels Anglada (la protagonista de No em dic Laura) són comparables?
Reaccionen de la mateixa manera davant les limitacions morals i polítiques que
els imposa la seva ciutat?
5) Una altra Laura famosa de la història de la literatura és la Laura de Petrarca,
que apareix en molts poemes d’aquest gran poeta italià. Finalment et proposem
que comparis aquest personatge amb la protagonista del relat d’Anglada, és a
dir, la mateixa autora en els seus anys d’infantesa i adolescència.
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TAMBÉ A TU, CLEANÒRIDES
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I. L’OBRADOR DE L’ESCRIPTORA
1) Com especifica ja al principi del seu relat Maria Àngels Anglada, per a narrar
la història de Sibil·la i Vassilis es va basar en una obra de Pandelís Prevelakis
titulada Crònica d'una ciutat en què es descriu la ciutat cretenca de Réthimno a
finals del segle XIX i principis del XX. A continuació et transcrivim una sèrie de
passatges d'aquesta obra en la traducció catalana que nosaltres mateixos vam
fer l'any 1999 (Ed. Empúries, Col. Narrativa, 107). Identifica el fragment o
fragments del relat d'Anglada basat, de manera directa o indirecta, en cadascun
d'aquests passatges (tingues en compte que Anglada, fent ús de la seva llibertat
com a novel·lista, adapta sovint les informacions de Prevelakis a situacions i
personatges nous):
a) «Les botigues de teixits, on antigament no s'hi cabia enmig de les
estibes de tela, feltre i setí –quins velluts, quins tuls, quines sedes
brodades en fil d'or!–, després d'uns quants anys d'inactivitat i de no
poca paciència van haver de portar un gènere més barat –draps de cotó,
llenços, drils i tota mena d'estamenyes–». (p. 19)
b) «Una de les botigues vingudes a menys i, per dir-ho així,
reconvertides era la de kir Ioannis Kónsolas, d'Esmirna. Aquest bon
cristià havia regentat una de les perfumeries més grans d'Orient, famosa
a Alexandria, Esmirna i, fins i tot, a Constantinoble» (p. 19)
c) «Per encarregar, posem per exemple, un carregament de fusta al seu
vell i fidel amic de Trieste, Misser Evanguelino Arapakis, kir Ambrosi
escrivia una carta comercial com aquesta, que hauria de ser llegida a
totes les escoles perquè els infants aprenguessin urbanitat i bones
maneres. (...). Amb aquestes maneres tan delicades, plenes de cortesia i
de postdates, es feien les transaccions comercials...» (p. 20-21)
b) «I ara que ve a tomb parlaré de la drassana i del moll de Réthimno. En
altres temps tant l'un com l'altre havien conegut dies de glòria, però amb
el pas dels anys havien caigut també ells en la més oprobiosa decadència
i es consumien com tot el que ha fet el seu curs» (p. 50)
f) «(Khristakis) , per la seva avançada edat, ja no podia pujar a la bastida
per pintar frescos. Pintava només icones, però en aquesta art no tenia
rival en tota Creta. De tot arreu li arribaven aprenents i mai eren menys
de deu els qui treballaven al seu costat. Khristakis els ensenyava l'art de
pintar icones i cadascun d'ells l'ajudava en el que bonament podia». (p.
99)
g) «(El ciutadà de Réthimno) va estimar desesperadament els seus, els
animals de la casa, els arbres i les flors. A tot allò que va donar vida ho
va fer créixer amb un infinit afecte per tenir-ho vora seu en el moment
del comiat. Fins i tot la porta de l'altre món la volia veure florida i era
precisament el seu afany en l'amor el que la cobria de flors. El cementiri
de Réthimno era el jardí més encisador que hom podia veure a la
primavera» (p. 110)
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2) Si hi ha algun poeta grec modern que agradava especialment a Anglada
aquest era l’alexandrí Konstandinos P. Kavafis (1863-1933). En la novel·la que
ens ocupa, la seva poesia juga un paper molt important especialment en el
darrer capítol («L’estela»), on apareix citada, de manera textual, en tres
ocasions. A continuació et reproduïm, sencers, els dos poemes de Kavafis –en
traducció catalana de Carles Riba i Alexis Eudald Solà respectivament–, dels
quals Anglada extreu els versos reproduïts. Localitza’ls dins dels poemes i
digues si, d’acord amb el context on apareixen reproduïts, en Anglada tenen el
mateix sentit que en Kavafis:
«Com cossos bells de morts que no han envellit
i els han tancats, amb llàgrimes, dins una tomba esplèndida,
amb roses per capçal i llessamins als peus,
així semblen talment els desigs que han passat
sense que els satisfessin; sense una sola nit
de goig que els fos donada, o un sol matí lluent»
«Enmig del temor i de les sospites,
amb l’esperit turmentat i els ulls plens de paüra,
ens consumim i maldem cercant què cal fer
per a poder fugir del perill
segur, que tan terriblement ens amenaça.
Però ens equivoquem, el perill no és en el nostre camí:
Eren falsos els missatges
(no els vàrem escoltar, o no els comprenguérem bé).
Una altra desgràcia, que no imaginàvem,
súbita, violenta, ens cau al damunt
i, no estant preparats –ara ja no és temps– ve i se’ns emporta».

3) En un petit bloc conservat a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres
Anglada va escriure un primer esborrany, molt breu, del passatge en què
s'explica el motiu de l'estada de Cecília a Grècia i s'apunta la seva coneixença
de la família Veneris. El seu contingut, però, és força diferent del que trobem a
la versió definitiva. Et proposem que el llegeixis i contestis les preguntes que
trobaràs al peu:
«El meu germà havia aconseguit sortosament una beca d'arqueologia i
era feliç com un déu ajudant en les noves excavacions del cementiri del
Ceràmic, que dirigia Demètrios Papastamos. Em va trobar allotjament –
ell vivia amb una família grega– en un petit i quiet hotel del carrer
Jalcocondilis, d'on marxava cada matí cap als indrets més fascinants,
antics i coneguts del somni. Ens solíem trobar al vespre i un dia em va
dir que em presentaria uns amics grecs que estimava molt».
–Quin personatge clau apareix en aquest passatge com a eventual mitjancer
entre Cecília i els »amics grecs», un dels quals seria de ben segur Cleanòrides?
–Un inici com aquest de ben segur hauria portat a un desenvolupament diferent
de la novel·la i, tal vegada, a un final també diferent. Creus que, d'haver
conservat Anglada aquest esquema, hauria tingut tanta força el final de la
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novel·la amb la troballa, per part de Cecília, d'una estela amb el nom de
Cleanòrides?
–En aproximadament 150 paraules redacta un nou guió de la novel·la en el
qual, sense canviar el final, aparegui, amb un paper rellevant, el personatge que
ens presenta Anglada en aquest passatge.
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II. MODELS DE PROVES DE COMPRENSIÓ LECTORA
PROVA 1
1) Quina és l'ocupació de la protagonista?
a) Professora de grec.
b) Arqueòloga.
c) Historiadora de l'art.
d) Escriptora.
2) Quan i on Cecília va conèixer Cleanòrides?
a) Un dia que aquest tornava de Patras, de casa d'uns parents.
b) Quan aquesta li va demanar, en un carrer d'Atenes, una adreça que
desconeixia.
c) Un dia que aquesta va anar a banyar-se a una platja propera a Súnion.
d) En una festa dels arqueòlegs del Ceràmic per celebrar la troballa d'una
estela funerària intacta.
3) A la representació de quina obra de teatre clàssic convidà Cleanòrides a
Cecília al principi de la seva relació?
a) A l'Èdip Rei de Sòfocles, al teatre d'Epidaure.
b) A la Medea d'Eurípides, en un teatre proper a Súnion.
c) Al Prometeu encadenat d'Èsquil, al Teatre Nacional de Grècia.
d) A l'Electra d'Eurípides, al teatre d'Herodes Àtic.
4) A part d'un manuscrit i una icona, quin altre objecte conservaven els Veneris
dels seus avantpassats cretencs?
a) Un plec de cartes antigues.
b) Una copa de vidre de Murano.
c) Unes monedes d'or de l'època.
d) Un quadre de la badia de Réthimno pintat per un pintor desconegut.
5) Quina promesa va fer Vassilis Veneris a la mare de Déu si la seva dona es
recuperava de la depressió en què caigué després del seu primer part?
a) Fer-li bastir una ermita als afores de Réthimno.
b) Anar de peregrinació als monestirs de Metèora.
c) Fer-li pintar una icona i oferir-la-hi.
d) Celebrar una gran missa cada any per l'aniversari del seu fill.
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6) Com va acabar el casament de la germana de Sibil·la, Esquiva, amb Demetri,
el cosí de Vassilis?
a) Aquest l'acabà repudiant perquè no li donava fills.
b) Van viure feliços fins a la vellesa envoltats de tots els seus fills i néts.
c) Esquiva morí poc temps després del seu matrimoni i Demetri es va tornar
a casar.
d) El pare de Sibil·la i d'Esquiva va fer anul·lar el casament i es va endur
Esquiva a Catalunya per casar-la amb un noble barceloní.
7) A què era deguda la cicatriu que tenia al braç la mare de Cleanòrides?
a) A una caiguda del cavall.
b) A una bala que li dispararen els alemanys durant la segona guerra
mundial.
c) A una ferida de coltell rebuda durant una lluita contra els turcs.
d) A una cremada quan s'incendià la seva casa.
8) Quin era l'ofici d'Ilias, el fill petit de Vassilis i Sibil·la?
a)
b)
c)
d)

Ajudava el seu pare a la botiga de teixits.
Pintava icones.
Treballava d'escrivent al port de Réthimno.
Es va fer monjo i es retirà a un monestir de Creta

9) Després de la mort de Sibil·la, què va fer Vassilis amb l'esclava albanesa que
tenia?
a) Li donà la llibertat i s'hi casà.
b) L'acomiadà, perquè la seva presència li recordava la muller morta.
c) L'envià a Catalunya (a casa dels seus sogres) perquè ja no necessitava els
seus serveis.
d) L'alliberà després que aquesta li donés un fill.
10) Al final del relat, quina troballa excepcional va fer Cecília al Ceràmic?
a) Un vas en perfecte estat de conservació.
b) Una gerra plena de monedes antigues.
c) Una estàtua antiga de marbre que li recordà Cleanòrides.
d) Una estela funerària.
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PROVA 2
1) Quin motiu portà la protagonista a entrar per primer cop a la llibreria del
pare de Cleanòrides?
a) La recerca d'informació sobre un carrer que no trobava en el mapa
d'Atenes.
b) La necessitat de comprar una guia d'Atenes.
c) Les ganes de vagarejar després d'una jornada esgotadora pels carrers
d'Atenes.
d) El desig de comprar una antologia dels poemes òrfics.
2) A quina platja solien anar Cleanòrides i Cecília?
a) A la de Vuliagemni, prop d'Atenes.
b) A una platja propera a Súnion.
c) A una platja petita no massa allunyada del Pireu.
d) No anaven mai a la mateixa platja.
3) Quina era l'ocupació del pare de Sibil·la, la muller de Vassilis Veneris?
a) Cònsol dels catalans a Càndia.
b) Escrivent al port de Réthimno.
c) Regentava una botiga de perfums a Réthimno.
d) Pintor d'icones.
4) On acostumava Cecília de llegir el manuscrit que li deixà la família Veneris?
a) A la seva pensió, al costat de les excavacions del Ceràmic.
b) En un cafè a l'aire lliure prop del Museu Nacional.
c) A la platja on acompanyava Cleanòrides.
d) Al tren, al llarg dels seus viatges per Grècia.
5) Quin projecte tenia Vassilis respecte de la seva cunyada Esquiva?
a) Que marxés de Creta tan aviat com pogués per casar-se a Catalunya.
b) Que es quedés a viure amb ells per tenir cura dels seus fills.
c) Casar-la amb el seu cosí Demetri.
d) Que entrés en un convent de Creta per poder continuar la seva formació
en art i literatura.
6) Quants fills tingueren Vassilis i Sibil·la que sobrevisquessin?
a) Tres nois.
b) Una noia.
c) Tres noies i dos nois.
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d) Dos nois i una noia.
7) Amb qui es trobaren Cecília i Cleanòrides durant la seva excursió fins a
Pilos?
a) Amb una amiga comuna, arqueòloga com Cecília.
b) Amb un cosí de Cleanòrides que acabava d'arribar dels Estats Units.
d) Amb un amic d'infància de Cleanòrides.
d) Amb un oncle de Cleanòrides que vivia a Patras.
8) Quin lloc allunyat de Creta va visitar Ilias, el fill de Vassilis i Sibil·la,
acompanyat del pintor Damaskinós?
a) La ciutat grega de Mistràs.
b) Barcelona, on residia la família de la seva mare.
c) Atenes, la ciutat on acabarien vivint els descendents de la seva família.
d) Itàlia, amb l'objectiu de conèixer alguns pintors renaixentistes.
9) Quin esdeveniment polític entristí profundament els companys arqueòlegs
de Cecília un matí de setembre?
a) Les persecucions contra els opositors d'esquerres a l'Argentina.
b) Les darreres detencions ordenades pels coronels a Grècia.
c) El cop d'estat de Pinochet a Xile.
d) Les darreres penes de mort dictades pel general Franco.
10) Com es va assabentar Cecília de la mort de Cleanòrides?
a) Per la ràdio.
b) En veure les imatges de la càrrega policial contra el Politècnic a la
televisió.
c) Per una trucada de telèfon del seu cosí Demetri.
d) Per un telegrama que li enviaren a Barcelona els pares de Cleanòrides.
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SOLUCIONARI
Prova 1:
1b
2a
3d
4b
5c
6a
7b
8b
9c
10 d

Prova 2:
1d
2b
3a
4b
5c
6d
7b
8a
9c
10 d

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Cal tenir en compte que en les proves d’elecció múltiple els errors han de ser
penalitzats per evitar que el factor atzar desvirtuï la nota final.
Normalment la fórmula aplicada és la següent:
Nota = Encerts – Errors / n - 1
És a dir, la Nota ha de ser el resultat dels encerts menys els errors dividits pel
nombre d’opcions menys una (en el nostre cas, 4 – 1 = 3). Lògicament, les
preguntes no contestades ni sumen ni resten.
D’aquesta manera, un alumne que hagi respost correctament 7 preguntes,
erròniament dues i n’hagi deixat una en blanc tindria la següent nota:
Nota = 7 – 0’6 [2 / 3] = 6’4.
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III. L’ORDIT DE LA TRAMA
1) Situa en el següent mapa de Grècia les ciutats referides a També a tu,
Cleanòrides, és a dir, Mègara, Corint, Nàuplion, Patras, Pilos, Delfos, Itea,
Olímpia, Mistràs, Ítaca i Creta:

2) Ara fes el mateix amb les ciutats o barris de la regió de l’Àtica, que són les
següents: Atenes, Dafni, Glifada, Vuliagmeni i Súnion
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3) Ordena, tot numerant-los, els següents passatges referits a la relació entre
Cecília i Cleanòrides:
–«Els Veneris em van convidar a sopar, diumenge vinent, i tota la setmana
vaig estar esperant aquella tarda. Hi havia dos motius: la curiositat per
conèixer la història de la catalana Sibil·la i el desig de fer-me amiga del
fill»: ___.
–«Com el glaç vaig quedar ja el dia abans que em telefonés Demetri, en
llegir als diaris allò que em semblava impossible: que havien disparat
fredament, a mort, contra vosaltres, els estudiants del Politècnic»: ___.
–«Aleshores estava molt interessada en els poemes òrfics, i tot cercant-los
vaig entrar per primera vegada –després hi aniria quasi cada dia– a la més
curiosa llibreria que ningú es pugui imaginar»: ___.
–«Però l'últim diumenge vam anar, per desig del meu amic, al poble petit
on va néixer la seva mare»: ___.
–«Havia marxat d'Atenes "com un ase apallissat", però plena d'esperança;
tu vindries per Nadal a Catalunya, i jo al març tornaria a Grècia, que ja des
de l'avió començava d'enyorar»: ___.
–«I de cop els meus companys devien pensar que em venia una mena
d'atac, perquè primer els meus dits volaven damunt de la pedra i de
seguida, amb els ulls cecs de llàgrimes, em vaig mig agenollar a terra (...).
El teu nom m'abraçava i em colpia disfressat, vestit amb màscara de
pedra»: ___.
–«Vam quedar que l'endemà al migdia aniríem (Cleanòrides i jo) a dinar i a
banyar-nos a la platja de Vuliagmeni i que allà acabaria de contar-me
aquella vella tradició de la família»: ____.
–«Úrsula estava molt cansada i no es trobava bé, i vam decidir aprofitar
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(els dies de festa), amb una parella d'estudiants joves que ens ajudaven –la
Roswita i Paulus–, per fer una excursió llarga fins a Pilos: volíem veure les
excavacions i el museu del palau de Nèstor, que no coneixíem.
Cleanòrides, naturalment, es va ajuntar a la colla i vam passar quatre dies
difícils d'oblidar»: ___.
–«Havent sopat (Cleanòrides) em va convidar a sortir junts: al teatre
d'Herodes Àtic es representava l'Electra d'Eurípides, i es pensava que
m'agradaria d'assistir-hi»: ___.
4) Fes el mateix que se't proposa a l'exercici anterior però ara a partir de
fragments extrets de la narració de Vassilis Veneris:
–«El meu fill segon ha vist complert el desig que no gosava expressar-me:
ha entrat a casa del madonnerí, perquè vol ser també pintor d'icones»: ___.
–«Fa tres mesos, en efecte, que va morir el nostre petit Stéfanos, quan no
feia encara quinze dies que respirava el dolç aire de la vida»: ___.
–«Avui he donat la llibertat a l'esclava albanesa de la meva enyorada
Sibil·la, perquè m'ha donat un fill, i li he assenyalat una pensió en el meu
testament per tal que pugui viure sense necessitats quan jo falti; em sembla
que no tardaré massa temps»:___.
–«Però això no és la cosa més important que he d'anotar avui: ara la meva
muller, segons els seus comptes, és ja embarassada de cinc mesos»: ___.
–«Començo aquest llibre després d'haver-me casat amb Sibil·la, filla de
Francesc Albanell, un esdeveniment molt feliç en la meva vida»: ___.
–«L'onze de setembre de l'any 1463 ha mort Sibil·la, a trenta-vuit anys»:
___.
–«Damaskinós em va demanar que el meu Ilias l'acompanyés en el seu
viatge a Mistràs. "És molt jove –em va dir–, però assenyat i treballador i
me'n refio més, per als colors i moltes tasques, que no pas d'altres nois més
grans"»: ___.
–«Com poden ser tan diferents dos fills sortits del mateix ventre?
Gueòrguios és alegre, juga amb tothom, i en canvi el meu petit Ilias és un
nen solitari»: ___.
–«Hem tingut entre nosaltres un hoste benvingut: el pare de la meva
muller i d'Esquiva. No puc expressar amb mots l'alegria de les dues
germanes, ni tampoc la del seu pare, de veure-les i de conèixer els seus
néts de Creta»: ___.
–«He estat molt de temps sense escriure res en aquest llibre, tan gran era la
meva tristesa. Sibil·la no acabava de refer-se del seu part, estava pàl·lida i
sense gana i plorava per un no res»: ___.
5) L'obra s'inicia amb una cita de Salvatore Quasimodo («De la mateixa mort
surt la memòria») i es clou amb una altra cita de Rainer Maria Rilke que diu:
«No dreceu una estela. Deixeu només que, / per honorar-lo, les roses floreixin
cada any». Explica el sentit d'aquestes dues cites en el context de l'obra.

6) En el relat d’Anglada, la història de Cleanòrides i Cecília per una banda i la
de Vassilis Veneris i Sibil·la per l’altra sovint se sobreporsen. Salvant les
enormes distàncies temporals, assenyala les semblances i les diferències que
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s’observen entre ambdues parelles. Digues, a més, amb quin esdeveniment
històric recent fa coincidir Anglada en el seu relat el dia de la mort de Sibil·la, 11
de setembre. Creus que és casual aquesta coincidència? Per què?

7) En un passatge del relat d’Anglada els dos Cleanòrides, malgrat els molts
segles que els separen, coincideixen –almenys en l’esperit de la protagonista,
Cecília–. Quan es produeix aquest fet? Hi ha algun tret en els seves vides que
els agermani?

8) Al manuscrit d'aquesta obra conservat a la Biblioteca Fages de Climent de
Figueres el darrer capítol portava per títol «L'Hades» (en lloc de «L'estela») i era
introduït per un lema també de Rilke que deia: «I dins meu s'adormí. i tot fou el
seu somni», finalment substituït pel que hem citat anteriorment. Què era
l'Hades pels antics grecs? Quin sentit podia tenir aquest lema, finalment
bandejat, en el context de l'obra?

9) Com Anglada reconegué en més d'una ocasió, per a la figura del pare de
Cleanòrides, el llibreter del carrer Hipòcrates, s'inspirà en el llibreter figuerenc
Ramon Canet (1906-1982), que durant molts anys regentà un quiosc a la
Rambla. A continuació et transcrivim tres passatges que glossen la persona i la
llibreria de Ramon Canet. Llegeix-los amb atenció i anota els elements que, a
parer teu, va recollir Anglada tant de la personalitat com del negoci de Canet
per dibuixar-nos el simpàtic Ànguelos i la seva llibreria:

«Ramon Canet fou un incansable treballador, sempre voltat de llibres i
periòdics i de nombrosos amics, de totes idees i creences, que
compartiren infinitat de xerrades a la rebotiga. Canet no tingué enemics, i
fou molt estimat per tots els qui el conegueren» (Hora Nova, Figueres,
núm. 255 [10-16 de maig de 1982], p.10).
«Quantes confidències personals, de contrapunts familiars o polítics,
d'èxits o fracassos en els estudis o els negocis, de maldecaps o alegries,
fetes en aquella mena de confessionari que era la rebotiga de casa seva no
havien trobat en ell la paraula d'ajut, de complaença o de comprensió?
(...). Però no podem deixar de retre-li el nostre homenatge. Sentit i auster
com escau a l'amic desaparegut. I és el d'intentar seguir l'exemple de la
seva vida honesta i senzilla, de la seva devoció pels altres, del seu
profund respecte pels homes i les coses, als ideals més oposats i a les
creences més contraposades i la seva fidelitat insubornable a les idees de
llibertat, justícia i amor al país que presidiren la seva vida» (Ll. Fàbrega,
«El millor homenatge», Hora Nova, Figueres, núm. 255 [10-16 de maig de
1982], p. 11).
«Ramon Canet, lúcid, escoltava pacient els que hi anaven a desfogar-se;
facilitava un baló d’oxigen sociològic al que arribava derrotat per
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l’escepticisme; als joves confusos que es debatien entre l’ideal vaporós i
la mediocre realitat, els oferia un judici raonat: “Penseu que això –el
règim (franquista)– s’aguanta perquè són molts sous, molts interessos, no
pas per la decisió d’un sol home…”. Els que aleshores fèiem el batxillerat
a l’institut, a vegades ens hi acostàvem a l’hora del pati; ens aconsellava
lectures, fins i tot llibres prohibits per la censura que ell treia de la
rebotiga, rebuts d’editores sud-americanes: “Ja me’l pagareu”, o “Torna’l
quan estiguis”» (J. Ferrerós, Benvolguts absents III, Figueres: Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Figueres i Editorial Empordà S.L., 2006, p.
78).
10) En un passatge de l'obra Cleanòrides comenta a Cecília que els coronels
grecs –que cal no oblidar que van arribar al poder l'any 1967 a partir d'un cop
d'estat– han prohibit la representació de l'Antígona de Sòfocles perquè els esvera
el diàleg que manté l'heroïna, Antígona, amb el seu oncle Creont (et recordem
que Antígona, en aquesta tragèdia, és condemnada a mort per haver enterrat el
cos del seu germà traïdor sense fer cas de l'ordre decretada per Creont). Et
transcrivim a continuació un passatge d'aquest diàleg en traducció de Carles
Riba (Barcelona: Curial4, 1985. Col. Clàssics Curial 8, pàgs. 164-165). Llegeix-lo
atentament i explica per què, al teu entendre, les paraules d'Antígona devien
esverar els coronels grecs:
«Creont: I tu, respon-me sense allargs, en mots cenyits:
¿sabies que un edicte prohibia això?
Antígona: Sí, era públic, ¿com ho havia d’ignorar?
Creont: I amb tot, gosaves transgredir aquestes lleis?
Antígona: Sí, car no era Zeus qui m’ha dictat això,
ni Dike, la que habita prop dels déus de baix,
mai entre els homes no ha fixat aquestes lleis,
ni tanta força creia que tingués un teu
pregó, que, lleis escrites, fermes, dels eterns,
un dels qui moren hi pogués passar damunt.
Car no és d’ara ni d’ahir, és de tostemps
que viuen elles, i ningú no sap de quan.
Jo no entenia, per terror del que pensés
cap home, haver-ne de pagar el redreçament
als déus: sabia prou que he de morir –¿com no?–
fins sense el teu edicte. I si abans del temps
em ve que moro, un guany això proclamo que és.
(…)
Si encara et sembla bogeria fer el que faig,
quasi és el jutge que em declara boja el boig»
Creont: Aquesta, que insultava, ho ha sabut bé prou
llavors que transgredia ordres públiques;
i quan ho ha fet, encara aquest segon insult
de gloriar-se’n i de riure havent-ho fet».
11) Segons Cleanòrides, una altra tragèdia la representació de la qual es preveu
que prohibeixin els coronels és el Prometeu encadenat d'Èsquil, en la qual es narra
el càstig que imposa Zeus, com a déu suprem, al tità Prometeu per haver ajudat,
contra la seva voluntat, els homes. Prometeu, però, sap un secret del qual depèn
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el poder de Zeus –que si té un fill amb Metis (deessa de la intel·ligència) aquest
serà més fort que ell i el destronarà– i proposa a Zeus un pacte: revelar-li el
secret si aquest l'allibera del càstig que li ha imposat lligant-lo amb unes
cadenes a una roca del Caucas. A continuació et transcrivim unes paraules de
Prometeu extretes del final de la tragèdia en traducció catalana de Ramon
Torner (Barcelona: La Magrana, 2001. Col. L'Esparver Clàssic 41). Llegeix-les i
intenta justificar per què el seu contingut podia contrariar els coronels fins al
punt de prohibir la seva representació:
«La veritat és que Zeus, per molt que ara el seu ànim estigui ple
d'orgull, en un futur es tornarà humil. Les noces que es proposa de
celebrar l'enderrocaran de la seva tirania i del seu setial fins a caure en
l'oblit. Aleshores s'acomplirà plenament la maledicció que fa anys va
proferir el seu pare, Cronos, en ser destronat. No hi ha déu capaç de
mostrar-li amb claredat com evitar aitals penes tret de mi. Jo sí que ho
sé i de quina manera. Per tant, que continuï assegut refiat dels seus
trons des del cel i que continuï brandint amb les seves mans el dard
que exhala foc. Res de tot això no ha de servir per impedir que
s'ensorri enmig d'un fracàs ignominiós i inevitable. (...). Quan
ensopegui amb aquest mal aprendrà la distància que va del manar a
ser esclau.
(...)
Tu (adreçant-se al cor) adora, prega, afalaga el poderós de torn! Però a
mi, Zeus no m'importa ni poc ni gens. Que faci, que domini al seu
gust durant aquest breu temps, perquè no durarà com a rei dels déus»
(p. 80-81).
12) La dura repressió política que es va viure a Grècia durant la dictadura dels
coronels (1967-1974) va afectar especialment els militants d'esquerres. Un d'ells,
el poeta Iannis Ritsos, va escriure l'any 1968, en el camp de concentració de
Partheni, a l'illa de Leros, un breu llibre de poemes que porta per títol Divuit
cançons de la pàtria amarga, el tema del qual és la manca de llibertats que es viu a
Grècia hi és clarament present. Et transcrivim a continuació tres d'aquests breus
poemes. Llegeix-los i respon les preguntes que trobaràs a sota:
«–Ciclamen, bell ciclamen, a l'esquerda de la roca
on has trobat colors per florir, on una tija per gronxar-te?
–De dins de la roca he recollit la sang gota a gota,
he trenat un mocador rosat i el sol l'aplego ara».
«Talment amb l'espera s'han fet llargues les nits
que la cançó ha arrelat i s'ha alçat com un arbre.
I els uns rere els barrots i els altres lluny a l'exili
amargament exhalen l'"ah" i brota una fulla d'àlber».
«La mica d’aigua de la roca, consagrada pel silenci,
per l’espera de l’ocell i per l’ombra del baladre,
la beuen d’amagat els bandolers i alcen el coll
com fa el pardal i beneeixen la pobra mare Grècia».
«Grècia no la ploris, quan va a agenollar-se

107
amb el coltell clavat a l'os, amb la soga nuada al coll.
Mira, de bell nou alça el vol i s'encoratja i creix
i fitora la fera amb la fitora del sol».
–Tenint en compte que tots tres poemes giren entorn del tema de la resistència,
explica quines són les imatges que utilitza Ritsos per expressar aquest
sentiment.
–Creus que els poemes deixen entreveure una visió esperançada de la realitat
grega o no? Dit d'una altra manera, qualificaries aquests poemes d'optimistes o
de pessimistes.
–El darrer poema recorda una imatge típica del santoral grec i català en què
apareix un sant matant amb la seva llança una fera. Quin és aquest sant? Què
pot simbolitzar aquesta imatge en el context de repressió política que es viu a
Grècia?
–Finalment et proposem una activitat molt més lúdica: que escoltis alguna
d’aquestes cançons cantades en grec pel cantautor Iorgos Dalaras i musicades
per Mikis Theodorakis (el seu títol original en grec és «Ta dekaokhtó
lianotráguda tis pikrís patrídos» i van ésser enregistrades i comercialitzades per
la casa discogràfica Minos –et reproduïm a sota la cràtula de la cassete i del CD
–). Seguidament posa per escrit les impressions que et produeixen i digues si, al
teu entendre, la música i la interpretació t’evoca el sentiment de resistència que
tenen aquestes cançons. Si t’és difícil d’aconseguir aquesta gravació, pots optar
per sentir la tercera de les cançons que hem reproduït més amunt («L’aigua») en
la versió lliure que d’ella n’ha fet el cantautor català Josep Tero i que trobaràs en
el seu treball Cançons d’amor i frontera (2007).

13) El símbol dels règims feixistes és l’àliga i a ell fa al·lusió Anglada en més
d’un passatge del seu relat; així, quan veu que els grecs critiquen obertament la
junta militar que regeix els destins del seu país, declara que «vaig pensar tot
seguit que aviat es traurien del damunt els coronels i les seves àligues –única
taca en un paisatge perfecte; molt més aviat que no ens veuríem lliures
nosaltres»). A També tu Cleanòrides apareixen uns altres éssers alats molt
diferents de les àligues, quins són aquests i en boca de quin personatge fan la
seva aparició al relat? Què creus que simbolitzen?
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14) En un passatge d’aquest relat Anglada explica que Cleanòrides i Cecília van
a banyar-se en una platja gairebé deserta al peu de Súnion. El promontori de
Súnion és molt famós perquè damunt seu s’hi dreça un temple del déu Posidó.
El poeta català Carles Riba, durant el seu exili a França va escriure les famoses
Elegies de Bierville, a la segona de les quals evoca aquest famós temple. Llegeix
aquesta elegia –o escolta-la, si prefereixes, recitada per Celdoni Fonoll– i respon
les preguntes que et proposem tot seguit:
«Súnion, t’evocaré de lluny amb un crit d’alegria,
tu i el teu sol lleial, rei de la mar i del vent:
pel teu record, que em dreça, feliç de sal exaltada,
amb el teu marbre absolut, noble i antic jo com ell.
Temple mutilat, desdenyós de les altres columnes
que en el fons del teu salt, sota l’onada rient,
dormen l’eternitat! Tu vetlles, blanc a l’altura,
pel mariner que per tu veu ben girat el seu rumb;
per l’embriac del teu nom, que a través de la nua garriga
ve a cercar-te, extrem com la certesa dels déus;
per l’exiliat que entre arbredes fosques t’albira
súbitament, oh precís, oh fantasmal! i coneix
per ta força la força que el salva als cops de fortuna,
ric del que ha donat, i en sa ruïna tan pur».
–De la lectura del poema es pot deduir que Riba el va escriure a l’exili? A partir
novament dels primers versos, es pot determinar si Riba va escriure aquest
poema quan era jove o en plena maduresa?
–Pels antics atenesos el temple de Súnion simbolitzava l’arribada a la pàtria, ja
que està construït en l’indret més oriental de la regió de l’Àtica. Com expressa
Riba aquesta idea en el poema? En relació a aquest simbolisme de Súnion, busca
informació sobre el mite antic d’Egeu i Teseu i digues quin paper juga en el
mite aquest temple.
–A partir de la imatge del temple de Súnion que reproduïm a sota, creus
encertada la definició del temple com a «mutilat». Per la seva ubicació, creus
que li escau la qualificació de «rei de la mar i del vent»? Per què?

–Creus que Riba s’identifica d’alguna manera amb el temple de Súnion?
Justifica la teva resposta a partir d’algun vers del mateix poema.
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–El poeta valencià Vicent Andrés Estellés, en la seva obra Llibre de meravelles
(1971) inclou un poema titulat «També» en el qual al·ludeix al poema de Riba.
Llegeix el fragment que et reproduïm tot seguit i digues quines imatges
manlleva V. A. Estellés del poema ribià i quin és el nou sentit que té Súnion en
aquest poema:
«Jo també evoque Súnion, i Carles Riba em deixa
compartir la nostàlgia, una sal exaltada.
El teu cos em féu lliure, o tu em vares fer lliure.
Damunt els nostres cossos volaven llençols,
volaven els coloms en el cel del crepuscle.
Oh Súnion! Jo t’evoque, evocant aquells dies.
Era la llibertat i era la plenitud
i era tota la vida corrent dintre les venes.
Oh Súnion! he viscut. Incorporat a penes
Sobre la teua llarga nuesa, en la terrassa,
vaig beure a glops la brisa. Fores feliç, mirant-me.
Recordem, de vegades, aquells dies enormes.
Darrere, la ciutat, el blau extensa del mar».
15) A banda del darrer capítol, Anglada al·ludeix novament al poeta neogrec
Konstandinos P. Kavafis, definit elogiosament com «el gran alexandrí», al
principi del seu relat. Així, quan descriu la feina de Cecília com a arqueòloga,
ens diu que aquesta se sentia acompanyada per la vida quotidiana dels antics
grecs, que segles després va fer dir a Kavafis: «Em sembla que Lèukion va ser
molt estimat». Aquest vers clou el poema de Kavafis «En el mes d'Athir», escrit
l'any 1917, que diu sencer, en traducció d'A. E. Solà, el següent:
«Llegeixo amb dificultat
en una pedra antiga
SE[NY]OR JESU CRIST.
Distingeixo una ÀN[I]MA.
EN EL ME[S] D'ATHIR
LÈUKIO[S] VA EN[DORM]IR-SE.
On s'esmenta l'edat VA V[IU]RE ANYS.
La K i la Z mostren que va morir jove.
Entre lletres malmeses
llegeixo AQUE[ST]... ALEXANDRÍ.
Després venen tres ratlles força corrompudes,
però en desxifro paraules com LL[À]GRIMES NOSTRES, PLANY,
i a sota novament LLÀGRIMES i DOL PER [A NOS]ALTRES ELS AMICS.
Em sembla que Lèukios
va ésser molt estimat.
En el mes d'Athir
Lèukios va endormir-se».
–Quin recurs gràfic utilitza Kavafis per donar a entendre que el poeta (i també
el lector del poema) llegeix una inscripció?
–Tenint en compte que la lletra grega "K" simbolitza en número 20 i la "Z" el 7, a
quina edat va morir Lèukios?
–Quant a l'origen geogràfic de Lèukios, el poema ens diu que era alexandrí
(com Kavafis). En quin país està situada actualment la ciutat d'Alexandria?
Amb quin famós edifici, destruït per un incendi, es relacionava aquesta ciutat
en època antiga?
–Segons el traductor italià d'aquest poema, Filippo M. Pontani, el nom grec
«Athir» es pot relacionar amb la divinitat egípcia «Athor» (o «Hathor»),
identificada tradicionalment amb la deessa grega Afrodita. De què era deessa
Afrodita a l'antiga Grècia? Recordes alguna paraula en català relacionada amb
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aquesta deessa i el seu camp d'acció? A partir d'aquesta coincidència i tenint en
compte que pels antics grecs la mort en el mes d'algun determinat déu era
sempre simbòlica i tenia a veure amb la vida anterior del difunt, quin tipus de
vida es pot deduir que duia Lèukios a l'antiga Alexandria?
–Kavafis utilitza el verb endormir-se com a sinònim de morir. Com s'anomena
el recurs estilístic en virtut del qual se substitueix una paraula connotada
negativament per una altra de més suau o atenuada pel que fa al seu significat?
16) Com recordaràs, al final del seu diari Vassilis Veneris va escriure amb
cal·ligrafia vacil·lant, el nom de la seva muller, Sibil·la, morta als 38 anys. Pots
trobar alguna relació entre aquest gest i la darrera troballa arqueològica de
Cecília al Ceràmic un cop ja mort Cleanòrides?
17) El relat d'Anglada es clou amb un bell epigrama funerari d'Anacreont
suposadament escrit al peu de l'estela que troba Cecília a les excavacions del
Ceràmic. La tradició dels epigrames funeraris era tan estesa a l'antiga Grècia
que no era infreqüent que els grecs escrivissin epigrames per als animals que els
eren estimats. A continuació et transcrivim cinc epigrames grecs de la poeta
hel·lenística Ànite de Tègea traduïts al català per Anglada. Llegeix-los
atentament i respon les preguntes següents:
«Ja no em podràs desvetllar com abans, agitant
amb vigoria les ales per anunciar-me l'alba.
Un lladregot t'atacà d'amagat quan dormies
i et clavà les seves urpes al coll»
«Emergint per la mar que solquen vaixells
ja no llençaré a l'aire el meu cap des de l'aigua profunda
ni al voltant dels bells llavis de la nau
m'estarrufaré, encisat amb la meva figura:
la marea de porpra em dugué a la riba
i reposo en aquesta platja suau»
«Aquest monument, Damis el dreçà al seu valent
(...), després que Ares en el pit sangonós
el ferí; una espessa sang negra a través de la pell
en sortí i xopà la terra amb le seves tristes despulles»
«La (...), rossinyol dels camps, i l'hoste de l'alzina,
la (...), sebollí juntes en única tomba Miro,
la nena, i sanglotà amb plor pueril: car les seves dues
joguines l'indòcil Hades li havia pres»
«També tu vas morir entre els matolls de moltes arrels,
Locris, la més àgil de les (...) amigues dels lladrucs:
en la teva pota lleugera et clavà
un verí funest un escurçó pellbigarrat»
–Identifica, d'entre els 10 animals següents, els cinc als quals van referits els
epigrames anteriors i justifica, en cada cas, les paraules que expliquen la teva
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elecció: ratolí, cavall, gat, ocell, gossa, gall, llagosta / cigala, vedell, ovella i dofí
(tingues en compte que el nom d'algun animal pot aparèixer en plural a
l'epigrama).
–Quins dos déus grecs relacionats amb el món de la mort apareixen en els
epigrames anteriors? Busca informació sobre tots dos.
18) Tornant a l’epigrama d’Anacreont amb el qual es clou També a tu,
Cleanòrdies, t’informem que aquest poema ja havia estat traduït al català per
Anglada i inclòs, juntament amb la seva versió de Sobre una tomba, de Sergio
Solmi, i de L’amic que dorm, de Cesare Pavese, en una sèrie de traduccions en
homenatge a la memòria de Salvador Puig Antich, al final del recull Kyparíssia
(1980). Busca informació sobre aquest personatge i digues si hi trobes alguna
afinitat amb Cleanòrides que justifiqui que ambdós apareguin vinculats al
mateix poema.
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IV. LLENGUA I ESTIL
1) En altres novel·les com El violí d'Auschwitz o Quadern d'Aram Maria Àngels
Anglada segueix la tècnica narrativa del flash-back, segons la qual la història no
és narrada en ordre cronològic sinó que s'avancen alguns esdeveniments –fent
així un salt en el temps– per donar-los especial rellevància. Creus que També a
tu, Cleanòrides respon també a aquest model (fixa't sobretot en el Pròleg)?
2) A continuació et transcrivim un dels passatges inicials de També a tu,
Cleanòrides. Substitueix els mots en negreta per un sinònim d'entre els que et
donem a continuació (tingues en compte que els verbs apareixen únicament en
infinitiu, els substantius en singular i els adjectius en la seva forma masculina
singular):
plata, simular, quimera, nina, autèntic, llum, ansietat, resplendor, ridícul,
semblant (substantiu), comèdia, lluita, brillant, inactiu.
«Pots dormir en pau; la inquietud (
) és per als vius. El grotesc
(
) titella que us va matar ara mostra la seva veritable (
)
fesomia (
): un parrac inert (
), sense moviment ni ja força.
Ha acabat la representació, la farsa (
) verinosa. Tu no havies vist
els titelles de La Scatola, que fingeixen (
) un món real, la
il·lusió (
) de la guerra i de la intolerància, amb reflexos
d'argent (
) i de foc. Es veu el combat (
) dels herois, els
cascs resplendents (
) i les armes divines. Però s'apaguen els
llums, els focus de claror (
) grisa, lila, vermella, i pugem a veure
els ninots i els qui els han mogut. Aleshores, a la claror (
) crua i
natural, mirem els brillants titelles i es presenten com allò que són, sense
la mà que els mou i la llum que els vesteix: unes pepes (
) de retalls
amb crineres de llana».
3) D’entre les figures estilístiques anomenades de pensament és sovint difícil de
distingir la metàfora (en la qual s’identifica un objecte amb un altre en virtut
d’una relació de semblança) de la metonímia (que es produeix quan es designa
una cosa amb el nom d’una altra, prenent l’efecte per la causa o la causa per
l’efecte, el contingut pel continent o el continent pel contingut, etc.) i la
sinècdoque (segons la qual s’amplia o es restringeix el significat d’un mot
prenent el tot per la part o la part pel tot, el gènere per l’espècie o l’espècie pel
gènere, etc.) Heus ací un parell d’exemples de cadascun d’aquests recursos:
Metàfora: El cristall de l’aigua, Les perles de la boca.
Metonímia: Viu del seu treball, Té una ploma fàcil.
Sinècdoque: Un ramat de cent caps, Van talar tota la fusta de la regió.
A continuació et proposem que indiquis si les figures estilístiques marcades
amb negreta són metàfores, metonímies o sinècdoques:
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Exemple

Figura

«El marduix que creix alegrement entre els carreus, a la terra eixuta, es pot
ben dir entre els “ossos de la terra”»
«No veia cap esquerda en el vidre límpid d’uns moments de plenitud»
«Una platja petita, deserta i sense nom conegut és la que viu en el jardí dels
records»
«Em sembla que no ho podré oblidar mai, tot i que les hores florides
s’esforcen a assuavir els cantells dolorosos d’una memòria massa precisa»
«Sibil·la i Vassilis em fan bona companyia, passant un pont de segles»
«Beneït sigui el seu esguard d’oliva, la seva pell de setí»
«Un cop d’ala d’aquestes àligues (…) pot trencar el fil prim que lliga, com en
un collaret, el nacre d’aquests dies clars»
«El somriure de Sibil·la, ja reposada després d’aquella onada que ha sacsejat
el seu cos de palmera, semblava que em volia comunicar la seva joia intensa»
«Els seus ulls brillen més que abans de tenir el fill i l’ocell de la joia torna a
fer el niu a casa nostra»
«Tants colors, tantes imatges em volten, si acluco els ulls, tanta llum… claror
de plata de l’olivareda de Khrissa»
«Només una cosa encara no em fatiga mai: escoltar la remor del mar, en
aquest capvespre de la meva vida»

4) En una extensa ressenya al volum No em dic Laura, el crític Jordi Pla va
afirmar que, d'entre els tres relats que configuren l'obra, és També a tu,
Cleanòrides «on l'autora afua més una sintaxi esponerosa, volgudament clàssica,
i també on l'estilització d'imatges poètiques, abundantíssimes –però destrament
situades– obté efectes sensorials de gran brillantor i efectisme» («No em dic
Laura: La fecunditat del record», Presència, X-XI 1981, p. 47).
En aquest exercici et proposem que et fixis en una de les figures
estilístiques més netament clàssiques, l'epítet, tan freqüent en aquest relat. En el
benentès que l'epítet és un adjectiu o un sintagma preposicional que no aporta
cap contingut significatiu essencial sinó que més aviat evidencia i ressalta una
qualitat coneguda per tothom (per exemple «blava mar» o «atzavares d'una sola
florida»), busca un mínim de cinc exemples d'aquesta figura estilística a les
pàgines de També a tu, Cleanòrides.
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V. LA VEU DE LA CRÍTICA
1. Estructura i contingut:
1.1. Olga Xirinacs, arran de la publicació del volum No em dic Laura (el primer
relat del qual és precisament També a tu, Cleanòrides) féu la següent observació
sobre la literatura femenina (això és, escrita per dones) de la dècada dels
vuitanta del segle passat:
«La incorporació creixent de les dones al panorama literari suscita unes
reflexions. De la narrativa femenina sorgida d'uns anys, dos o tres ençà,
se'n segueix una actitud comuna, salvant algunes excepcions: és
l'experiència personal viscuda en primera persona, o bé com a crònica o
constatació de casos més o menys pròxims» («No em dic Laura», de Maria
Àngels Anglada»).
–Olga Xirinacs considera que la implicació de l'autora mateixa dins del seu relat
és una constant de la literatura femenina d'aquells anys. Si bé aquesta afirmació
és absolutament certa en el cas de No em dic Laura, el relat que dóna nom i clou
el volum que encapçala També a tu, Cleanòrides, creus que es pot generalitzar a
l'obra que ens ocupa o aquesta és més aviat una de les excepcions de les quals
es fa ressò també Xirinacs? Per què. Raona la teva resposta.
–Consulta la biografia de Maria Àngels Anglada redactada per Francesc Foguet,
titulada Maria Àngels Anglada, Passió per la memòria, (Barcelona: Pòrtic, 2003.
Dones del XX, 11) i esbrina si També a tu, Cleanòrides conté trets autobiogràfics
de Maria Àngels Anglada (fixa't sobretot en el personatge de Cecília).
1.2. La crítica i escriptora Teresa Pàmies definia amb molt encert el contingut de
També a tu, Cleanòrides amb les següents paraules:
«En aquesta esplèndida narració hi és tot: història, arqueologia, misteri,
política, mitologia, geografia i la màgia de la paraula catalana de
recursos insospitats» («No es diu Laura, sinó M. Àngels», Treball)
–Cita un passatge de la novel·la que il·lustri la presència de la història,
l'arqueologia, el misteri, la política, la mitologia i la geografia a les pàgines que
acabes de llegir (un passatge per a cada ítem). A part d'aquests, hi ha per a tu
algun altre tema a També a tu, Cleanòrides digne de consideració?
2. Personatges:
2.1. Josep A. Vidal, en una crítica a aquest relat publicada a Canigó, va fer la
següent observació entorn dels personatges de També a tu, Cleanòrides:
«És indestriable (de la narrativa de Maria Àngels Anglada)
la
preocupació ètica i la responsabilitat cívica que ens acosta a la noció de
compromís i a la necessitat de la lluita, de manera que assoleixen la
categoria de personatges positius aquells que esdevenen, ni que sigui
molt parcialment, signes o senyals d'identitat i que són, per tant, des de

115
llur història, afirmació de voluntats col·lectives, els qui serveixen de fites
en la lluita pel futur; el temps, així, esdevé un moment en trànsit,
l'enfrontament agònic entre dues forces de sentit contrari, una que
construeix i l'altra que malda per destruir» («No em dic Laura», Canigó,
3-XI-1981, p. 16).
–En el seu text Vidal ens parla de dues tipologies de personatges en la narrativa
d'Anglada en general i en També a tu, Cleanòrides en particular, la dels
personatges positius que lluiten per un futur millor i la dels que s'entesten a
destruir-lo. Assenyala quins personatges de També a tu Cleanòrides englobaries
dins del primer grup i quins dins del segon. A banda d'aquests personatges,
n'hi ha algun (exclosos els que apareixen al diari de Vassilis Veneris) que no es
pugui encabir dins d'aquests dos grups? Et sembla encertada aquesta divisió
tan dràstica dels personatges? Per què?
2.2. Montserrat Vayreda, en una ressenya d’aquest relat, fa la següent afirmació
en relació als seus personatges:
«La primera de les tres narracions que composen el llibre (és a dir,
També a tu, Cleanòrides), (és) servida per una prosa culta que ens ha
transportat a Grècia, la Grècia que reviu en els seus poetes i herois, en
els idealistes d'ahir i d'avui fidels fins a la mort a la terra viscuda dia a
dia» (M. Vayreda, «No em dic Laura», Empordà, juny de 1981).

–Vayreda qualifica els principals personatges de També a tu, Cleanòrides
d'idealistes. Estàs d'acord amb aquesta definició? Quin dels personatges
mereixeria amb més raó aquest qualificatiu? Per què?
3) La veu del record:
Maria Cinta Montagut, des de les pàgines de l'Avui, va escriure les següents
paraules sobre la funció del record a També a tu, Cleanòrides:
«Amb una escriptura que limita moltes vegades amb la poesia de
Kyparíssia, trobem la Grècia clàssica i la Grècia moderna com indrets on
el miracle de la permanència és possible, on el record construeix el futur»
(«Uns mots en la teranyina de les reixes», Avui, 10 de maig de 1981)
–M. C. Montagut compara l'escriptura de També a tu, Cleanòrides amb la de
Kyparíssia, el segon llibre de poemes de M. A. Anglada. Consulta aquest
poemari i fes un llistat dels llocs de Grècia i dels personatges mitològics que hi
surten referits, així com de totes les referències a la llibertat que hi trobis.
–Què creus que vol dir que la Grècia (antiga i moderna) que ens dibuixa
Anglada en el seu relat és un espai «on el miracle de la permanència és
possible»? I l'afirmació que «el record construeix el futur»? (per respondre
aquesta darrera pregunta tingues en compte les paraules de S. Quasimodo que,
a tall de lema, encapçalen el primer capítol de També a tu, Cleanòrides).
–Creus que el títol de l'article («Uns mots a la teranyina de les reixes») té alguna
cosa a veure amb el contingut de les paraules de M. C. Montagut que
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reproduïm més amunt? Com a activitat d’ampliació et proposem, a més, que
busquis aquest vers dins del recull d’Anglada titulat Kyparíssia (1980) i comentis
el seu sentit en el marc del poema de què forma part.
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VI. REFERÈNCIES CREUADES
1) L'any 1991 (més de deu anys després d'escriure També a tu, Cleanòrides)
Anglada va visitar personalment la ciutat de Réthimno, on transcorre part de
l'acció d'aquest relat. Com a conseqüència d'aquesta experiència va escriure dos
textos, el primer un capítol del seu assaig Paradís amb poetes (1993) i l'altre
l'epíleg a la nostra traducció al català de la Crònica d'una ciutat de Pandelís
Prevelakis (1999). A continuació et reproduïm dos fragments extrets d'aquests
dos textos. Llegeix-los amb atenció i assenyala els elements que ja es troben a
També a tu, Cleanòrides:
«I ara us haig de confessar que jo m'havia enamorat de Réthimno abans
d'haver-hi estat mai, gràcies a la Crònica de Prevelakis: coneixia l'esplendor
de la ciutat antiga i de les seves botigues de brocats, velluts i perfums
d'orient, elaborats al laboratori rethimniota de Iannis Cònsolas, fill
d'Esmirna. Quasi em dolia, com al cretenc, la decadència de la vila, fins
que el turisme la revifà, i és com si m'hagués passejat pel cementiri turc
convertit en jardí» (Paradís amb poetes, Barcelona: Destino, 1993, p. 42)
«No em puc estar d'aconsellar-vos, doncs, que feu un sojorn a Creta, si pot
ser a la primavera, i hi reserveu tres o quatre dies per a la vella ciutat de
Réthimno: no tan sols per recordar l'ambient i els personatges de
Prevelakis, sinó perquè és un centre avinent d'excursions a indrets
bellíssims i plens d'història: goso de suggerir-vos el monestir d'Arcadi, on
es va encendre l'espurna de la rebel·lió contra els turcs, i un enfilall de
pobles amb antigues i belles esglésies bizantines, de cúpules vermelles:
normalment, un afable papàs us les obrirà i us ensenyarà amb orgull la
beutat inesperada d'uns frescos, o les icones que pintà, potser, un deixeble
–o un predecessor– de Damaskinós, el mestre del cretenc Greco...» («Un
enamorament», epíleg a P. Prevelakis, Crònica d'una ciutat, trad. catalana
d'E. Ayensa, Barcelona: Empúries, 1999. Col. Narrativa, 107, p. 114).
2) Com ja hem vist en un apartat anterior, en aquest relat Anglada deixa
entreveure per primer cop la seva admiració pel poeta alexandrí Konstandinos
P. Kavafis (1863-1933), els poemes del qual cita en més d'una ocasió. Més
concretament, quan es refereix a la feina de Cecília com a arqueòloga parla del
dolor de les inscripcions funeràries que ens recorden el destí d'homes i dones
morts en plena joventut, com el Leùkios del poema de Kavafis que reproduïm a
l'exercici 11 de l'apartat III. En el seu recull pòstum Nit de 1911 –que constitueix
tot ell un homenatge a aquest gran poeta grec– trobaràs un relat titulat
precisament Lèukios es va adormir (pàg. 769-772 del vol. I de les seves Oc) i que
ens parla no tant de Lèukios sinó de Pia, una jove música del cercle d'Antonio
Vivaldi que morí als 27 anys després del seu segon infantament. Llegeix aquest
relat i fes un breu resum de la vida d'aquesta jove veneciana. Presenta la seva
biografia alguna semblança amb la de Lèukios, i amb la de Cleanòrides?
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VII. ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ
1) L'autèntic rerefons de També a tu, Cleanòrides és la repressió que es vivia a
Grècia durant la dictadura dels coronels, que van ocupar el poder durant set
anys (1967-1974). Busca informació, en algun manual d'història, sobre aquest
període de la història grega recent (noms dels principals dirigents de la junta
militar, abast de la repressió política, circumstàncies que envoltaren la seva
arribada al poder i la seva caiguda...).
Si vols, pots fer aquesta recerca en el plànol musical, remetent-te a algunes de
les composicions del gran músic grec Mikis Theodorakis, com les Divuit cançons
de la pàtria amarga anteriorment citades o les Cançons per a Andreas (dedicades al
polític grec Andreas Papandreu), o bé llegit la biografia de l’actriu, cantant i
política grega Melina Mercuri titulades Vaig néixer grega, traduïdes al castellà i
pùblicades l’any 1972 per l’editorial barcelonina Dopesa.
2) És rigorosament cert que a la ciutat cretenca de Càndia hi hagué un cònsol
català des de 1433 fins a 1519 amb l'objectiu de defensar els interessos dels
comerciants catalans establerts en aquesta illa (també n'hi hagué un altre, des de
1404 fins a 1566, a l'illa de Quios). A més, però, en el segle XIV els almogàvers
catalans tingueren una presència estable a la Grècia continental. Sota quines
circumstàncies arribaren aquests guerrers, comandats per Roger de Flor, a la
Mediterrània oriental? Com es feren amos dels ducats d'Atenes i Neopàtria?
Quant de temps durà la seva presència en terra grega? Com i per qui foren
expulsats d'aquests territoris? Quin escriptor català, que prengué part en
l’expedició, ens en parla? Situa en el següent mapa el periple de l’expedició
catalana des de l’arribada a Constantinoble l’any 1303 fins al seu establiment
definitiu a Atenes el 1311.

3) En aquesta obra, com en moltes altres, Anglada demostra el seu gran
coneixement de la literatura grega antiga i moderna. Un dels poetes citats és
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Píndar, els versos del qual reciten els amics alemanys de Cecília a les ruïnes
d'Olímpia. Busca informació sobre aquest gran poeta grec i digues si et sembla
casual que els amics de Cecília recitin precisament els versos de Píndar en un
lloc com Olímpia.
4) Encara dins del tema de la literatura grega clàssica, en un passatge de la
novel·la el pare de Cleanòrides saluda Cecília des de l'escala de cargol de la
seva llibreria amb les paraules «Ménin, áeide, theá...», que en català volen dir
«Canta, deessa, la còlera...». Amb aquestes famoses paraules s'inicia una
important obra de la literatura grega antiga. Quina és aquesta obra i quin és el
seu contingut? Per facilitar-te una mica la feina et donem quatre opcions: La
Història de la guerra del Peloponès de Tucídides, L'Èdip rei de Sòfocles, La Ilíada
d'Homer i la Medea d'Eurípides.
5) En la primera sortida de Cecília i Cleanòrides aquest portà l'arqueòloga
catalana a veure una representació de l'Electra d'Eurípides al teatre d'Herodes
Àtic d'Atenes. Anglada ens parla de la «vella venjança de la sang paterna que
Electra i Orestes meditaven» i de «l'espectre de les fúries que perseguirien el fill,
obligat per uns déus esquerps a estroncar la mateixa font de la seva vida».
Llegeix en alguna enciclopèdia l'argument d'aquesta tragèdia i contesta les
següents preguntes:
–En quines circumstàncies mor Agamèmnon, el pare d'Orestes i
Electra (mort a la qual al·ludeix la referència a la «sang paterna»)?
–Per què els déus obliguen Orestes a estroncar la font de la seva vida?
Quin personatge del drama encarna aquesta font?
–Compleixen Orestes i Electra l'ordre dels déus? Si ho fan, en quines
circumstàncies té lloc aquest fet?
–Qui són les fúries? Com eren representades? Per què persegueixen
Orestes?
–Com acaba aquesta persecució?
–Creus que aquesta tragèdia –i molt especialment els versos
reproduïts per Anglada– tenen alguna relació simbòlica amb el
contingut de També a tu Cleanòrides i més concretament amb
l’experiència vital de Cecília?
6) Dins del camp de l'arqueologia, al llarg del relat apareixen els mots tècnics de
diversos atuells i ceràmiques antigues. Busca en alguna enciclopèdia quina era
la forma i utilitat del «lékithos», el «kílix» i l'«estela» de pedra.
7) També a tu, Cleanòrides va aparèixer dins d’un mateix volum al costat de dues
narracions més, Flors per a Isabel i no em dic Laura, que es desenvolupen,
respectivament, a Grècia sota la dictadura dels coronels (1967-1974) i a
l’Empordà rural del segle XIX. Tot i la diferència d’escenaris, el crític Jordi Pla,
en un article publicat a Presència l’any 1981 sota el títol de «No em dic Laura: la
fecunditat del record», fa la següent afirmació:
«Malgrat la diversitat externa de les tres narracions, hi ha un fil
conductor entorn d’un leit-motiv comú: el país que sofreix una opressió
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miserable, perquè miserables són els seus opressors, que ranegen la
caricatura grotesca»
Llegeix tots tres relats i respon les dues preguntes següents:
–Quins són els personatges que encarnen l’opressió en tots tres relats?
–Trobes alguna semblança entre els opressors de No em dic Laura i També a tu,
Cleanòrides? En cas que la teva resposta sigui afirmativa, comenta-les.
8) L'epigrama dedicat a Cleanòrides que suposadament apareix inscrit a la
làpida de pedra que descobreix al final del relat Cecília a les excavacions del
Ceràmic fou escrit al segle VI a C. pel poeta grec Anacreont. Anglada el va
traduir al català i el va publicar, abans de l'aparició de També a tu, Cleanòrides, al
recull Kyparíssia (Barcelona: Ed. La Magrana, 1980, p. 35). Més concretament,
forma part, juntament amb la traducció del poema «Sobre una tomba», de
Sergio Solmi, i «L'amic que dorm», de Salvatore Quasimodo, d'una sèrie
dedicada a Salvador Puig Antich. Consulta en alguna enciclopèdia la biografia
d'aquest personatge –entorn del qual s'ha rodat recentment una pel·lícula– i
digues si et sembla casual aquesta vinculació.
Dins d’aquest mateix recull llegeix, a més, els poemes de la sèrie «Parada
obligatòria», dedicats a un alumne de Maria Àngels Anglada empresonat pel
règim franquista, i fes un llistat de les expressions amb les quals Anglada fa
patent aquesta privació de llibertat.
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SANDÀLIES D’ESCUMA
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«Aquesta subtil aproximació al món hel·lènic fa d’aquesta obra
una eina sense parió –que jo sàpiga– pels alumnes de BUP
lletres. En acabar-la de llegir he considerat el ventall de
possibilitats que ofereix de cara als estudiants: treballar-lo a la
classe de grec –dibuix d’itineraris i mapes, investigació sobre les
ciutats que anomena, dissenys d’indumentària– i a classe de
llengua –riquesa lèxica, estudi de les comparances, adjectivació,
imatges… En fi, per què seguir?»
Carme Guasch
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I. L’OBRADOR DE L’ESCRIPTORA
1) A la breu nota introductòria a la seva novel·la, Anglada reconeix el seu deute
amb els poetes hel·lenístics Teòcrit i Herodes. Les seves obres, traslladades al
català per Josep Alsina i Carles Miralles respectivament (Barcelona: Fundació
Bernat Metge, 1961 i 1970), són sovint adaptades a la trama narrativa sense que
l’autora ens ho indiqui expressament. A continuació reproduïm set fragments
extrets dels Idil·lis de Teòcrit i dels Mimiambs d’Herodes amb la intenció que els
localitzis al llarg de la novel·la –estan disposats per ordre d’aparició– i indiquis
quins canvis introdueix Anglada per tal d’incloure’ls al canemàs de la seva obra
(entre parèntesi especifiquem el personatge al qual van adreçades les paraules
de l’interlocutor o expliquem el sentit dels refranys i expressions gregues poc
conegudes):
a) «Cerdó: No és endebades l’estimació que et tinc, Metro (A l’esclau
Drímil) ¿No seràs capaç d’oferir una banqueta a les senyores? Et parlo a
tu, Drímil, o és que dorms, encara? (A l’esclau Pistos) Vinga, Pistos, cop
de puny al nas, que se li en vagi la son del tot. (…) (A Drímil, que ja s’ha
posat dret) Apa!, que sembles un simi, mou els genolls amb aire. (…). (A
les clientes) Seieu, Metro, i tu (a l’esclau), Pistos, obre l’armari de dalt; no,
aquest calaix no, el de més amunt; de pressa, baixa aquestes belles obres
d’aquí dalt. (…) (A l’esclau Drímil) Tu, gandul, obre la caixa de les
sandàlies. (L’esclau l’obre i Cerdó n’agafa un parell) Mira, Metro, de primer
mira això, la sola, feta de parts perfectes, com s’adapta; (a les dues clientes
que han vingut amb Metro) i també vosaltres, senyores, fixeu-vos si n’és de
ben fixat, el taló, i tot ell fornit de claus ben menuts. I no hi ha parts que
estiguin bé i d’altres no, sinó que tot ell ha estat fet amb la mateixa cura.
(…) He d’alimentar tretze esclaus que no és que ho digui jo, senyores,
però realment són la mandra en persona…
Clienta: ¿A quin preu estàs disposat a vendre aquest parell que has
agafat primer? Però vés amb compte a no cridar massa i fer-nos fugir.
Cerdó: Senyora, el preu del parell és només una mina…
Clienta: Ja és ben i ben natural, Cerdó, que la teva botiga sigui plena
de treballs bells i luxosos: conserva’ls, que el dia vint del mes de Taureó,
Hècate, la filla d’Artacena, es casa i necessita sabates; amb una mica de
sort, desgraciat, li faltarà temps per a visitar-te, sí, ben segur…
Cerdó: Que vinguin, Hècate o Artacena, que no s’emportaran pas res
per menys d’una mina. I fes el favor de pensar-t’ho.
Clienta segona: Però Cerdó, (…), ets un ronyós i un malvat dròpol,
fins al punt de voler fer-nos pagar…» (Herodes, Mimiamb VII, p. 136139)
b) «Era ja a mig camí, prop d’on cau el mas de Licó, quan veig venir
plegats Delfis i Eudàmip. Llur barba era més rossa que el galdiró florit;
llur pit, més lluent que el teu disc, oh Lluna!, car havien deixat feia poc els
nobles exercicis del gimnasi.
(…)
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–Simeta, (...) m’has cridat a casa teva en el precís instant en què jo
volia presentar-m’hi. (...) Perquè jo hauria vingut, sí, pel dolç Eros, et
juro que hauria vingut a la nit, amb dos o tres companys, portant entre
els plecs del mantell les pomes de Dionís i, al cap, una corona de
pollancre, l’arbre sagrat d’Hèracles, entrellaçada arreu amb cintes de
color de porpra» (Teòcrit, Idil·li II, p. 98-100)
c) «–Gorgó estimada, què serà de nosaltres?: els cavalls de guerra del rei!
–Ep, bon home, no em trepitgis! –El roig s’ha encabritat. Mira, que
enfurismat està…
(…)
–Guaita, Praxínoa, quanta gent que hi ha davant les portes! (…).
Praxínoa, vine aquí. Contempla, primer, aquests tapissos. Que fins i
bonics! Semblen talment obra dels déus. (…). Calla, Praxínoa, que la filla
de l’argiva, la sàvia cantaire que l’any passat s’endugué el premi al
concurs de laments, ja es disposa a celebrar Adonis. Ens oferirà una bella
cançó, ho sé molt bé (Teòcrit, Idil·li XV, p. 67-70)
d) «On és el llorer? Porta’l, Testilí. On són els filtres? Corona la copa amb
fina llana de color de púrpura; vull fetillar aquest home, el meu amor,
que em tracta amb tanta rudesa, aquest home que, de dotze dies ençà, no
s’ha acostat a casa, ni s’ha dignat a assabentar-se si sóc viva o morta, i ni
tan sola ha vingut a trucar, el cruel, el meu portal. (…). Lluna, brilla amb
un bell esclat! A tu, deessa, dirigiré en veu baixa la meva preguera; a tu i
a la subterrània Hècate (…). De primer es crema la farina al foc (…).
Delfis em causa penes. Doncs jo, a la intenció de Delfis, cremo aquest
llorer. (…). Així com jo faig fondre, amb l’ajuda d’un déu, aquesta cera,
així mateix es fongui d’amor a l’instant el mindi Delfis. I així com aquest
disc d’aram giravolta sense conhort sota l’impuls d’Afrodita, així mateix
ell giravolti, esmaperdut, davant la meva porta (…). Tres vegades buido
la copa i tres vegades pronuncio, senyora, aquest conjur: Sigui un home
o una dona qui jeu al teu costat, que s’oblidi de Delfis tan pregonament
com, segons conten, s’oblidà Teseu d’Ariadna, la trena-bonica, a l’illa de
Naxos. (…). Delfis ha perdut aquesta franja del seu mantell, jo en faig
bocins i els llenço a la flama abrusadora. (…). Salut!, Lluna de rostre
brillant; salut, astres que acompanyeu el carro de la nit tranquil·la»
(Teòcrit, Idil·li II, p. 95- 101)
e) «Bàttar: –En fi, senyors del jurat, que no vull cansar-vos amb grans
discursos i només us afligiré amb aquest refrany: he patit per culpa de
Tales el que el ratolí en la pega (és a dir, moltes desgràcies); m’ha tractat
a cops de puny, ha destrossat la porta de casa, per la qual pago la tercera
part del lloguer, i, el dintell, me l’ha deixat cuit.
I a més a més, vine aquí, Mírtale, a més a més tu. Mostra’t a tots (la
noia fa posat d’avergonyida), sense vergonya, dona, pensa que aquests
jutges que estàs veient pots considerar-los com a pares i germans. Mireu:
quines estiregassades, i si l’ha deixada ben llisa i depilada, per dalt i per
baix, aquest maleït!, quan se la va endur i la va forçar» (Herodes,
Mimiamb II, 80)
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f) «Gíl·lide: Escolta el que he vingut a dir-te i vull demanar-te: Gril·los, el fill
de la Matalina, la dona de Pateci, vencedor en cinc certàmens –quan
encara era un nen, a Pito, dues voltes a Corint contra nois que es veien
créixer la barba i dues més ha vençut a Pisa homes que lluitaven a cops de
puny. Va bé de cèntims i no és capaç de moure un bri de terra: té el segell
intocat pel que respecta a Cipris (és a dir, encara no ha tingut relacions
amb cap dona). Et va veure un dia que tornaves del culte de Misa i li
rebulliren les entranyes, foll d’amor el seu cor, i ara no deixa la meva casa
ni de dia ni de nit, filla meva, i somica davant meu tot dient-me “tata” i
mor de desig. Vinga, Mètrique, filleta, concedeix a la dea aquesta única
deslleialtat. Preocupa’t de tu, que no t’arribi sobtada la vellesa, sense ni
saber-ho…
Mètrique: Gíl·lide, els cabells blancs t’afebleixen l’enteniment. Juro
de cert, per la tornada de Mandris i per l’estimada Demèter, que no
hauria sofert escoltar res d’això de cap altra dona. (…). I tu, amiga, no
em vinguis mai més amb contes d’aquesta mena: el que s’escau a dones
assenyades, això has de contar a les joves. La filla de Pites, Mètrique,
deixa-la que escalfi la cadira, que ningú no riurà a l’esquena de
Mandris…
–Treïssa, neteja una tassa de les negres, omple-la de tres sisenes
parts de vi pur, afegeix-hi una mica d’aigua i dóna-la-hi que begui….
Gíl·lide: Caram, Mètrique, filla, si és dolç! Vi més dolç que aquest,
mai no l’ha begut Gíl·lide» (Herodes, Mimiamb I, p. 68-69).
g) «Bitinna: Fes el favor de dir-me, Gastró, si és que (…) no en tens prou amb
el joc de les meves cames i has de perseguir Amfitea, la dona de Menó.
Gastró: ¿Jo, Amfitea? ¿Et penses que l’he vista, la dona de Menó? Et
passes el dia buscant-me raons, Bitinna: sóc esclau, fes-me servir pel que
vulguis, però no em vagis bevent la sang, nit i dia (expressió de sentit
eròtic).
Bitinna: Mira si té llengua llarga, aquest. Cidil·la, ¿on és Pirries? Cridame’l.
Pírries: ¿Què passa?
Bitinna: Lliga aquest… què fas, encara parat? Vinga, la corda del pou, ja
estàs deslligant-la. (…). Vinga, a veure si tu… Lliga’l, treu-li la roba.
Gastró: No, Bitinna. No: pels teus genolls, t’ho prego.
Bitinna (a Pirres): Que el despullis, et dic; (a Gastró) cal que t’adonis que
ets esclau i que vas costar-me tres mines. I mira que va ser un mal dia
que et vaig portar a casa. (…). (A Pirres) Per segona vegada, Pirres, que
diguis a Hemó (el botxí) que li clavi mil garrotades aquí i mil aquí (tot
assenyalant l’esquena i el ventre)». (Herodes, Mimiamb V, p. 114-116).
2) A banda d’influències tan concretes com les exposades a l’exercici anterior, al
llarg de Sandàlies d’escuma també trobem notícies puntuals extretes sovint de
Teòcrit que Anglada adapta, normalment tergiversades, a la trama narrativa. A
continuació et reproduïm dos passatges dels Idil·lis de Teòcrit i un darrer de la
Descripció de Grècia de Pausànias (a través d’Anglada) que la nostra autora
utilitza per a caracteritzar algun dels seus personatges. Digues a quin
personatge de la novel·la va referit cadascun d’ells i quins canvis hi introdueix
Anglada:
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a) «I, jo, entenc quelcom de música; interpreto molt bé les tonades de
Glauca i de Pirros» (IV, p. 121)
b) «(Títir) cantarà, també, com el cabrer fou tancat viu dins una gran
caixa, pr la insana maldat d’un príncep, i com les camuses abelles, volant
des del prat fins a l’arca olorosa, l’alimentaren amb el suc de tendres
flors, perquè la musa li havia vessat en els llavis el dolç nèctar. Benaurat
Comatas! Aquest fou el teu dolç destí» (VII, p. 160)
c) «Fins i tot tenim un testimoni de Pausànias (X, 38, 13), força curiós, el
qual ens conta que ella (la poeta Ànite de Tègea) féu un llarg viatge fins
a Naupacte, i va curar un home gairebé cec. Tenia, doncs, fama com a
guaridora? Era, potser, entesa en tota mena d’herbes remeieres, de les
quals en trobem tantes a Grècia? És possible que la seva anomenada fos
relacionada, ultra la poesia, amb un poder de tipus religiós, lligat de
vegades a certs antics poetes, ja que Pausànias ens diu que va fer el
viatge per indicació d’Asclepi, el déu de la medicina, que se li va
aparèixer en somnis» (Les germanes de Safo, Barcelona, Edhasa, 1983, p.
XXIV).
3) Entre els materials d’aquesta obra conservats, juntament amb l’únic
manuscrit que d’ella ens ha pervingut, a la Biblioteca Fages de Climent de
Figueres, hi trobem un esborrany del primer capítol («Dedicatòria a Cleide») i
unes notes molt provisionals i encara una mica inconnexes sobre el contingut de
l’obra que difereixen en algun punt de l’esquema definitiu. Llegeix aquestes
notes i contesta a les preguntes que trobaràs a continuació:
«Glauca va a Alexandria a cercar el seu estimat, que s’ha lligat amb
Sòtades. Sòtades l’hi cedeix, després que ella li ha mostrat el seu cos.
(Sòtades) escriu un poema contra Arsínoe i Filadelf. És empresonat i tancat
en una caixa llastada amb plom enfonsada al mar. Glauca i Lèukion li fan
honres fúnebres. Lèukion mor de les febres. (…) A la pira de Lèukion es
cremà la jove Glauca. La jovenesa ens fuig perquè té ales a l’esquena».
–En quins punts difereix aquest esquema del definitiu?
–Què és una pira? Per què s’utilitzava a l’antiguitat? Què feien normalment els
grecs amb les cendres dels seus morts? A banda de la cremació, practicaven
algun altre sistema d’enterrament?
–El text que acabes de llegir acaba amb un refrany grec molt conegut. A quin
personatge és aplicat a a la novel·la i en quin context?
–Quina famosa heroïna de l’antiguitat, d’entre les que et citem a continuació,
morí llançant-se a una pira en ésser abandonada pel seu estimat: Penèlope,
Medea, Dido, Ariadna, Electra o Hècuba?
–Digues finalment, com a lector de Sandàlies d’escuma, quin dels dos finals (el
provisional que acabes de llegir o el definitiu) t’agrada més i perquè. Tingues en
compte que se’t demana simplement una opinió personal.
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4) A continuació et reproduïm un altre passatge de les notes manuscrites
d’Anglada referit a la consulta de Glauca a l’Oracle dels Morts de l’Epir.
Llegeix-lo i respon a les preguntes que trobaràs al peu:
«No el veurà (Glauca a Sòtades). Veurà una ombra i el somniarà. Tindrà
malsons. Què li dirà Sòtades? Un laberint sense sortida. Quan li semblarà
veure el culpable, el seu rostre canviarà. Un dia tindrà un somni que no
serà cap malson: riu amb peixos de colors, unes fonts inesgotables, molsa,
falgueres. Somniarà un poema que no escriurà mai per por de caure en la
“hybris” (“insolència”). Una veu com la d’Orfeu li dirà que ha crescut per
celebrar».
–En quins punts difereix aquesta versió provisional de la definitiva que apareix
al final del capítol VII?
–Què creus que pot simbolitzar el somni de Glauca descrit en el paràgraf que
acabes de llegir?
–El pecat d’insolència («hybris») entre els antics apareix en molts episodis de la
mitologia grega i té a veure amb la relació entre homes i déus. Cerca informació
sobre el mite de Màrsias i Aracne i, a partir dels aspectes que comparteixen
ambdós mites, digues en què consisteix aquest pecat.
–Qui era Orfeu? Busca informacions sobre aquest personatge de la mitologia
grega. Té alguna relació amb Glauca?

5) Pel que fa al títol de la novel·la i d’algun capítol, comprovem que, en el
manuscrit d’aquesta obra, apareixen uns títols que divergeixen una mica dels
definitius.
Així, el primer títol en el qual pensà Anglada per a la seva novel·la fou Igual
que els déus, que a la primera pàgina del manuscrit apareix ratllat i substituït pel
definitiu de Sandàlies d’escuma. Comenta el sentit d’aquest primer títol i la seva
relació amb el contingut de l’obra. Per ajudar-te una mica, et copiem tot seguit
la traducció que féu ja fa anys Manuel Balasch d’un famós poema de Safo,
imitat pel poeta llatí Catul, del qual és extret aquest títol. A la llum del poema,
doncs, justifica el sentit d’aquest nou títol i, de passada, digues quina és l’escena
que s’hi descriu:
«Igual que els déus em sembla aquest home
és, que et seu al davant, aquest que ara
escolta, a frec, la teva veu, car parles
molt delicada,
i el teu riure agradós; de debò, dintre
del pit el cor em defalleix; si et miro
mal que sigui un instant, ni una paraula
no em ve a la boca,
car la llengua se’m trava, i una fina
foguerada la pell prest em recorre,
res no em veuen els ulls i les orelles
totes em xiulen.
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La freda suor em té, un tremor em guanya
de cap a peus, més lívida que l’herba;
que tinc la mort propera m’afiguro,
ben a la vora».
Per acabar, t’informem que, en aquest mateix manuscrit, el capítol VIII
presenta, a part del títol definitiu («De l’Epir a Atenes»), tres títols provisionals,
descartats finalment per Anglada: «La memòria», «L’àncora» i «Les sandàlies
no reposen». Deixant de banda els motius que portaren Anglada a desestimarlos, digues quina relació tenen cadascun d’ells amb el contingut d’aquest
capítol.
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II. MODELS DE PROVES DE COMPRENSIÓ LECTORA
PROVA 1
1) Quina predicció féu Clearista, la fetillera, a Glauca quan era petita a partir del
símil d’unes sandàlies?
a) Que de gran seria sabatera.
b) Que algun dia dansaria amb unes sandàlies com aquelles.
c) Que al llarg de la seva vida navegaria molt.
d) Que amb aquelles sandàlies, que eren màgiques, podria aconseguir el que
volgués.
2) En quin lloc veié Glauca per primer cop a Lèukion?
a) Al temple d’Afrodita.
b) Al carrer, quan ell sortia del gimnàs i ella del temple d’Àrtemis.
c) En un sopar celebrat pel seu oncle Xenofant a Cos.
d) En una processó en honor de Berenice, la mare de Ptolemeu Filadelf, a
Alexandria.
3) Per què la seva mare envià Glauca a l’illa de Cos?
a) Perquè escapés dels continus terratrèmols que sacsejaven l’illa de Quios.
b) Perquè el seu oncle, que era metge, la pogués guarir d’una malaltia molt
greu que patia.
c) Perquè pogués assistir a una gran processó en honor de la deessa Àrtemis.
d) Perquè aprengués l’art de la música i de la poesia.
4) Quin gran poeta grec conegué Glauca a Cos i retrobà, després, a Alexandria?
a) Teòcrit.
b) Homer.
c) Sòtades de Creta.
d) Filetas.
5) Per quin motiu s’embarcà Glauca amb el seu oncle cap a Quios?
a) Per visitar els pares de Glauca, que feia temps que no havien vist.
b) Per atendre la germana de Glauca, Anactòria, que estava greument
malalta.
c) Per demostrar-los com havia avançat ella en els seus coneixements
musicals.
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d) Per assistir a la festa anual de la collita en honor de la deessa Demèter.
6) Qui acompanyà Glauca a Alexandria?
a) La seva esclava Bombica.
b) Dinó, un amic de la família.
c) El seu pare.
d) La seva mare.
7) Qui hostatjà Glauca i Bombica a Alexandria?
a) Els reis d’Egipte, Ptolemeu Filadelf i Arsínoe, que protegien tots els
artistes.
b) El seu oncle Xenofant.
c) Dinó, un client del seu pare, i la seva muller Praxínoa.
d) El poeta Sòtades de Creta.
8) Com donà a conèixer Càrmides a Glauca l’amor que sentia per ella?
a) Enviant-li el seu esclau perquè li ho comuniqués.
b) Fent-li arribar un poema en el qual li manifestava el seu amor.
c) Personalment, un dia que se la trobà en una processó.
d) Enviant-li una garlanda de flors trenada per ell mateix acompanyada
d’una nota.
9) Per quin motiu abandonà un temps Càrmides a Glauca?
a) Perquè hagué de tornar d’amagat a Atenes per resoldre uns afers familiars.
b) Perquè s’enamorà del poeta Sòtades de Creta.
c) Perquè, en el fons, no estava segur de l’amor que sentia per ella.
d) Perquè no volia enemistar-se amb l’hoste d’aquesta, Dinó, que s’oposava a
aquella relació.
10) Convivia amb algú Sòtades a Alexandria?
a) Amb una esclava.
b) Amb la seva mare.
c) Amb tres esclaus.
d) Amb ningú, vivia completament sol.
11) Per què la reina Arsínoe féu empresonar Sòtades?
a) Per què era partidari d’Antíoc, enemic dels reis d’Egipte.
b) Perquè en un dels seus poemes féu escarni de les seves noces amb el seu
germà Ptolemeu Filadelf.
c) Perquè no acceptà de participar en un concurs poètic organitzat per ella.
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d) De fet, ningú arribà a saber mai el motiu real del seu empresonament i
posterior execució.
12) Què feren Glauca i Càrmides per alleujar, en la mesura de les seves
possibilitats, la mort del seu amic Sòtades?
a) Donar-li un beuratge que li féu perdre els sentits.
b) Enganyar-lo sobre quina era la vertadera fi que l’esperava.
c) Donar-li tot el que aquest els demanà durant els dies en què estigué tancat
a la presó.
d) Prometre-li que venjarien la seva mort.
13) Què féu Glauca per intentar esbrinar el nom de qui havia traït Sòtades?
a) Acudir a una fetillera perquè, per mitjà d’encanteris, l’ajudés a descobrir el
traïdor.
b) Fer una sèrie d’investigacions a la Biblioteca d’Alexandria i als voltants del
palau reial.
c) Convidar els poetes amb qui aquest havia tingut relació perquè li donessin
pistes sobre qui havia delatat Sòtades.
d) Llegir atentament els seus darrers poemes per veure si apuntaven cap a
algun nom en concret.
14) A quin oracle s’adreçaren Glauca i Càrmides per esbrinar el nom de qui traí
Sòtades?
a) A l’oracle de Delfos.
b) A l’oracle d’Asclepi, a Cos.
c) A l’oracle dels morts, a l’Epir.
d) A l’oracle de Trofoni, a Tebes.
15) Què feren els sacerdots de l’oracle perquè s’aparegués l’ombra de Sòtades?
a) Recitar una sèrie de noms i esperar que aquest se’ls aparegués en sentir el
d’aquell que l’havia traït.
b) Adormir-se i esperar que la seva ànima se’ls aparegués en somnis.
c) Oferir-li unes coques i uns pastissets sagrats.
d) Sacrificar un xai i una ovella negres en honor d’Hades i Persèfone.
16) Què féu Glauca per ajudar un soldat de l’exèrcit de Pirros que havia perdut
la vista?
a) Acompanyar-lo allà on aquest volgués anar.
b) Ensenyar-li l’art de la música perquè es pogués guanyar la vida com a
rapsode.
c) Convèncer-lo perquè visités un metge molt bo que hi havia a Atenes per
intentar de recuperar la vista.
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d) Ensenyar-lo a fer feines mecàniques amb les quals pogués ajudar el seu
oncle a curar altres malalts i ferits.
17) Què demanà Clearista a Glauca un dia que la visità després que aquesta
tornés definitivament a Quios?
a) Que accedís a les propostes amoroses d’un jove que s’havia enamorat
d’ella.
b) Que escrivís un poema inspirat en la seva vida.
c) Que li deixés fer un sortilegi a la seva filla Crisòtemis per protegir-la de tot
mal.
d) Que li regalés les sandàlies que la seva mare li comprà, de petita, a la
botiga del sabater.
18) De quina acusació s’hagué de defensar Càrmides a Atenes?
a) De conspirar contra el partit en el govern.
b) D’haver difamat en públic els déus protectors de la ciutat.
c) D’haver mutilat una estàtua de Berenice.
d) D’haver-se apropiat indegudament d’uns béns que no li pertanyien.
19) Restà fidel Càrmides a Glauca després del seu retorn a Quios?
a) Sí, li restà sempre fidel.
b) No, l’enganyà amb un noi jove.
c) No, l’enganyà amb una noia jove.
d) No, l’enganyà amb un munt de nois i noies.
20) Amb qui es casà Crisòtemis, la filla de Glauca?
a) Amb la filla d’un músic famós de Quios, amic de Glauca.
b) Amb el fill de Bombica.
c) Amb el fill de Dinó i Praxínoa.
d) Amb el seu cosí, fill de la germana de Glauca.
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PROVA 2
1) Per quin motiu s’enutjà la fetillera Clearista amb el sabater Cerdó al principi
de la novel·la?
a) Perquè considerava que el preu de les sabates que venia era molt alt.
b) Perquè no li havia arreglat encara les seves sandàlies.
c) Perquè no havia volgut creure les seves prediccions.
d) Perquè havia volgut servir primer la mare de Glauca, tot i haver arribat
després d’ella a la botiga.
2) A quin lloc solia dur a Glauca el seu pare quan no estava enfeinat?
a) Al port, a veure passar els vaixells.
b) Al temple de la deessa Àrtemis.
c) Al seu celler, on jugava amb els fills dels esclaus de la família.
d) A l’escola de música, perquè aprengués de tocar la flauta.
3) Per què abandonà Lèukion a Glauca?
a) Per allistar-se a l’exèrcit del rei d’Egipte.
b) Perquè es va enamorar d’una altra dona.
c) Perquè els pares d’ella no aprovaven aquella relació.
d) Perquè es decantà per l’amor d’un noi jove.
4) On s’hostatjà Glauca en el seu primer viatge a l’illa de Cos?
a) A casa d’un client del seu pare.
b) A casa d’uns amics de la seva família.
c) A casa del seu oncle Xenofant, que era metge.
d) A les dependències per a hostes d’un temple de la deessa Àrtemis.
5) Què féu Glauca després de la mort de la seva germana Anactòria?
a) Buscar en l’amor de Lèukion l’alleujament del seu sofriment.
b) Tornar a l’illa de Cos per ajudar el seu oncle en el guariment dels malalts.
c) Marxar a Alexandria per a combatre el dolor de la seva pèrdua.
d) Casar-se amb el marit d’aquesta, Èsquines.
6) Quina estàtua famosa arreu de Grècia visità Glauca camí d’Alexandria?
a) La d’Afrodita de Cnidos.
b) La de Zeus d’Olímpia
c) La d’Atenea, a l’Acròpolis d’Atenes.

134
d) La d’Àrtemis d’Efès.
7) On va conèixer Glauca a Càrmides?
a) Als jardins de Pan.
b) En una processó en honor del déu Dionís.
c) A la Biblioteca d’Alexandria.
d) En el passeig del moll d’Alexandria.
8) En honor de quina divinitat se celebrà la fastuosa processó en la qual
participà Glauca a Alexandria?
a) D’Afrodita.
b) De Dionís.
c) D’Àrtemis
d) D’Asclepi.
9) Qui donà a Glauca la notícia que Càrmides convivia amb Sòtades?
a) Dinó, l’hoste del seu pare, en la casa del qual s’hostatjava Glauca.
b) Bombica, que un dia els va veure junts pel carrer.
c) Un poeta de la biblioteca d’Alexandria, company de Càrmides.
d) El poeta Teòcrit, a qui ella trobà un dia casualment al carrer.
10) Quin argument esgrimí Glauca davant de Sòtades per recuperar Càrmides?
a) El de la bellesa del seu cos nu, que li mostrà.
b) El de que, sense Càrmides, estava completament sola en aquella ciutat.
c) El de que ell, en el fons, no l’estimava.
d) El de l’amor sincer que ella sentia per ell, plasmat en més d’un poema.
11) Quina dura escena presencià Glauca el dia que anà a la presó on estava
reclòs Sòtades?
a) Les condicions infrahumanes en què vivien els presos.
b) Els planys d’una pobra camperola davant de la condemna a mort del seu
marit.
c) L’execució d’un pres davant dels seus ulls.
d) Els turments que els vigilants infligien a molts presos.
12) On dugueren a enterrar Glauca i Càrmides l’urna amb les cendres de
Sòtades?
a) A un turó prop d’on fou negat.
b) Als jardins de Pan.
c) L’enviaren a Creta perquè fos enterrat a la seva illa nadiua.
d) Als voltants de la Biblioteca d’Alexandria.
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13) A part dels poetes d’Alexandria, de qui intentà obtenir Glauca notícies sobre
les circumstàncies que envoltaren la denúncia i mort de Sòtades?
a) D’un dels vigilants de la presó.
b) D’un presoner que havia estat alliberat recentment i que havia compartit
cel·la amb Sòtades.
c) De Dinó i Praxínoa, que coneixien molta gent a Alexandria.
d) De la mare d’un antic amant de Sòtades, que venia flors i garlandes al
mercat.
14) Per què estava tan contenta Bombica d’abandonar Alexandria?
a) Per allunyar-se de Dinó, que l’havia deixada embarassada.
b) Perquè el clima d’Alexandria no li havia provat mai.
c) Perquè veia més proper el seu retorn definitiu a Quios.
d) Perquè sempre havia volgut visitar l’oracle dels morts de l’Epir.
15) Què recomanaren a Glauca els sacerdots de l’oracle de Dodona en relació a
la mort de Sòtades?
a) Que fes un sacrifici als déus per al repòs etern de la seva ànima.
b) Que no paressin fins a esbrinar el nom de qui el delatà.
c) Que renunciés a venjar la seva mort.
d) Els sacerdots, de fet, no arribaren a donar cap resposta clara a Glauca.
16) Amb qui es trobà Glauca a Ambràcia després de marxar de Dodona?
a) Amb el seu antic amant Lèukion, que s’havia allistat a l’exèrcit de Pirros.
b) Amb el seu oncle Xenofant.
c) Amb el seu pare, que havia anat a aquesta ciutat per negocis.
d) Amb un antic esclau del seu pare, que s’establí en aquesta ciutat en
aconseguir la llibertat.
17) Per què Càrmides no acompanyà Glauca de retorn a Quios?
a) Perquè abans havia de retornar a Alexandria per a resoldre uns afers a la
biblioteca d’aquesta ciutat.
b) Perquè s’havia enamorat d’un noi jove.
c) Perquè volia acabar d’ajudar l’oncle de Glauca en el guariment dels
guerrers de l’exèrcit de Pirros.
d) Perquè havia d’anar a Atenes a pledejar per l’herència d’una seva tia que
havia mort.
18) A què es dedicà Càrmides a Quios?
a) A ajudar el pare de Glauca a tenir cura de les vinyes i el celler.
b) A copiar llibres per a la biblioteca de Quios.

136
c) A escriure discursos de defensa per als acusats en els tribunals.
d) A fer campanya en favor de Pirros i en contra de Ptolemeu Filadelf.
19) Amb qui mantingué una breu relació amorosa de tres dies Glauca després
del seu retorn a Quios?
a) Amb el seu antic amant Lèukion, que al final de la seva vida retornà a
aquesta illa.
b) Amb l’esclau d’una veïna seva que ella havia salvat quan anava a ser
assotat.
c) Amb un noi jove, músic com ella.
d) Amb un esclau que ajudava el seu pare a tenir cura de les vinyes.
20) Tingueren néts Càrmides i Glauca?
a) Sí, una néta.
b) Sí, un nét.
c) Sí, dos (un nét i una néta)
d) No tingueren néts.
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SOLUCIONARI
Prova 1:
1c
2b
3d
4a
5b
6a
7c
8d
9b
10 a
11 b
12 a
13 c
14 c
15 d
16 b
17 a
18 c
19 b
20 d

Prova 2:
1b
2a
3a
4c
5d
6a
7c
8b
9d
10 a
11 b
12 b
13 d
14 a
15 c
16 b
17 d
18 a
19 b
20 a

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Cal tenir en compte que en les proves d’elecció múltiple els errors han de ser
penalitzats per evitar que el factor atzar desvirtuï la nota final.
Normalment la fórmula aplicada és la següent:
Nota = Encerts – Errors / n - 1
És a dir, la nota ha de ser el resultat dels encerts menys els errors dividits pel
nombre d’opcions menys una (en el nostre cas, 4 – 1 = 3). Lògicament, les
preguntes no contestades ni sumen ni resten.
D’aquesta manera, un alumne que hagi respost correctament 14 preguntes,
erròniament cinc i n’hagi deixat dues en blanc tindria la següent nota:
Nota = 14 – 1’6 [4 / 3] = 12’4 / 2: 6’2.
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III. L’ORDIT DE LA TRAMA
1) Al principi de l’edició de Sandàlies d’escuma que has llegit trobaràs un mapa
de l’antiga Grècia. Marca amb un llapis el recorregut que realitzà Glauca des
que marxà fins que tornà a Quios, sense oblidar-te de cap de les escales que féu
al llarg del seu camí (si vols, per a treballar amb és comoditat, fes abans una
fotocòpia ampliada d’aquest mapa i marca-hi al damunt el recorregut de la
protagonista).
A més, et proposem que calculis els dies que durà el viatge de Glauca des de
Quios fins a Alexandria. Fes aquest càlcul a partir de les notes de la mateixa
Anglada, conservades entre els materials d’aquesta obra als quals hem fet
referència a la pregunta 2 de l’apartat I d’aquesta guia, tot tenint en compte que
només es comptabilitzen els dies hàbils de viatge i no pas els que romangueren
Glauca i Bombica a les diferents escales del viatge. Seguidament comprova si,
en la seva novel·la (capítol IV), Anglada, per a les etapes de Quios a Cnidos i de
Tir a Alexandria, se cenyeix a aquests càlculs:
«De Quios a Samos: 12 hores
De Samos a Cnidos: 18 hores
De Cnidos a Rodes: 10 hores
De Rodes a Xipre: 15 hores
De Xipre a Tir: 36 hores
De Tir a Alexandria: 72 hores»
2) Digues si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions:
a) El títol de l’obra (Sandàlies d’escuma) es deu al fet que el pare de la
protagonista era mariner: ____.
b) L’avi patern de Glauca havia lluitat en el bàndol contrari a Alexandre Magne:
____.
c) Glauca tenia una germana que es deia Anactòria, mare de dos fills, i que morí
de malaltia abans que ella: ____.
d) Glauca va conèixer el seu primer amant, Lèukion, en una festa de la collita:
____.
e) De jove Glauca passà una temporada a Cos, a casa del seu oncle Xenofant:
____.
f) Glauca es casà amb el marit de la seva germana en quedar aquest vidu: ____.
g) La mare de Glauca fou la que més fermament s’oposà al projecte de la seva
filla de viatjar a Alexandria: ____.
h) En el seu viatge de Quios a Alexandria el vaixell que portava Glauca féu una
parada al port de Cnidos, on aquesta admirà la seva famosa estàtua
d’Afrodita: ____.
i) Glauca, durant uns dies, retrobà el seu antic amant Lèukion a Alexandria:
____.
j) Els hostes de Glauca a Alexandria, Dinó i Praxínoa, tenien, en arribar aquesta,
un fill petit anomenat Zopiri: ____.
k) El futur marit de Glauca, Càrmides, treballava als jardins del palau de
Ptolemeu Filadelf: ____.
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l) A Alexandria Glauca presencià una esplèndida processó en honor de la
deessa Afrodita: ____.
m) Sòtades, l’amant de Càrmides, es negà a retornar el seu enamorat a Glauca
malgrat les súpliques d’aquesta: ____.
n) La reina Arsínoe decretà la mort de Sòtades perquè aquest l’havia ofesa amb
un poema en el qual feia escarni de les seves noces amb el seu germà
Ptomeleu: ____.
o) Davant de la vigilància dels soldats de la reina, Glauca i Càrmides desistiren
de la seva intenció inicial de recuperar el cos de Sòtades del fons de les
aigües de la llacuna d’Alexandria: ____.
p) L’oracle dels Morts de l’Epir revelà a Glauca amb tota claredat que el
responsable de la denúncia que comportà la mort de Sòtades era un poeta de
la biblioteca d’Alexandria: ____.
q) Glauca acompanyà el seu pare a Atenes per recuperar Càrmides: ____.
r) Càrmides, després de tornar a Quios, sempre més fou fidel a Glauca: ____.
s) A Quios Glauca intercedí davant d’una veïna, Gorgó, perquè no apallissés un
seu esclau que li havia estat infidel:____.
t) Al final de la novel·la filla de Glauca i Càrmides, Crisòtemis, es casà amb el
seu cosí Amintas.
3) A continuació et transcrivim alguns passatges de la novel·la de significat
simbòlic. Llegeix-los amb atenció i explica el sentit que tenen per a tu les frases
que nosaltres ressaltem en cursiva:
a) «Voldria remarcar que no he triat un món tan allunyat per fugir del
nostre segle. Ara existeix l’angoixa i el perill nuclear. El segle III a.C., però,
no fou tampoc una edat d’or: el poder sempre ha tingut un braç llarg i
cruel, o, com diu l’adagi català, “sempre han tingut bec les oques”».
b) «L’avi no abusà, com d’altres de la guarnició, de cap dona de l’illa, ans
prengué per amiga una cortesana mentre fou soldat. Aviat, però, les seves
cicatrius, totes al davant, i una lleugera coixesa a la cama esquerra li van
merèixer el llicenciament».
c) «La seva presència (de Càrmides) feia clares les nits, I cal dir que es
mostrava sempre com un amant que no com un estimat; de tant en tant
encara em duia garlandes, ara sí, amb flors de safrà entre les altres, i en el llit
era més delicat i tendre que no pas encès».
d) «Una aroma espessa, barreja d’encens, de flaire de flors, d’olor de most
i de vi, quedà surant per la ciutat quan la processó acabà el seu curs.
L’endemà, abans que els alexandrins benestants es llevessin, un veritable
exèrcit d’esclaus i de llogats de tota mena –siris, grecs, egipcis de pell
fosca, perses arruïnats i encara de posat altiu, jueus, negres nubis–
netejarien els carrers (d’Alexandria) i els polirien perquè els nostres ulls
tornessin a veure la ciutat com una dona bonica eixint del bany, pintada i
perfumada altre cop, talment una cortesana d’altíssim preu. No trigaria a
ser per a mi, en canvi, una prostituta avorrible, envellida a la flor de la joventut,
una esfinx devoradora d’homes».
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4) El capítol I de Sandàlies d’escuma («Dedicatòria a Cleide») és una autèntica
declaració de principis. En ell Glauca es mostra hereva de la poetessa Safo de
Lesbos, que defineix com a la seva mestra, la primera dona que cantà l’amor en
el seus poemes, i s’oposa a aquells que en les seves composicions celebren les
lluites i els combats. Anglada, però, va encara més enllà i parafraseja, al principi
d’aquest capítol, uns versos d’un dels pocs poemes de Safo que conservem
gairebé sencers. A continuació et transcrivim les quatre primeres estofes
d’aquest poema (els punts suspensius indiquen que el passatge és corrupte).
Llegeix-les i respon a les preguntes que trobaràs al peu:
«Uns una host de peons, de gents altres
o un estol diuen que en la negra terra
és el més bell; jo tanmateix afirmo
que és el que estimes.
I resulta molt fàcil fer-ho entendre
a qualsevol: la que molt superava
en beutat els mortals, Hèlena, l’home
excel·lentíssim
plantà i per mar acudí cap a Troia,
oblidà els pares i abandonà la filla
totalment: l’havia foraviada …
… és que flexible…
…amb lleugeresa…
ha fet, perquè és absent, que ara jo pensi
en Anactòria.
El seu gràcil petjar preferiria
veure i l’esclat refulgent del seu rostre,
no carros lidis aquí ni homes d’armes
que a peu guerregen»
–La primera estrofa s’inicia amb un anacolut molt marcat que fa que les
paraules de la frase apareguin molt desordenades. Posa-les en l’ordre adequat.
–A quin episodi molt conegut de la mitologia grega apel·la Safo per posar de
manifest la força de l’amor? Explica’l breument.
–El poema es clou amb un record a una noia del cercle de Safo que aquesta
evoca perquè, molt possiblement en casar-se, s’ha allunyat de la seva mestra.
Quin personatge de Sandàlies d’escuma porta aquest nom?
–Digues finalment quins versos d’aquest poema parafraseja Anglada al principi
de la seva «Dedicatòria a Cleide».
5) A continuació et reproduïm un plànol d’Alexandria d’època romana. Tot i
que els noms estan escrits en anglès, no et serà difícil d’identificar els llocs
d’aquesta ciutat citats al llarg de la novel·la i que trobaràs en els capítols IV-VI.
N’hi ha algun que no hi aparegui?
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6) Identifica ara els dos emblemàtics edificis d’Alexandria que tens al peu i als
quals es refereix Anglada al llarg de la seva novel·la. Seguidament, localitza en
la novel·la el passatge o passatges en els quals Anglada descriu aquests dos
edificis. Quina és la impressió que li produeixen?
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7) En el següent quadre tens algun dels déus grecs citats al llarg de Sandàlies
d’escuma. Segons el primer exemple, digues quin és el seu camp d’acció, els seus
principals atributs i, a les caselles habilitades per a aquest objectiu, quin era
l’animal que se’ls sacrificava (pots extreure aquestes informacions de la mateixa
novel·la o d’algun diccionari de mitologia). A continuació, identifica sis dels
déus de la graella a partir de les imatges que et reproduïm al peu:
Déu

Camp d’acció

Atributs

Animal

Afrodita

Amor i sexe

És representada nua

Colom

Àrtemis
Asclepi
Dionís
Posidó
Muses
Ilítia
Hades
Persèfone
Demèter
Ares
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

8) Dins encara del camp de l’antiga mitologia, a continuació et transcrivim tres
fragments de la novel·la en què apareixen citats, en negreta, tres personatges de
l’antiga mitologia grega, i un més, un darrer, en què es glossa un episodi de la
vida dels déus Hades i Persèfone. Busca a internet o en alguna enciclopèdia o
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diccionari de mitologia alguna informació sobre aquests tres personatges i sobre
aquest episodi en concret:
a) «Havia sentit, de llavis de Bombica, a l’alba entre les vinyes, històries de
naufragis i de mariners, de dofins que havien salvat un cantaire damunt
dels seus lloms lluents –després vaig saber el seu nom, Arió».
b) «No en vaig treure res d’allò que m’interessava: va ser ben igual que
voler omplir àmfores foradades o bé les cistelles de les Danaides».
c) «Era molt ben treballat (el mirallet d’aram), semblant a un que
Càrmides m’havia comprat a Atenes, cisellat amb la figura d’Orfeu que
toca la lira, assegut sota un llorer».
d) «En canvi, en el jardí (que hi havia prop de l’Oracle dels Morts)
s’alçaven una colla de magraners, en record de la fruita amb què el déu de
les profunditats (Hades) seduí la bella Persèfone».
9) En el viatge de Glauca i Càrmides des d’Alexandria fins a l’Epir s’evoca,
indirectament, una famosa aventura d’Ulisses. Llegeix el passatge en qüestió –
que et transcrivim a continuació– i esbrina, si cal amb l’ajuda d’algun diccionari
de mitologia, de quina aventura es tracta:
«Jo vaig romandre uns moments a la coberta, tot i el meu estat, i, com el
príncep d’Ítaca, Càrmides em féu lligar a una verga, voltada de coixins,
perquè els moviments no em fessin caure ni perjudiquessin l’infant que
duia al ventre. ¿Qui em podia impedir de sadollar-me d’una visió que
potser mai més no fóra al meu abast?»
10) A banda d’Homer, poeta al qual s’atribueix el poema èpic l’Odissea que
narra el viatge de tornada d’Ulisses a la seva pàtria, a l’episodi en què Anglada
explica la travessia per mar de Glauca, Càrmides i Bombica des d’Alexandria
fins a l’oracle dels Morts i que trobaràs en el capítol VII («Les ombres») s’hi pot
rastrejar també la influència de l’Eneida de Virgili. A continuació et reproduïm
un passatge del cant III d’aquest poema en la traducció catalana de Joan Bellès i
que pertany al relat que fa Eneas a la reina Dido del seu accidentat viatge des de
Troia fins a Cartago. Llegeix-lo i assenyala quins són els passatges que, d’una
manera més o menys literal, manlleva Anglada del relat virgilià:
«Apareixen ja enmig de l’aigua la boscosa Zacint, Dulíquion, Same i les
altes roques de Nèritos. Esquivem els esculls d’Ítaca, els reialmes de
Laertes, i maleïm la terra que nodrí el cruel Ulisses. Aviat divisem els cims
emboirats del promontori de Lèucata i el templs d’Apol·lo, lloc tan temut
dels navegants.
(…)
El port, protegit dels vents, és en si mateix quiet i espaiós, però allà prop
retruny l’Etna amb desprendiments horribles, i adés engega cap als aires
una negra nuvolada que fumeja en un remolí de pega i de cendra
incandescent, i llança boles de foc que arriba a llepar els estels, adés treu
vomitant penyals i vísceres de la muntanya arrencades, i enmig de gemecs
aglomera en els aires roques foses i bull en el seu fons més profund»
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11) Al llarg de la novel·la Anglada dedica unes paraules a les cerimònies que
celebraven els grecs en ocasió d’un naixement, un matrimoni i un enterrament.
Trobaràs aquestes tres referències en unes paraules de Clearista a la botiga del
sabater a propòsit del naixement de Glauca (capítol II), en la descripció de les
noces de Glauca amb el seu cunyat Èsquines després de la mort d’Anactòria
(cap. IV) i en la narració de l’enterrament de Sòtades després de ser recuperat el
seu cadàver del fons de la llacuna Mareotis (cap. VI). Localitza aquests
fragments dins de la novel·la i, a partir de les paraules d’Anglada, digues a
quina de les tres representacions següents, procedents de ceràmiques àtiques, fa
referència cadascuna d’aquestes cerimònies i per què (cada representació remet
a una única cerimònia).
1.

2.

3.

12) Anglada, en presentar-nos en la seva novel·la per primer cop Càrmides (capítol
V), ens diu que era bellíssim i que Glauca, en veure’l, va pensar que possiblement
seria descendent de «Càrmides el bell», el noi del qual es deia que mig Atenes
estava enamorada. Llegeix el següent poema de Konstandinos P. Kavafis
(Alexandria 1963-1933), titulat «En una ciutat de l’Osroene», i contesta les
preguntes que trobaràs al peu:
«De la batalla a la taverna ens van portar ferit
l’amic Rèmon, ahir, entorn de mitjanit.
Per les finestres, que deixàrem de bat a bat obertes,
la lluna il·luminava, sobre el llit, el cos ple de gràcia.
Érem una barreja allí: sirians, grecs, armenis, medes.
Com ho és Rèmon. Ahir, però, quan resplendia
el seu rostre amorós sota la lluna,
els pensaments anaven al Càrmides platònic»
(Traducció de Carles Riba)
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–Busca en alguna enciclopèdia on està situada la regió d’Osroene. Formava part
del vast imperi d’Alexandre Magne?
–Quin és per a tu el sentit últim d’aquest poema? Tingues en compte el que es diu
sobre l’origen ètnic els habitants de l’Osroene per contraposició al caràcter
netament atenès de Càrmides.
–En la línia de la pregunta anterior et proposem ara que facis una mica de filòleg.
S’ha conservat una carta de Kavafis al seu traductor anglès en la qual li corregia la
seva versió anglesa del principi del sisè vers («Com ho és Rèmon»). Més
concretament, li deia que havia traduït erròniament la primera part de la frase,
atès que en grec diu «tétoios», cosa que seria «such» en anglès («tal cosa» en català,
–és a dir, «una barreja») i no pas «one of these» («un d’aquests»), com proposava
el seu traductor anglès. Quina diferència té, per al sentit global del poema, una
traducció o una altra?
–Perquè l’autor ens titlla «Càrmides» de platònic?
13) Anglada, dos anys abans de publicar Sandàlies d’escuma, edità una traducció de
poetes hel·lenístiques al català que porta per títol Les germanes de Safo (Barcelona:
Edhasa, 1983), de la qual extreu també molta informació per a la seva novel·la. Un
bon exemple el constitueixen els animals amb els quals diu que jugava Glauca, de
petita, en un passatge del capítol II. A continuació et transcrivim quatre dels
epigrames traduïts per Anglada i dedicats a animals domèstics que, per la seva
fidelitat, es fan mereixedors d’uns versos després de la seva mort (els tres primers
d’Ànite de Tègea i el darrer de Leònidas de Tarent). Dos d’ells ens remeten al
passatge de Sandàlies d’escuma anteriorment citat. Quins són? Quins elements
n’aprofita Anglada en el seu relat?
«Ja no em podràs desvetllar com abans, agitant
amb vigoria les ales per anunciar-me l’alba.
Un lladregot t’atacà d’amagat quan dormies
i et clavà les seves urpes al coll»
«També tu vas morir entre els matolls de moltes arrels,
Locris, la més àgil de les gosses amigues dels lladrucs:
en la teva pota lleugera et clavà
en verí funest un escurçó pellbigarrat»
«Aquest monument, Damis el dreçà al seu valent
cavall, després que Ares en el pit sangonós
el ferí; una espessa sang negra a través de la pell
en sortí i xopà la terra amb les seves tristes despulles»
«Encara que sigui petita i ran de camí, vianant,
la pedra que reposa sobre la nostra tomba,
cal que lloïs, amic, Filenis: car la cantadora
llagosta, la que vivia abans entre esbarzers,
l’amiga dels rostolls, dos anys la va estimar
i es delectà amb la seva xerradissa endormiscadora,
un cop morta, no l’oblidà, i sobre meu
bastí el xic monument dels meus cants variats»
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14) Encara dins del món de l’epigramàtica hel·lenística, Anglada ens presenta
Glauca com una destra poeta a qui, durant la seva estada a Ambràcia al costat del
seu oncle Xenofant, els habitants de la regió li encarregaven versos per als fills que
els naixien o per als parents morts en la guerra o en un naufragi (capítol VIII). A
continuació et transcrivim dos epigrames, el primer de Nossis de Lòcride i el
segon de Leònidas de Tarent, referits a un naixement i a una mort respectivament,
en traducció també d’Anglada. Llegeix-los i respon a les preguntes que et
proposem:
«Del seu part, oh Ilitia, el greu dolor havent fugit,
Ambròsia t’ofrena davant dels teus peus divins
la diadema del cabell i la túnica amb què, al desè mes,
s’alliberà del fruit doble de sota la seva cintura»
–Quina és la deessa citada en el primer vers? Quina relació té amb el tema del
poema?
–Què ofereix la protagonista del poema a Ilitia? Recordes algun passatge de
Sandàlies d’escuma en què se citi alguna ofrena als déus?
–A què pot al·ludir la referència al «fruit doble» del darrer vers?
«Rient sonorament passa’m al costat, i dient-me un amical
mot. Sóc Rínton, el siracosi,
petit rossinyol de les Muses: però, de les paròdies
tràgiques, he tallat la meva branca d’heura»
–De quina ciutat siciliana era nadiu el protagonista del poema?
–Tenint en compte que les Muses eren les deesses protectores de les arts, a quina
art es devia dedicar Rínton si és qualificat de «petit rossinyol de les Muses»?
–Què deu voler dir el poeta quan afirma que Rínton va tallar la seva branca
d’heura de les paròdies tràgiques? Per a respondre a aquesta pregunta tingues en
compte la invitació que fa el mateix Rínton al vianant a riure sorollosament quan
passi per davant de la seva tomba.
15) Sandàlies d’escuma il·lustra un aspecte molt important de la vida quotidiana a la
Grècia hel·lenística, el del paper de la dona en el si de la societat. Aquest paper,
com hauràs comprovat, era molt diferent a Quios, Atenes o Alexandria. Llegeix el
següent fragment, extret de l’obra La vida cotidiana en Grecia en el siglo de Pericles, de
Robert Flacelière (Madrid: Ed. Temas de Hoy, 1989), i digues a quina de les tres
ciutats anteriors et sembla que es pot aplicar:
«La condición dependiente y subordinada de la mujer (…) aparece en primer
lugar en la vida de las jóvenes y en la forma en que éstas acceden al
matrimonio. Es impensable que la joven pueda reunirse libremente con
jóvenes varones, pues permanecen recluidas en las habitaciones reservadas a
las mujeres, el gineceo. Mientras que las mujeres casadas raras veces cruzan
el umbral de la puerta exterior de su casa, las muchachas jóvenes apenas
salen siquiera al patio interior, ya que deben vivir lejos de toda mirada,
alejadas incluso de los miembros masculinos de su propia familia»(p. 77-78)
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Per acabar, digues, a partir d’algun exemple de la novel·la, quina era, de les tres
ciutats anteriors, aquella en la qual les noies podien viure amb més llibertat.
16) Glauca, a la seva arribada a Atenes, queda meravellada davant del Partenó i de
l’Acròpolis, que contrasten amb la resta de la ciutat, un xic decadent i amb carrers
estrets i tortuosos. Llegeix el fragment que dedica Anglada a aquest esplèndid
monument (i que trobaràs al capítol VIII) i compara’l amb el següent text de
Plutarc, traduït al català per Carles Riba, en què s’expliquen les obres
arquitectòniques –entre elles el Partenó– que dugué a terme Pèricles:
«Així, doncs, les obres s’aixecaven, superbes per la magnitud i inimitables
per la forma i la gràcia, els artífexs rivalitzant a superar-les ells mateixos en la
bellesa de l’execució… En la seva bellesa cadascuna d’elles ja féu aleshores
l’efecte d’antiga; però en la frescor del seu vigor encara sembla recent avui i
acabada de fer: talment hi brilla com una perpètua flor de novetat, que en
conserva l’aparença intacta del temps, com si aquestes obres tinguessin un
esperit sempre verd i una ànima ignoradora de la vellura»
–Quin aspecte d’aquesta descripció de Plutarc recull fil per randa Anglada en el
seu relat?
–Compara el símil que fa Anglada de la ciutat d’Atenes («una dona que ha estat
molt vella i que encara, passada la joventut, conserva la seva boniquesa i el posat
noble d’una persona que ha nascut lliure») amb el de la ciutat d’Alexandria que
trobaràs a l’exercici 3 (lletra d) d’aquest mateix apartat.
17) Els següents fragments, pronunciats per Sòtades i per la fetillera Clearista
respectivament, exemplifiquen un famós tòpic literari que arrenca de l’antiguitat
clàssica. De quin tòpic es tracta?:
–«Riem i fruïm mentre podem, que la vida és massa curta»
–«Si alguna cosa em reca, t’ho asseguro, és no haver gaudit més, abans de les
arrugues, de les ocasions que la meva joventut m’oferia. Tu també, algun dia,
te’n pots penedir».
18) En un passatge del capítol II, quan Glauca explica l’origen de la seva família,
afirma que la seva mare assegurava que els seus avantpassats, excel·lents
sonadors de flauta, de siringa i de cítara, «es remuntaven fins a l’època del
cantaire cec, de nom sagrat per a tots els grecs». Qui era aquest «cantaire cec» a
qui s’atribueixen dos extensos poemes èpics sobre la guerra de Troia i el retorn
d’un dels seus herois més reputats fins a la seva pàtria?
19) Glauca decideix d’escriure les seves memòries durant el seu darrer viatge a
Cos, on anà per curar-se d’una estranya melangia que l’havia afectat després de
donar a llum la seva filla Crisòtemis. Ens diu Anglada que la descoberta casual
d’un llibre a la biblioteca del seu oncle va animar Glauca a posar per escrit els
records de la seva vida. Quin és el títol d’aquesta obra? I el seu contingut?
Presenta alguna relació amb Sandàlies d’escuma?
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IV. LLENGUA I ESTIL
1) Sandàlies d’escuma és, bàsicament, un llibre de records, en el qual una Glauca
ja gran passa revista a la seva vida. L’explicació dels diferents episodis segueix
un ordre cronològic o no? En el seu relat, ens avança l’autora alguns
esdeveniments? Malgrat que no hi manquen els diàlegs, l’estil de l’obra és
bàsicament narratiu i descriptiu. Creus que, atenent al contingut de l’obra,
l’elecció d’aquest estil és casual?
2) A Sandàlies d’escuma Anglada cita sovint plantes amb propietats curatives
emprades per Glauca o pel seu oncle Xenofant. Amb l’ajuda d’alguna
enciclopèdia, completa el següent quadre tot indicant el nom científic de cada
planta, el seu hàbitat i el seu ús segons la medicina tradicional (pel que fa a
aquest ús –atès que és restringit a l’antiga Grècia– cal que et remetis a la
novel·la):
Planta

Nom científic

Hàbitat

Ús popular

ènula
herba queixalera
centàurea
cascall
digital
mandràgora
valeriana

3) La música, com saps, és molt important a Sandàlies d’escuma. En el següent
quadre tens alguns instruments antics (alguns citats expressament a la novel·la).
Amb l’ajuda novament d’algun diccionari o enciclopèdia, fes-ne una breu
descripció de cadascun i digues quina era la seva modalitat (corda, vent o
percussió):
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Instrument

Descripció

Modalitat

siringa
cítara
cròtal
lira
sistre
arpa
címbal
aulós

4) Ara, un cop omplerta la graella anterior, identifica, d’entre les següents
imatges, quina correspon a la cítara, el cròtal, l’aulós, el címbal i la lira.
1.

2.
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3.

4.

5) A continuació et transcrivim el passatge en què Anglada narra la impressió
que produeix a Glauca la ciutat d’Alexandria el primer dia que hi arribà.
Llegeix-lo i substitueix els mots en negreta per un sinònim d'entre els que et
donem a continuació (tingues en compte que els verbs apareixen únicament en
infinitiu, els substantius en singular i els adjectius en la seva forma masculina
singular):
brillantor, multitud, aixecar, obrir-se, palpitar, calitja, de pressa,
contemplar, dissipar, mirada, iridescència, por, enorme, infatigable,
impressionar, curull, il·lusió, apropar-se, oest, admirar.
«¿Era un miratge (
), o la boira (
) allargava els contorns dels
carrers, o Alexandria era més gran que el meu desig i que el meu somni. Com
més ens hi acostàvem (
), més la veia esbadellar-se (
)i
enlairar-se, fins a perdre’s en els flocs dels núvols més escampats de la banda
de ponent (
), tan lluny com la meva vista (
) podia abastar. El
sol començava d’esvair (
) la boira i, molt aviat, el port doble, el palau
del Rei, l’altíssim Far, eren fites visibles i plenes (
) d’una resplendor (
) i d’una grandesa que m’esbalaïa (
) i em feia venir un cert temor (
): ¿no m’hi sentiria perduda, en una ciutat tan gran? Veia (
) ja la
gernació (
) que treballava al port, com un formiguer immens (
)
o un rusc d’abelles incansables (
) i el cor em bategava (
)
més ràpid (
) que mai. Alçava (
) els ulls i aleshores em colpia (
) la gràcia i la suavitat dels colors que donaven al marbre una vida i un esclat
ple d’irisacions (
), diferent del de les illles brillants que jo coneixia».
6) Un dels trets que més clarament defineixen l’estil d’Anglada a Sandàlies
d’escuma és l’ús d’epítets amb una funció purament ornamental, com feien
sovint els autors grecollatins. Tot entenent que els epítets són adjectius o
sintagmes preposicionals que es posposen a un nom per emfasitzar-ne una
qualitat inherent i no per determinar-lo o definir-lo, posa’n un mínim de cinc
exemples que puguis localitzar dins de la novel·la. Perquè entenguis
perfectament el sentit i funcionalitat d’aquesta figura estilística, et donem un
primer exemple prou eloqüent:
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0. «Hi ha lliris, poncelles de rosa, anemones humides, flexibles narcisos i
violetes d’obscurs reflexos»
1.
2.
3.
4.
5.
7) Com hauràs comprovat, el llenguatge d’Anglada en aquesta novel·la –i, de
fet, en la resta de la seva producció literària– és profundament poètic. Ara et
proposem que et fixis en la metàfora, una figura que utilitza sovint Anglada
però que moltes vegades es confon amb d’altres figures semblants, com la
comparació. Entenent per metàfora una figura de pensament consistent a
emprar un mot que expressa literalment una cosa per a expressar-ne una altra
que tingui una certa semblança amb aquella, digues quines d’entre les següents
frases, extretes de Sandàlies d’escuma, contenen autèntiques metàfores.
Finalment i segons el següent exemple, en els casos de les metàfores, escriu al
final de l’exemple el referent real del terme utilitzat per Anglada:
Exemple: «Un trau sinuós obert al mig d’aquest tapís obscur»: lluna en quart
creixent / nit.
–«La dona m’acaricià amb les mans seques, llargues, on les venes es
marcaven com sarments»
–«Havia fet quinze anys i encara no coneixia les roses d’Afrodita»
–«Em van veure passar moltes vegades (…) les vies que duien als ports
bulliciosos com mil ruscos d’abelles»
–«Tu, en canvi, dea feliç, amb resplendor de perla / sorgires dels mil llavis
del mar blau-rient…»
–«Guaitava cap a ponent, cap al temple del déu del mar, esguardant, més
enllà, el mar lliure i blavíssim, on les onades s’alzinaven com cavalls a la
cursa»
–«Un son profund i quiet es va estendre pels meus membres abans que la nit
ens dugués la foscor i les altes llànties dels estels»
–«Tirant-se amunt la roba, m’ensenyà una cicatriu prou marcada en el seu
braç esquerre, semblava una ferida d’arma. Vaig empal·lidir. En quines
aigües s’havia endinsat?
–«L’amor em ve a ajudar i el desperta, el duu a la platja certíssima dels meus
braços oberts i de tot el meu cos, que l’espera»
–«A poc a poc, però, un fil per aquí, un fil per allà, vaig veure tot el dibuix de
la trama i així la veritat no em colpí com el dard dreturer»
–«Els déus m’han concedit la companyia de l’home que vaig triar i els nostres
cors s’escalfen de l’hivern del Temps amb una flama petita i viva, la nostra
néta, l’alegre i graciosa Cleide, de somriure resplendent.
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V. LA VEU DE LA CRÍTICA
1. Fonts literàries
1.1. En relació a les fonts gregues de Sandàlies d’escuma, un periodista del diari
Avui del qual no coneixem el nom, fa la següent afirmació:
«L’autora ha construït una novel·la i un dels mèrits principals és que
l’acoblament entre allò que ha escrit i els textos que ha manllevat dels
poetes i dels escriptors de l’època és tan perfecte que passa inadvertit per al
lector profà» («Maria Àngels Anglada obté la Lletra d’Or del 1985», Avui [5III-1986], p. 29).
–Com a lector de Sandàlies d’escuma, t’ha passat inadvertida la utilització, per
part d’Anglada, de llargs passatges de Teòcrit i Herodes? Per a respondre a
aquesta pregunta rellegeix, per exemple, el passatge de la visita al sabater (cap.
II) o el de les pràctiques de màgia a què recorre Glauca per recuperar Càrmides
(cap. VI), extrets d’Herodes i de Teòcrit respectivament, i compara’ls amb
d’altres sortits de la imaginació d’Anglada com els de les visites de Glauca al
seu oncle Xenofant a Cos i a Ambràcia. Hi observes alguna diferència que
denoti que uns són originals i altres no? Raona, en un o altre cas, la teva
resposta.
1.2. Josep Alsina, traductor català de Teòcrit, va escriure les següents paraules
en relació a la utilització per part d’Anglada de referents literaris grecs en la
seva novel·la:
«El sentit d’aquest fet té un abast més gran. Vull dir: que una novel·lista
s’inspiri en versions catalanes d’autors antics significa, al meu entendre,
que aquestes versions han transcendit el marc purament “filològic” per
esdevenir patrimoni de tot un poble. Que els clàssics, en un mot, no són
figures de museu, sinó que tenen el poder d’inspirar, amb força poètica,
l’ànim d’un artista. I això, penso, té un sentit pregon per a la nostra
cultura»
–Estàs d’acord amb l’afirmació de Josep Alsina segons la qual, a partir de la
novel·la d’Anglada, podem considerar que les versions catalanes de Teòcrit i
d’Herodes són ja patrimoni del nostre poble? Per què?
–Posa algun exemple més, procedent de la literatura catalana, de la utilització
d’autors o mites clàssics com a font d’inspiració d’obres literàries modernes.

2. Contingut:
2.1. El crític literari Jordi Pla, poc després d’aparèixer Sandàlies d’escuma, va
publicar una interessant i extensa ressenya a Papers Empordanesos, suplement
literari de la revista empordanesa Hora Nova, en la qual definia quins eren, a
parer seu, els quatre principals leitmotivs que creuen l’obra. Llegeix el següent
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passatge de la seva ressenya i posa un exemple de cadascun d’aquests temes
essencials de Sandàlies d’escuma que subratlla Pla:
«Efectivament, sembla com si l’autora, partint d’un estudi rigorós de la
cultura hel·lenística, que ens ha vinculat en l’aprofundit pròleg-assaig de
Les germanes de Safo, vulgui ara amb Sandàlies d’escuma fer-nos reviure amb
més força que mai els quatre leitmotivs que, a parer nostre, es palesen en les
obres suara esmentades: el primer seria el poder del record, entès com a
desllorigador de la pròpia existència i com a ferment d’un ésser col·lectiu. El
segon, la percaça de la bellesa com a veritat fugissera i necessària. El tercer
la quotidianitat com a font de coneixement i delectança. El quart l’oposició
frontal de l’art i la intel·ligència creadora a tota forma d’opressió» (J. Pla,
«”Sandàlies d’escuma” pels camins del mar», Papers Empordanesos
[Suplement literari d’Hora Nova], núm. 25 [gener de 1986], p. I)
2.2. En relació també amb el contingut d’aquesta novel·la, Jordi Geli, al final de
la seva ressenya, es pregunta: «Novel·la històrica, Sandàlies d’escuma? Sí, però
també novel·la lírica i novel·la documental i fins i tot novel·la d’intriga» (Ibídem,
p. II). Posa un exemple, extret de la novel·la, de cadascun d’aquests trets
distintius de Sandàlies d’escuma citats per Pla.

3. La versemblança històrica
Un dels principals mèrits que la crítica va reconèixer a Sandàlies d’escuma és el
de la seva versemblança històrica, és a dir, el de presentar-nos una sèrie de
personatges i accions esdevingudes fa més de vint segles amb absoluta
naturalitat, com si fossin dels nostres dies. Heus ací un parell d’opinions en
aquesta línia:
«En ella (en Sandàlies d’escuma) tot fa olor d’antiguitat, però no de cosa
morta, de museu. Els personatges, trets de la història, tornen a viure en les
seves pàgines, senten com pot sentir un home d’avui –un home de sempre.
Amb versemblança –com volia Aristòtil– i, ensems, amb poesia» (J. Alsina,
Op. Cit., p. 30)
«Per als qui hem seguit la trajectòria de Maria Àngels Anglada, no és
sorprenent ni l’erudició ni l’apassionat amor que sent pel món clàssic, com
tampoc no és nova la cadència poètica que té la prosa d’Anglada. I en
aquesta novel·la, a més, ens arriba la història d’un triangle amorós de fa
vint-i-tres segles amb el difícil do de la naturalitat. Després d’haver llegit
dotzenes i dotzenes de versos, Anglada ha assimilat tan perfectament la
sensibilitat d’aquells nostres avantpassats culturals que és capaç d’explicarnos la compra d’unes sandàlies, la guarició d’una malaltia o el tarannà
d’una venedora de corones de flors amb l’alè de la realitat de cada dia»
(Isabel Clara Simó, Discurs pronunciat en ocasió de la concessió del premi Lletra
d’Or a Sandàlies d’escuma de Maria Àngels Anglada. Text mecanografiat
conservat a l’arxiu particular de la família Geli-Anglada)
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–Subscrius l’opinió d’aquests dos crítics pel que fa a la versemblança històrica
de la novel·la d’Anglada? Tenies la sensació, quan llegies Sandàlies d’escuma, que
t’enfrontaves a una obra de museu, en paraules d’Alsina, o a una obra viva i
actual? Per què?
–Estiguis o no d’acord amb l’opinió d’aquests crítics, de ben segur alguns
passatges de la novel·la, pel fet d’estar inspirats en costums antics, t’hauran
sobtat. Isabel Clara Simó cita la naturalitat amb què Anglada descriu el triangle
amorós format per Glauca, Càrmides i Sòtades. Cita els passatges d’aquesta
obra que més t’hagin sobtat (ja sigui per raons morals o per la seva dissimilitud
amb els costums actuals).
4. Llengua i estil:
Jordi Pla, en la ressenya anteriorment citada, dedica les següents paraules a
l’estil de Sandàlies d’escuma. Llegeix-les amb atenció i respon a les preguntes que
et proposem:
«Hi ha, endemés, molts aspectes formals que fóra bo subratllar. Aturem-nos
en un: la ductilitat de la prosa, que sense gravar-se de cap retoricisme, ans
al contrari, cercant la mesura i la fluïdesa, sap traslluir el marc extern amb la
nitidesa i el cromatisme que ja caracteritzen l’obra d’Anglada. Emperò,
aquest bon fer descriptiu es manté quan l’autora, per mitjà sempre de la
càlida veu de Glauca, s’endinsa en un procés d’interiorització, cercant
sempre la transcripció, la verbalització justa del pensament o el sentiment
del seu personatge. Defugint les estirades i les contradiccions sintàctiques
del monòleg interior, l’autora prefereix la verbalització d’una sintaxi
impecable, ara lleument sinuosa, ara puntejada de trets col·loquials, ara
escandida i rítmica com un vers» (Ibídem, p. II)
–Defineix què és el que s’entén per monòleg interior. Per què creus que la
sintaxi de molts monòlegs interiors és sovint poc normativa i, en alguns casos,
àdhuc inconnexa?
–Escull ara un exemple de monòleg interior extret de Sandàlies d’escuma i
assenyala-hi els trets distintius dels monòlegs interiors angladians que cita Jordi
Pla en aquesta ressenya, és a dir, la perfecció sintàctica (pots fer-ho a partir de
l’anàlisi sintàctica tradicional –és a dir, en forma d’arbre– d’una frase
il·lustrativa), la presència de col·loquialismes i el seu ritme poètic.
5. Personatges
5.1. Maria Àngels Anglada, en el seu parlament a l’Ateneu de Barcelona per
agrair la concessió a Sandàlies d’escuma del prestigiós guardó «Lletra d’Or» a la
millor novel·la de l’any, afirmava el següent (citem les seves paraules en la
traducció castellana que d’elles en féu Rosa Maria Piñol per tal com no se n’ha
conservat la seva versió catalana original):
«En una de las notas que cierran las Memorias de Adriano, Yourcenar justifica
su no elección de una mujer como protagonista por lo insignificantes que
eran las mujeres en la época. A mí me gusta plantearme las novelas como
un desafío y elegir a una protagonista femenina en este caso lo era» (R.M.
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Piñol, «Maria Àngels Anglada gana la “Lletra d’Or” por su novela Sandàlies
d’escuma», La Vanguardia [5-III-1986], p. 31).
–A l’hora de plantejar Sandàlies d’escuma com una novel·la, fins a cert punt,
d’aventures, creus que és casual l’elecció de Quios com a pàtria de Glauca? I el
fet que aquesta viatgi a Alexandria? Consideres que la trama de la novel·la
hauria estat diferent (si l’autora no volia trair la versamblança històrica) en cas
d’ésser Glauca atenesa?
–Yourcenar escollí com a protagonista de la seva famosa novel·la Memòries
d’Adrià aquest sensible i culte emperador romà del segle II d.C. Fent volar una
mica la imaginació, què hagués passat si Anglada hagués escollit com a
protagonista de la seva novel·la Càrmides? D’acord amb aquesta possibilitat,
proposa un final diferent per a la novel·la.
5.2. Carles Miralles, en el seu pròleg al vol. I de les Obres completes de Maria
Àngels Anglada, parlava amb els següents termes de la relació entre els
personatges femenins i masculins de les novel·les d’Anglada:
«La fortalesa de les dones, la manera soferta però decidida com tiren les
coses endavant, com se’n surten, d’això i d’allò, va de bracet amb la sezillesa
i amb la tendresa. Però la tendresa no podria ser com és sense els homes:
sense pares, germans, marits i fills; sense amics i amants» (C. Miralles, «La
tendresa i la sang», dins Maria Àngels Anglada, Obres completes, vol. I.
Narrativa, Barcelona: Edicions 62, 2001, p. XIX-XX).
–Creus que aquesta asseveració de C. Miralles es pot aplicar a Glauca de Quios?
Justifica la teva resposta amb algun exemple.
6. Actualitat de la novel·la
«El sociòleg Raimon Bonal glossa amb les següents paraules l’actualitat de
Sandàlies d’escuma:
«El despertar de la sexualitat, la recerca de l’amor, la infidelitat quasi
consentida, la puresa de l’amor homosexual, l’emigració a la recerca d’espais
més lliures, la tirania del poder absolut d’Arsínoe, la coexistència i legitimació
social del tràfic de blanques, la disposició de les persones a través de
l’esclavatge, etc., tot plegat, em porta de la mà a pensar que els temps no han
pas canviat tant, malgrat la gran distància. Deuen haver canviat les formes i
l’estructura social de les èpoques; però la història es repeteix obstinadament,
freturosament, despietadament (R. Bonal, «Una escriptora nostra: Mª Àngels
Anglada», Punt Diari [21-III-1986], p. 26)
–A la nota introductòria Anglada expressa quins són els seus objectius a l’hora
d’escriure Sandàlies d’escuma. Com creus que presenta la seva novel·la, com una
obra pretesament actual o com una peça del passat? En quins termes fa avinents
Anglada els seus objectius?
–Bonal, en el text anterior, cita una sèrie d’ítems de la novel·la que són encara
presents en el món actual, perquè formen part de l’experiència humana, que no
ha canviat substancialment amb el pas dels segles. Busca en l’actualitat –
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consultant, per exemple, algun diari– episodis que il·lustrin l’emigració a la
recerca d’espais lliures (no per motius econòmics), la tirania del poder, el tràfic
de blanques i la reducció d’alguns homes i dones lliures a una situació molt
propera a l’esclavatge.
7. Públic
Com es recordava des de les pàgines de Punt Diari en un article dedicat a
glossar la concessió del premi Lletra d’Or a Sandàlies d’escuma, «Al llarg de l’acte
(de concessió del premi) també es remarcà el mèrit d’una novel·la que, malgrat
versar sobre temes hel·lenístics, està tan ben relligada que pot arribar a
qualsevol lector, inclosos els profans en la tradició clàssica» (A. B. «Maria
Àngels Anglada: “Només us puc dir gràcies per tot», Punt Diari [14-III-1986), p.
38)
–Com a lector que ets possiblement no massa versat en la tradició clàssica (i més
específicament en el món hel·lenístic), creus que és certa l’afirmació continguda
en el text anterior? Has trobat a faltar algunes claus per a la perfecta comprensió
de la novel·la o, dit d’una altra manera, alguns passatges t’han resultat difícils
de comprendre? Quins i per què?

158

VI. REFERÈNCIES CREUADES
1) Com pots comprovar, la novel·la Sandàlies d’escuma és dedicada, per Anglada,
a la memòria del seu germà Josep Maria, definit com a «germà inoblidable, parc
de paraules, ric de coratge i tendresa», mort pocs mesos abans de l’aparició
d’aquesta obra. A ell li dedicà també el sentit poema «Plany pel germà», que et
reproduïm a continuació. Llegeix-lo i respon a les preguntes que et proposem:
«Després de les llàgrimes
que ens han rentat els ulls
del delicte de veure-hi
quan són closos els teus,
ens posem la teva mort,
ens posem el teu enyor
–vidres foscos que ens entelin
aquesta claror impia, massa crua,
de la vida que flueix
sense pausa,
sense tu»
–Segons Anglada, quina funció té, per als amics i familiars vius, la mort del seu
germà?
–Per què creus que la claror de la vida és definida per l’autora d’«impia» i de
«massa crua»?
–Quina figura estilística s’amaga rere la repetició de les paraules «ens posem»
i«sense» a principi de vers: al·literació, metàfora, sinècdoque, hipèrbaton,
anàfora o asíndeton?
–Assenyala algun exemple d’encavalcament que puguis localitzar dins del
poema.
–El poema és encapçalat pels següents versos del poeta rossellonès Josep
Sebastià Pons, escrits amb motiu de la mort de la seva muller: «Cant perdut que
no puc més repetir, / ¿qui parlarà d’ocell i d’herba tendra, / quan entre llavi i
llavi un gust de cendra / senyala la misèria del destí?». Què pot simbolitzar, en
el marc d’aquests versos, la referència al gust de cendra entre els llavis?
2) Maria Àngels, poc abans de morir, va respondre a la pregunta de «Quin
escriptor del passat hauries volgut conèixer? Per què?», que formulava
Mariàngela Vilallonga, des de la Revista de Girona (núm. 193 [març-abril de
1999], p. 108), amb les paraules següents. Llegeix-les i respon a les preguntes
que trobaràs al peu:
«Mai no m’hauria pensat, estimada Mariàngela, que una persona de
mirada tan clara com la teva fos capaç de fer preguntes tan
maquiavèl·liques.
Perquè, és clar, de primer, quan em demanes quin escriptor antic
m’hauria agradat de tractar, penso entusiasmada: Èsquil! o bé: Virgili! Ve,
però, la reflexió i, avesada com estic a escriure novel·les en un context
històric, no els puc pas separar de la seva època. I què hauria estat jo, una
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dona, per a Èsquil? Una esclava, ben tractada i submisa? Una dona, la seva
muller legítima, presumiblement enganyada i dedicada a filar?
Tampoc Virgili, o Dante, no m’haurien dedicat cap atenció, l’un malaltís
i poc amant de companyia femenina, l’altre errabund i enderiat amb
Beatrice.
Així doncs, m’hauria agradat de conèixer un poeta amb qui tenir
converses i tracte amical, encara que ell preferís els nois, i en una ciutat
d’ambient obert, tolerant, cultural, on les noies eren relativament lliures.
M’hauria agradat, doncs, de ser amiga de Teòcrit, a Alexandria, al segle III
abans de Crist, posem per cas.
–Qui eren Èsquil, Virgili i Dant? A quina literatura pertanyen cadascun d’ells?
Cita el títol d’almenys una de les seves obres.
–Anglada ens diu que per a Èsquil no hauria estat, en el millor dels casos, més
una dona legítima, presumiblement enganyada i dedicada a filar. Filar en el
teler era una de les principals ocupacions de les dones gregues. En quin context
apareix referida aquesta tasca al capítol VIII de Sandàlies d’escuma? Creus que és
casual la seva aparició precisament en aquest passatge de la novel·la? Què pot
simbolitzar?
–Anglada acaba escollint Teòcrit com l’escriptor de l’antiguitat al qual li hauria
agradat més de conèixer. Les característiques que dóna d’ell en aquest text es
corresponen amb la imatge que trobem d’aquest gran poeta a Sandàlies
d’escuma? I la imatge d’Alexandria, es correspon també amb la de la novel·la?
Justifica la teva resposta a partir de les paraules literals d’Anglada.
3) Maria Àngels Anglada, l’any 1996, va posar per escrit una llegenda popular
empordanesa entorn d’uns sorolls misteriosos que se senten alguns vespres als
aiguamolls de l’Empordà. El títol d’aquesta obra –de la qual se n’ha fet
recentment una cantata– és El bruel de Castelló (Gaüses: Llibres del Segle, 1996).
Te’n reproduïm a continuació uns fragments. Llegeix-los i respon a les
preguntes que trobaràs a continuació.
«Això era i no era una tarda bellíssima no gaire lluny de la vila de Castelló
d’Empúries. (…) Entre els camps, les closes i el mar, es troben les llacunes i
els aiguamolls. Molts ocells hi fan el niu o hi reposen anant i venint del
Nord, molts peixos s’hi belluguen, una munió de plantes hi creixen.
Jo m’hi passejava i m’hi passejava, i tan embadalida estava mirant els
ocells que gairebé se m’hi va fer fosc. Com que sóc una mica distreta, no
me’n vaig adonar fins que de cop i volta vaig sentir com un bramul
misteriós que em va fer tremolar.
Em va venir pell de gallina, tot i que no em tinc per poruga, i ja volia
girar cua i anar-me’n; però vaig veure un ocell petitó, de color blau-verd
amb les potes vermelles, molt i molt bonic i amb una veu molt fina que em
cridava.
(…)
I d’on ve aquest bruel?, jo que li pregunto al blauet. Aleshores em va dir
que m’explicaria fil per randa la història d’aquest soroll que fa glaçar la
sang a molts homes valents. Ell la sabia perquè els ocells se l’han anada
contant de niuada en niuada. Tal com me la va dir, jo us la repeteixo a
vosaltres.

160
(Segueix la narració de la llegenda, segons la qual l’origen d’aquest bruel està
en un home avar que, fa molts anys, no va voler dur el seu blat al graner comtal
perquè fos distribuït equitativament entre els pobladors de l’Empordà, que
passaven gana per culpa d’una sequera. Ell va intentar endur-se el seu blat
damunt d’un carro a través dels aiguamolls fins a la platja per carregar-lo en una
barca i anar a vendre’l en una altra contrada. Amb el pes del carregament, però, el
carro i l’home s’enfonsaren en el sòl humit i fangós dels aiguamolls. D’aquesta
manera, conclou Anglada:)
Des d’aquella nit, de tant en tant, un clam fondo com un bruel s’alça de
les aigües manses i com adormides dels estanys de Castelló d’Empúries;
molts pagesos, pastors i caminants l’han sentit; els ocells també l’escolten,
però no els fa por, i ells n’han contat la història als poetes».
–Una tradició semblant a aquesta és descrita també en un passatge del capítol
VII («Les ombres») de Sandàlies d’escuma. En quin context és referida aquesta
tradició a la novel·la? Es dóna d’ella una explicació científica o llegendària?
–Coneixes alguna tradició de la teva contrada en la qual es parli de sorolls
misteriosos provocats per algun fenomen pretesament sobrenatural?
–Busca informació sobre els aiguamolls de l’Empordà, en la protecció dels
quals davant de l’especulació urbanística tan activament va participar Anglada.
En quin indret estan ubicats? Quan van ser declarats parc natural? Quins
animals s’hi poden veure?
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VII. ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ
1) Com en la resta de les seves novel·les, Anglada, abans d’escriure Sandàlies
d’escuma, s’informà a fons sobre el context històric en el qual volia situar la seva
obra. No és estrany, per tant, que citi personatges històrics concrets, la presència
dels quals dóna major versemblança a la seva obra. Per tal de conèixer més
coses sobre la Grècia hel·lenística –que normalment mereix menys atenció que
l’arcaica i clàssica–, et proposem que busquis informació sobre els següents
personatges i assenyalis les relacions de poder que s’establiren entre ells
(parentesc, rivalitats, enfrontaments…). A més, a partir de ls lletres de l’alfabet
grec que puguis deduir, sabries a quins d’aquests tres personatges corresponen
les tres monedes reproduïdes tot seguit (et reproduïn anvers i revers)?
–Ptolemeu Filadelf
–Arsínoe
–Demetri
–Pirros
–Antígon
–Seleuc

2) Amb tot. el personatge històric més sovint referit a la novel·la és, com hauràs
comprovat, Alexandre Magne. En relació a aquest personatge et proposem les
següents activitats:
–Fixa’t en el següent mapa en què apareix representat l’imperi d’Alexandre i, si
cal amb l’ajuda d’un atles, digues quins països moderns formarien part,
totalment o no, d’aquest enorme imperi. Busca, a més, les ciutats batejades amb
el seu nom a part d’Alexandria d’Egipte i digues en quin país modern estan
situades.
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–Un dels grans enigmes de l’arqueologia és el de la ubicació de la tomba
d’Alexandre i s’han fet diverses propostes al respecte. Cerca a internet (a partir,
per exemple, del link «tumba de Alejandro») el nom d’algunes d’aquestes
ciutats que reclamen per a elles aquest honor.
–Fixa’t en la següent moneda d’Alexandre en què aquest apareix representat
amb l’atribut d’un famós heroi de l’antiga mitologia. Quin és aquest heroi? Per
què creus que Alexandre escollí aquest heroi i no un altre com a símbol de si
mateix? Per facilitar-te una mica la feina et reproduïm, al costat, una moneda de
l’illa de Tassos amb la imatge d’aquest déu i, a la banda dreta, el seu nom inscrit
en grec.

3) La següent imatge representa Alexandre Magne rebent lliçons d’un gran
filòsof grec de l’antiguitat. Intenta esbrinar de quin filòsof es tracta (per a fer-ho
tingues en compte tant la cronologia d’Alexandre com la dels principals filòsofs
grecs). Aquest mestratge convertí el conqueridor macedònic, d’origen bàrbar,
en un gran admirador de Grècia i de la seva cultura, cosa que tingué una forta
empremta en la seva vida i conquestes futures. Busca algun tret de la biografia
d’Alexandre Magne que pugui tenir el seu origen en aquesta seva admiració
cap als herois grecs de l’antiguitat.
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4) Anglada, en presentar-nos, a través de Glauca, la figura de Sòtades de Creta,
ens diu que «jo no sabia si ell era deixeble o seguidor d’Epicur, el filòsof, o més
aviat de l’escola cínica, independents i menyspreadors de la riquesa». En relació
a aquesta informació, respon a les següents preguntes:
–Qui era Epicur? Quins són els principals trets del seu pensament filosòfic? A
quin altre corrent contemporani s’oposaven els epicuris?
–Qui eren els cínics? Què defensaven? Quins són els principals representants
d’aquest corrent filosòfic? Amb quin animal s’identificaven i per què?
–Quin aspecte de la personalitat de Sòtades –posat de manifest en aquest
mateix paràgraf– creus que porta Glauca a pensar que deu ser seguidor
d’Epicur o de l’escola cínica?
5) Molt important també és el rerefons literari de l’obra, per al qual Anglada
s’informà profusament, a jutjar per les notes i els materials d’aquesta novel·la
que s’han conservat a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres. Ara et
proposem que busquis informacions sobre els poetes esmentats per Anglada al
llarg de la seva novel·la i que et citem a continuació. Finalment, ordena’ls
cronològicament:
–Filetas de Cos
–Ànite de Tègea
–Erinna de Telos
–Teòcrit
–Sòtades de Creta
–Cal·límac
–Eurípides
–Hipòcrates
6) En el capítol VII («Les ombres») se’ns exposa el funcionament de dos oracles
de l’antiguitat: el dels Morts de l’Epir i el de Zeus a Dodona. Amb tot, l’oracle
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més famós de Grècia era el de Delfos. Amb l’ajuda d’algun diccionari de
mitologia o d’alguna enciclopèdia, fes una breu exposició dels aspectes
principals d’aquest oracle: fundació, déu al qual estava consagrat, procediment
que se seguia a l’hora de fer la consulta, restes que se’n conserven avui en dia…
7) El procediment de realitzar la consulta a l’Oracle dels Morts de l’Epir recorda
molt la consulta d’Ulisses a l’ombra de Tirèsies descrit als cants X i XI de
l’Odissea. Llegeix aquest passatge i assenyala els elements que s’hi repeteixen.
8) Quan Anglada narra l’estada de Glauca i el seu pare a Atenes per recuperar
Càrmides, es fa ressò de la gran afició dels atenesos pels plets i la vida judicial
en general. Aquest és precisament el tema d’una comèdia d’Aristòfanes titulada
Les vespes en què aquest gran comediògraf atenès es mofa de la dèria de molts
compatriotes seus per seguir, ja sigui com a públic o com a jurat, els judicis que
se celebraven a Atenes. Llegeix aquesta comèdia i assenyala els punts que, tot i
el seu caire còmic, comparteix amb el relat d’Anglada.
9) Al capítol VIII Anglada ens diu que Glauca, durant la seva estada a
Ambràcia, ensenyà a un soldat que s’havia quedat cec l’art de la música perquè
es pogués guanyar la vida com a rapsode. Què eren els rapsodes i quina era la
seva funció a l’antiga Grècia? En què es diferenciaven dels aedes?
10) El món de la música és molt important a Sandàlies d’escuma i en algun
passatge, a banda de citar-nos Anglada instruments musicals antics com la
siringa, la flauta o l’aulós, ens dóna informacions precises sobre la tècnica
musical dels antics grecs, com quan ens diu, en el capítol III, que Glauca, a l’illa
de Cos, s’exercitava en l’art d’escriure noves melodies, en combinacions sempre
diferents del tetracord, i que va aprendre les subtils variacions que, amb canvis
molt petits, fent servir l’interval de quart de to, es poden introduir en la veu i en
l’acompanyament. Explica, en un llenguatge comprensible per algú que no
tingui massa coneixements musicals, el sentit d’aquestes paraules d’Anglada
(no t’oblidis d’especificar què és el tertracord i l’interval de quart de to).
11) Gairebé al final de l’obra (capítol IX) s’explica que Glauca, presa d’una
estranya melangia, visità, ja en plena maduresa, el seu oncle Xenofant, a l’illa de
Cos. En aquest passatge de la novel·la Anglada ens presenta les dues modalitats
de «medicina» que eren a l’abast d’un grec d’època hel·lenística: la pretesament
científica dels quatre humors, plantejada per primer cop per Hipòcrates, i la
religiosa, en virtut de la qual el malalt dormia en el temple d’Asclepi, déu de la
medicina, i aquest li revelava, en somnis, la causa de la seva malaltia
(guariment per «incubació»). En relació, doncs, amb aquestes paraules
d’Anglada, respon a les següents preguntes:
–Qui era Hipòcrates? En quina època va viure i on va desenvolupar la seva
activitat mèdica?
–Quins eren, segons Hipòcrates, els «quatre humors» i quina repercussió tenien
aquests sobre la salut o la malaltia d’una persona?
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–Saps què és el que es coneix com a «jurament hipocràtic»? Quan realitzen els
metges moderns aquest jurament?
–Segons l’antiga mitologia, de qui era fill el déu Asclepi? El seu èxit en el
guariment dels malalts el portà a enfrontar-se a Zeus. Quines conseqüències
tingué per a ell aquest enfrontament?
–En què consistia el guariment per incubació? Com es manifestava la voluntat
del déu al malalt? Qui interpretava les seves paraules? A part de Cos, podries
localitzar, arreu de la Mediterrània, algun altre santuari d’Asclepi on tinguem
documentat aquest procediment de consulta al déu?
–El nom llatí del déu Asclepi era Esculapi. Al peu et reproduïm una estàtua
molt famosa d’aquest déu trobada a Catalunya. A quin lloc concretament va ser
descoberta i on es troba avui en dia exposat el seu original?
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ARTEMÍSIA
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I. L’OBRADOR DE L’ESCRIPTORA
1) Al manuscrit d’aquesta obra s’han conservat dues suposades cartes enviades
per Climent Moragues a Maria Àngels Anglada en relació al seu viatge a
Mitilene (la primera) i al seu projecte d’escriure Artemísia (la segona). Aquestes
cartes, finalment, van ser excloses de l’edició definitiva, però es fan ressò d’una
sèrie d’aspectes que mereixen la nostra atenció. Et transcrivim tot seguit uns
fragments d’ambdues cartes perquè els llegeixis amb atenció i responguis les
preguntes que et proposem tot seguit:
Carta des de Siena
«Estimada Àngels,
La postal que em vas enviar des de Mitilene ha estat per a mi com una
sotragada. A l’acte he tornat a reviure la meva estada a l’illa, ja fa una colla
d’anys –el 1976–; et puc assegurar que vaig dormir poc la nit que em va
arribar.
(…)
Mirant la teva postal, reveig l’arc suau del port –encara hi ha vaixells de
guerra vigilant la costa turca?–, endevino perfectament les cúpules de
l’església de Sant Therapondas, torno a veure les arbredes més frondoses
que he trobat mai en una ciutat petita: aquelles altíssimes albes, de tronc
que no abraçàvem entre tres, aquells llorers com arbres, els plàtans mai no
podats, símbol de la llibertat. I sobretot les aigües blavíssimes de l’Egeu,
sota les cases baixes, acolorides. Em penso que hi tornaré aviat! Quines
ganes me n’has fet venir! Encara que tinc por de tornar al mateix lloc.
Potser aniré a Quios, que encara no conec, o a Tassos, que també m’atreu.
Val més que deixi intacte en el record el món que m’envoltà, que no provi
d’aixecar el subtil vel del temps, així em podré imaginar, contra la meva
raó, que els anys han respectat el toc màgic de l’Artemísia, aquelles mans
creadores, que la torre ha estat conservada, suaument repintada, que el
jardí no s’ha degradat en una selva ni en una construcció…
(…)
Endevino la pregunta que no em goses formular: sí, encara visc amb la
Sophie, quan les nostres feines ens ho permeten! Em penso que ens
casarem i tot, ja va essent hora que el petit de les Closes posi arrels. Sovint
riem, tots dos, llegint el fragment del teu llibre on parles d’ella, dels seus
cabells de lli, dels seus ulls enriolats. Quan ens decidim, ens vindrem a
casar a l’Abadia de Vilabertran, en record del concert que ens va portar a
conèixer-nos».
–De quina famosa regió italiana és capital Siena? Hi té certa rellevància, en la
seva història, l’art en alguna de els seves manifestacions? A la novel·la, té algun
lligam Climent Moragues amb aquesta ciutat?
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–Climent Moragues confessa, al principi d’aquesta carta, que la postal que va
rebre d’Anglada des de Mitilene va ser com una sotragada i que va dormir poc
aquella nit. A què creus que pot ser deguda aquesta forta impressió? Quines
experiències va viure a Mitilene que justifiquin, a parer teu, aquesta reacció?
–Al principi del segon paràgraf Climent glossa les impressions que li va produir
Mitilene. Compara aquestes paraules amb les del principi de la novel·la (p. 8990) i fes un llistat dels elements que s’hi repeteixen.
–Per què creus que Climent diu que té por de tornar a Mitilene?
–En el darrer paràgraf, Anglada –per boca de Climent Moragues– al·ludeix a
dues obres seves anteriors a Artemísia. Series capaç d’identificar-les? Fixa’t
especialment, per a la primera, en la referència a la Sophie i sobretot al concert
de Vilabertran, i, per a la segona, en la definició de Climent com «el petit de les
Closes». Una bona font d’informació pot ser l’article de Jordi Pla «La
transversalitat de l’art en l’obra de Maria Àngels Anglada», que trobaràs a la
pàgina web de la Càtedra Maria Àngels Anglada de la Universitat de Girona
(www.udg.edu/cmaa/estudis.htm).

«Estimada Àngels,
He llegit els dos capítols que m’has enviat de la narració de Mitilene. Per
cert, com en diràs, finalment. A mi m’agrada el nom d’Artemísia, però ets
ben lliure de canviar-lo.
(…)
Veig que has suprimit tota la descripció dels meus itineraris MitileneMòlivos i tornada; a mi m’agradava, però suposo que has volgut defugir
el perill que la teva, la nostra narració, s’assemblés a un llibre de viatges
o a una guia turística. Segurament has fet bé. En canvi, les notes referents
a Mirivil·lis les has respectades, i els noms han guanyat en precisió,
perquè jo no coneixia l’obra d’aquest fascinant novel·lista; és després que
l’he anada llegint, per influència de l’Electra.
Pel que fa al nom del compositor del trio i del concert per a violí que
vam interpretar a Mitilene, com ho havíem fet a Atenes, és Nikos
Skalkotas, un músic extraordinari, conegut en vida només com a
violinista i director, i del qual es trobaren les obres originals un cop mort,
obres per cert nombroses i moderníssimes. No crec, però, que aquesta
dada interessi els teus lectors, atesa la poca afecció que hi ha, al nostre
país, per la música de cambra, i quasi et diria, amb les excepcions que
calgui, per tota la música.
(…)
Trobo extraordinari que hagis reeixit a escriure, precisament tu, tantes
planes sobre Mitilene sense fer cap al·lusió a Safo, Sapfa, com li diuen a
l’illa. M’ha sorprès, de debò. Això vol dir que t’has ficat força dins la
meva pell! Només vull fer-te una petita rectificació, que correspon al final
del segon capítol, concretament quan escrius “la nit del dissabte me la
prometia feliç”. Sembla que has entès que aquesta esperada felicitat em
vindria d’esbrinar els detalls de la vida de les meves italianes, de llavis
de l’Electra Volandis, i no és ben bé així. Ja deus haver endevinat que jo
estava a frec d’enamorar-me de la noia atenesa; potser aquest mot és
excessiu en aquest cas, potser només sentia poderosament el seu atractiu
i, lluny de la Lori, la meva companya d’aquell any, lluitava entre el seu
record i el desig nou. I aquella nit era aquest darrer el que guanyava».
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–Si Anglada hagués incorporat finalment a la seva obra aquestes dues cartes, en
què creus que hauria canviat la seva estructura? Hauria guanyat en objectivitat
o, al contrari, seria més subjectiva? Tot i que Climent Moragues és un
personatge del tot inventat, creus que, de ser incloses finalment aquestes cartes,
la seva intervenció en el procés d’escriptura de la novel·la hauria tret
protagonisme a l’autora mateixa?
–Climent, al principi d’aquesta carta, manifesta que li agrada el títol d’Artemísia
per a la novel·la. Series capaç de proposar tu un altre títol?
–Climent observa com Anglada, per evitar que la seva novel·la semblés un llibre
de viatges o una guia turística, ha eliminat la descripció dels seus itineraris
Mitilene-Mòlivos. En quin moment de la novel·la i per quin motiu fa Climent
aquest viatge? L’acompanya algú?
–En la seva forma final, Artemísia no es pot considerar de cap manera un llibre
de viatges o una guia turística. Quins aspectes de l’obra creus que l’allunyen
d’aquests dos gèneres?
–En quin capítol de la novel·la i sota quines circumstàncies apareix Stratis
Mirivil·lis i les seves descripcions de Sikamià?
–Busca en alguna enciclopèdia o a internet alguna informació sobre el músic
grec Nikos Skalkotas. Presenta alguna afinitat amb Climent Moragues?
–Anglada es queixa del poc interès que desperta la música clàssica en el nostre
país. En la seva obra narrativa i poètica, però, aquesta art és molt important.
Cita’n algun exemple (pots recórrer novament a la pàgina web anteriorment
citada).
–Qui era Safo? Repassant la bibliografia de M. A. Anglada, trobes algun títol
que recordi aquesta poeta? Per a respondre aquesta pregunta et recomanem que
consultis la biografia actualitzada de M. A. Anglada que trobaràs a la pàgina
web http://www3.udg.edu/cmaa/cronologia.htm.
–Quina és l’única rectificació que fa Climent a Maria Àngels Anglada en el
darrer fragment de la carta? Creus que, en la seva forma final, l’al·lusió a la nit
feliç que es prometia Climent Moragues pot portar a algun equívoc?

2) En el segon capítol de la novel·la Maria Àngels Anglada evoca una famosa
narració de Stratis Mirivil·lis titulada Vasilis l’albanès a partir de les fotografies
que la grega Electra fa, acompanyada de Climent Moragues, dels indrets de
Sikamià que inspiraren aquesta obra. A la biblioteca particular de la nostra
escriptora s’ha conservat una antologia de novel·les gregues traduïdes al
castellà en la qual figura, precisament, aquesta obra de Mirivil·lis (cf. Antología
de novelas griegas, Barcelona: Acervo, 1972, p. 195-271). A continuació te’n
transcrivim cinc fragments i et demanem que, després de llegir-los amb atenció,
responguis les preguntes que et proposem:
A) «El primer recuerdo que guardo de él (de Vasilis l’albanès) corresponde
a cuando yo era todavía un crío. Nuestra casa era grande, antigua,
construida con gruesos muros. (…). Hacia fuera, por la parte del jardín,
unas parras de color rojizo (…) se adherían cubriendo las paredes de la
casa, agarrándose a las canaleras del tejado. (…). Una vez, pues, logró una
culebra subir por entre el espeso follaje que cubría la casa. Fue reptando y
trepando hasta meterse en el techo raso. (…). Hasta le pusieron nombre;
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chicos y grandes la conocían ya con el nombre de “Mamurris” (“La
Chacha”)» (p. 199-201).
B) «A mi padre, que en paz descanse, le gustaban los árboles. Los árboles y
los versos. Mientras vivió, me escribía versos del exilio con su bella
caligrafía. Mientras vivió plantó árboles, vides y flores, adonde primero le
venía a mano. Y no, claro está, por interés, sino sólo por recreo, por gusto.
Unas veces frutales, otras, árboles de adorno. En nuestras fincas, en las
calles del pueblo, en el patio de la iglesia. Los plantaba hasta delante de las
casas de las personas extrañas, en los patios de los forasteros» (p. 200)
C) «Aquella misma semana nos mataron los turcos a Zacarías. Una noche,
al pasar delante de la mezquita para ir a su casa, le salió al encuentro un
turco joven, Sabrí, y lo dejó seco disparándole a bocajarro un “carag”, en
las sombras. Porque nuestros convecinos los turcos tenían atragantado a
Zacarías, por ser el primer palicari (héroe) del pueblo y por traer
contrabando de armas de fuego desde territorio griego. (…). Al día
siguiente, Vasilis fue al encuentro del joven turco en su huerta, cuando
éste se hallaba regando las tomateras (…). De repente Vasilis encarca las
cejas y arroja lentamente una bocanada de humo. Tira el cigarro al suelo,
lo pisotea por dos veces. Y pregunta mansamente como en una queja:
“Sabrí, ¿por qué mataste a Zacarías?”. Tira el turco ahora también el
cigarro y lleva la mano al ástil de la azada. –“Mira, chcico, déjame
tranquilo y no me metas en líos”. Vasilis empuña la faca y la hunde cuatro
veces, en cruz, en el pecho de Sabrí» (p. 220-222)
D) «La fiesta de Carini se celebró con gran esplendor (…). La ternera se
mantenía quieta, paciente. (…). El carnicero le hendió de un tajo el cuello
por el que brotó un chorro de sangre caliente. Corrieron las mujeres a
mojar sus pañuelos y con el dedo hacían una cruz roja en la frente de los
niños» (p. 238-239)
E) «Arroja lejos de un empellón al anciano, se saca del cinto el cuchillo de
plata. Se hiere en el pecho, se lo clava una y otra vez hasta el puño con
todas sus fuerzas, con saña. Y una y otra vez se oye, bronco, sobre el
pecho, el golpe de su mano. Aprieta los dientes, exhala un “¡Ah!” y muere
(…). El padre Stéfanos no consintió que lo enterraran en tierra sagrada. Así
lo manda la ley de la iglesia para todos aquellos que con sus propias
manos se hieren y se dan muerte antes de tiempo (…) Llegaron al
cementerio, y al pie mismo del pórtico de Santa Sotira, debajo de una gran
acacia (…) allí descargaron el cadáver, y dejaron de sonar los
instrumentos. (…). Luego que cubrieron la fosa, los mozos sacaron sus
pistolas y las dispararon al aire. Como disparos de Pascua. Y de la acacia
cayó una lluvia de flores y de hojas que impregnó la atmósfera de un olor
agridulce» (p. 265-270)
–Assenyala els passatges concrets de la novel·la d’Anglada on es deixa veure
directament la influència dels fragments citats.
–Quin dels dos relats (el d’Anglada o el de Mirivil·lis) és, en termes generals,
més detallista? Creus que el fet que el relat de Mirivil·lis s’articuli en forma de
narració i el d’Anglada en forma de diàleg pot tenir-hi alguna cosa a veure?
–El penúltim fragment glossa el sacrifici d’una vaca en la sang de la qual les
mares xopaven els mocadors i feien el senyal de la creu damunt del front dels
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seus fills per protegir-los de tot mal. El sacrifici d’animals en honor dels déus és
una constant de la religió grega antiga, i té el seu origen en el mite de Prometeu.
Busca informació sobre aquest personatge mitològic i el seu enfrontament amb
Zeus arran precisament del primer sacrifici d’un bou realitzat a la ciutat de
Mecona.
–Alguns d’aquests passatges recorden el recel que hi havia a Mitilene a l’època
en què Mirivil·lis situa el seu relat (segle XIX) entre grecs i turcs. Busca a internet
(a partir del link «història de Grècia») o en alguna enciclopèdia informació
sobre l’anomenada turcocràcia, és a dir el llarg període de domini turc que sofrí
Grècia durant segles. Fixa’t, sobretot, en els següents punts:
a) Quant de temps durà, en termes generals, aquest domini (tingues en
compte que no tots els territoris grecs foren ocupats pels turcs i
aconseguiren més tard la seva independència en el mateix moment)?
b) Quan es va crear el primer estat grec independent després de l’ocupació
turca i quines regions abarcava? Quan s’alliberà dels turcs l’illa de
Mitilene?
c) A banda ja de Grècia, digues com s’anomenava la famosa batalla en què
les tropes comandades per Joan d’Àustria s’enfrontaren i venceren l’estol
turc. En quin any tingué lloc aquesta batalla i on? Quins estats cristians hi
participaren? Quin paper hi jugà en ella l’almirall català Lluís de
Requesens? Quina tradició envolta l’anomenat «Crist de Lepant» i on es
troba avui en dia aquesta talla de fusta?
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II. MODELS DE PROVES DE COMPRENSIÓ LECTORA
PROVA 1
1) Quina és la primera impressió que sobtà Maria Àngels Anglada en arribar a
Mitilene?
a) Les altíssimes muntanyes, tan infreqüents en una illa grega.
b) El color blavíssim del mar Egeu, que contrastava amb la blancor de les
cases.
c) El dia gris i tristoi, que no s’avenia amb la imatge que ella tenia de les illes
gregues.
d) El fet de trobar-se davant d’una illa de naturalesa exhuberant, encara no
malmenada per la mà de l’home.
2) De quin tema solien parlar, els vespres, Laura, Climent i Electra?
a) De literatura.
b) D’òpera
c) De política.
d) Dels indrets de l’illa dignes d’interès.
3) Quin és el motiu que portà l’atenesa Electra a Mitilene?
a) La necessitat de fugir de la gran ciutat.
b) La seva participació en una campanya arqueològica.
c) La visita a uns parents llunyans que vivien al nord de l’illa.
d) La redacció de la seva tesi doctoral sobre un escriptor local.
4) Segons Artemísia, per què els seus pares li van posar aquest nom?
a) Com a homenatge a una pintora italiana.
b) Perquè era el nom de la seva àvia.
c) Perquè era el nom d’una famosa cantant d’òpera.
d) Casualment, en llegir una novel·la protagonitzada per una tal Artemísia.
5) A quina celebració tradicional van assisitir l’Electra, en Climent. l’Artemísia i
la Laura?
a) A la celebració d’un sant local.
b) A un casament.
c) A les festes de la verema.
d) A un bateig.
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6) Quin era el contingut de la grandiosa tela d’Artemísia que va admirar
Climent el primer dia que pujà al seu taller?
a) L’incendi de la Via Appia.
b) La destrucció de Troia.
c) La revolta dels mitilenencs per alliberar-se dels turcs.
d) Un episodi tràgic de l’ocupació alemanya de l’illa de Mitilene.
7) Com van celebrar Climent i Electra l’enllestiment, per part d’aquesta, d’una
part de la seva tesi doctoral?
a) Anant a ballar a una discoteca de Thermi.
b) Passant el dia en una platja propera.
c) Tornant a la ciutat nadiua de Mirivil·lis per passar-hi el dia.
d) Anant junts a un concert de música clàssica que se celebrava a la capital.
8) Quin favor demanà Artemísia a Climent abans que aquest marxés de
Mitilene?
a) Que interpretés, amb el seu violí, una peça de Mozart que li agradava
molt.
b) Que li gestionés alguna exposició a Barcelona.
c) Que l’acompanyés a visitar el memorial per a les víctimes nazis de
Mitilene.
d) Que posés per a ella tocant el violí.
9) A quin motiu es devia la coixesa de la Laura?
a) A una malaltia degenerativa.
b) A l’artrosi, que patia des de feia uns anys.
c) A una caiguda del cavall quan tenia quinze anys.
d) A la humitat de l’illa, que li afectava les articulacions.
10) Quin detall va tenir Climent amb les seves dispeseres abans de marxar de
Mitilene?
a) Interpretar per a elles el Poema de Chausson.
b) Convidar-les a sopar.
c) Comprar-los uns quants quadres.
d) Convidar-les a visitar Barcelona i hostatjar-les a casa seva.
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PROVA 2
1) Per què va abandonar el protagonista l’hotel en què s’havia allotjat per anar a
Vil·la Artemísia?
a) Perquè era massa sorollós.
b) Perquè els preus eren massa alts.
c) Perquè, des de l’habitació, no tenia una bona vista.
d) Perquè no li agradaven els hotels freds i impersonals.
2) Quin instrument tocava Climent Moragues?
a) El violoncel
b) La flauta.
c) El violí.
d) La guitarra clàssica.
3) Quin és el motiu que portà Climent i Electra a visitar Sikamià?
a) Les ganes que tenien de banyar-se en una platja propera.
b) El seu desig de fugir del bullici de la capital.
c) La seva intenció d’agafar un vaixell per visitar la costa turca propera.
d) La seva intenció de fotografiar els escenaris de les obres de Stratis
Mirivil·lis.
4) Per què es desplaçà a Atenes la Laura?
a) Per trobar-se amb el seu marit, que era un oficial de la marina grega que feia
escala al Pireu.
b) Perquè, com a italiana, havia de renovar els seus papers de residència.
c) Per visitar un parent malalt ingressat en una clínica atenesa.
d) Per negociar una exposició de la seva tia en aquesta ciutat.
5) Quin monument va evitar Electra que veiés Artemísia a Aiassos?
a) El monument en record dels herois de la guerra de la independència.
b) El monument en record de les víctimes dels nazis.
c) El monòlit d’homenatge a Stratis Mirivil·lis.
d) El monument en record de les víctimes de la guerra civil.
6) Quina relació va descobrir Climent que tenia Laura amb els dos personatges
pintats per Artemísia en un dels seus quadres?
a) El gran era el seu germà i el petit el seu nebot.
b) El més jove era el seu amant i el més gran el seu amor.
c) Ambdós eren cosins llunyans de la Laura.
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d) El més jove era el seu amor i el més gran el seu amant.
7) On passaven part de l’hivern Artemísia i Laura?
a) A Itàlia, a la caisa pairal de la família.
b) Al pis de solter que havia conservat el marit de la Laura a Atenes.
c) A una casa que tenien a l’est de l’illa, on el clima era més càlid.
d) El repartien entre Mitilene i alguna capital europea.
8) Quin lloc van visitar junts en Climent i la Laura abans que aquest marxés de
Mitilene?
a) El monestir de Sant Rafael el dia en què se celebrava la seva festa.
b) El memorial per a les víctimes dels nazis durant la segona guerra mundial.
c) La galeria d’art de la capital on Artemísia tenia exposats uns quadres.
d) El poble nadiu de Stratis Mirivil·lis.
9) Com morí Sandrino, el fill de l’Artemísia?
a) En un accident de cotxe.
b) A l’episodi de les Fosses Ardeatines, al final de la segona guerra mundial.
c) En el front de l’est, lluitant contra els alemanys.
d) D’una malaltia inguarible.
10) Quina sorpresa va donar Electra a Climent abans que aquest marxés de
Mitilene?
a) Oferir-li, dedicada, una part de la seva tesi doctoral.
b) Prometre-li que el visitaria a Barcelona un mes després.
c) Aparèixer de sobte la nit abans per acomiadar-lo.
d) Demanar-li que l’acompanyés novament al poble nadiu de S. Mirivil·lis.
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SOLUCIONARI
Prova 1:

Prova 2:

1c
2b
3d
4a
5c
6a
7a
8d
9c
10 b

1a
2c
3d
4a
5b
6d
7b
8a
9b
10 c

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Cal tenir en compte que en les proves d’elecció múltiple els errors han de ser
penalitzats per evitar que el factor atzar desvirtuï la nota final.
Normalment la fórmula aplicada és la següent:
Nota = Encerts – Errors / n - 1
És a dir, la Nota ha de ser el resultat dels encerts menys els errors dividits pel
nombre d’opcions menys una (en el nostre cas, 4 – 1 = 3). Lògicament, les
preguntes no contestades ni sumen ni resten.
D’aquesta manera, un alumne que hagi respost corectament 7 preguntes,
erròniament dues i n’hagi deixat una en blanc tindria la següent nota:
Nota = 7 – 0’6 [2 / 3] = 6’4.
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III. L’ORDIT DE LA TRAMA
1) Situa en el següent mapa de Grècia l’illa de Lesbos (coneguda també des de
l’Edat Mitjana amb el nom de Mitilene). Quina famosa poeta grega hi va viure
entre els segles VII-VI a C.? Quin és el principal tema de la seva poesia? Quina
paraula o paraules catalanes deriven del nom d’aquesta illa (comenta, a més, el
per què del seu significat i de la seva vinculació amb Lesbos)? L’historiador
català Ramon Muntaner parla de Lesbos en el capítol 219 de la seva Crònica de
l’expedició almogàver en terres de Grècia al segle XIV. Quin nom li dóna? Què
en diu d’ella?

2) Digues si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions:
–El dia en què Climent va arribar a Mitilene, feia un sol radiant, com gairebé
sempre en una illa grega: ______.
–Climent acompanyava diàriament Electra als arxius on investigava sobre la
figura de Stratis Mirivil·lis: _____.
–Artemísia, un matí, mostrà fotos de la seva família a Climent i li n’explicà
breument la història: _____.
–Mentre la Laura era a Atenes per passar uns dies amb el seu marit, l’Electra, en
Climent i l’Artemísia van visitar novament Sikamià: _____.
–Els mesos més freds de l’hivern Laura i Artemísia els passaven a Atenes, al pis
de solter del marit de Laura: _____.
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–Laura revelà a Climent la vertadera història de Sandrino en el curs d’una visita
al monestir de Sant Rafael: _____.
–En els seus quadres, Artemísia evocava indirectament el drama de la mort del
seu fill Sandrino: _____.
–La Laura, atès l’interès de Climent, li va fer còpia d’uns retalls de diari que
glossaven la mort de Sandrino a les Fosses Ardeatines: _____.
–Abans de marxar de Mitilene, Artemísia regalà a Climent el quadre en què
l’havia retratat: _____.
–Climent va compondre, sencer, el seu Trio de Mitilene en aquesta illa: _____.
3) Relaciona les quatre descripcions següents d’indrets de l'illa de Mitilene amb
les quatre fotografies que tens al sota i que van ser fetes per Pilar Anglada,
germana de Maria Àngels Anglada, durant el viatge que ambdues realitzaren a
aquesta illa l’any 1988. Assenyala, en cada cas, els motius que et porten a
aparellar cada text amb una fotografia.
a) «Les tórtores, manyagues, venien a la barana del meu balcó, des d’on
m’abellia de mirar tot el port (de Mitilene). Hi havia hagut problemes amb
els turcs, poc temps abans; uns vaixells de guerra, d’aquest color fosc que
ja associem amb els tancs i l’exèrcit, eren l’única nota dissonant entre els
tons alegres de les barques de pesca, dels caics i d’uns quants velers
d’esplai» (p. 89-90).
b) «M’havien atret, d’aquest poble (Metimna-Mòlivos), els carrers
enfiladissos i emparrats, les cases pintades de colors vius, amb altes
tribunes, l’entrellat rosa de les teulades. El mar hi semblava encara més
blau, més obert» (p. 94)
c) «Ja m’havia fixat, al matí, amb quina atenció acompanyava l’artista, li
donava el braç pels carrers costeruts del poble (d’Aiassos), fins a l’església
que lluïa amb desenes de llànties de plata» (p. 108-109).
d) «Tot fent honor a la deliciosa pasta de la Laura, ens vam posar d’acord
per anar, l’endemà al matí, a visitar el monestir de Sant Rafael. (…) Sota
les gracioses cúpules de teules vermelles, a l’atri, les monges havien posat
grans pans rodons damunt la taula» (p. 123)
1.
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2.

3.

4.
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4) En una entrevista publicada al diari La Vanguardia en resposta a una pregunta
sobre la importància que es concedeix a la plasticitat a Artemísia, Anglada va
respondre que «en este caso me sentí fascinada por la luz de la isla de Mitilene,
que visité una primavera» (Rosa Maria Pinyol, «Entrevista a Maria Àngels
Anglada [“Vivo fascinada por los clásicos y también por la Grecia actual”], La
Vanguardia, 19-I-1990).
–Comenta aquesta impressió d’Anglada a partir de les primeres línies de la
novel·la. Es veu confirmada, a la seva arribada a Mitilene, la idea que ella tenia
sobre la lluminositat de les illes gregues?
5) El nom d’un dels personatges principals de la novel·la, Electra, recorda una
heroïna de la mitologia grega. Busca’n informació en alguna enciclopèdia o
diccionari de mitoilogia. De quin important heroi grec era filla? Com va venjar
la mort del seu pare? Què és el que es coneix, en vocabulari psicoanalític, amb el
nom de «complex d’Electra»? Creus que el fet que la noia atenesa de la novel·la
porti aquest nom és un tret casual o respon a alguna semblança amb l’Electra
mítica?
6) Diversos crítics han assenyalat el paral·lelisme que s’estableix, més enllà del
nom, entre el personatge que dóna títol a l’obra i el seu homònim, la pintora del
segle XVII Artemísia Gentileschi. Series capaç d’assenyalar algun d’aquests
paral·lelismes tant pel que fa referència al paper que en ambdues juga la pintura
com al producte final de la seva art? Per ajudar-te a respondre a la segona part
d’aquesta pregunta et reproduïm a sota el quadre d’Artemísia Gentileschi Judit i
Holofernes, citat a la novel·la i en el qual s’immortalitza el moment en què
l’heroïna jueva Judit decapita el general Holofernes i allibera així la seva ciutat,
Betúlia, del setge a què aquest l’havia sotmesa (fixa’t tant en el sentit de la
història com en la tècnica pictòrica [colors, joc de clarobscurs…]). Finalment,
digues quin sentit assoleix, per a Climent Moragues, el quadre Incendi de la Via
Appia, després de conèixer el destí tràgic d’en Sandrino, el fill d’Artemísia.
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7) Per contraposició a Artemísia, que normalment pintava olis de gran format,
els quadres de Laura són definits com a «petits quadres ingenus» i ella, com a
«una autèntica naïf, creadora d’escenes bigarrades i acolorides» (p. 92). Què
s’entén per «art naïf»? Quins són els principals pintors adscrits a aquest
moviment? Al sota tens dos quadres del pintor local Theòfilos Tsoliàs, també
referit a la novel·la. Creus que poden ser considerats naïfs? Raona la teva
resposta.

8) En aquesta obra, com en moltes altres de Maria Àngels Anglada, la música hi
té un paper fonamental. A banda de la condició de violinista del protagonista,
al llarg de l’obra apareixen citades diverses peces musicals. Dues d’elles, però,
hi tenen un paper fonamental: el Poema, de Chausson, i el Quattor per a la fi del
temps, de Messiaen. En quins dos moments de l’obra són evocades ambdues
peces? D’acord amb el contingut de l’obra, creus que és casual que Climent
assagi precisament la interpretació de la segona d’aquestes obres a Mitilene?
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9) Quines vivències de Climent Moragues a Mitilene inspiren els dos primers
moviments del seu Trio de Mitilene? Perquè diu ell mateix que «els qui l’escolten
troben una estranya tristesa al segon moviment»?
10) Maria Àngels Anglada era una gran afeccionada a l’òpera. Aquesta afecció
té un reflex en un passatge de l’obra en què glossa les discussions sobre òpera
entre Electra i Laura. A banda de motius estrictament musicals, creus que és
casual que, mentre Electra lloa Maria Callas, Laura aposti per Renata Tebaldi i
Climent els digui que esperin a sentir Montserrat Caballé?
11) Anglada, en recordar el trist episodi de les Fosses Ardeatines, evoca la
figura del poeta italià Corrado Govoni (1888-1965) que, com Artemísia, també
hi perdé un fill. Aquesta amarga experiència té un clar reflex en el seu recull
Aladino (1946), dedicat a la memòria del seu fill assassinat. Te’n transcrivim, a
continuació, dos fragments en traducció catalana de Maria Àngels Anglada.
Llegeix-los atentament i respon les preguntes que et proposem tot seguit:
«D’ençà que he vist tornada ossos i cendra
la teva juvenil bellesa,
miro el cel estrellat, i sols hi veig
cranis, avortaments, espectres, enllà enduts
per una revolada de foc fètid.
I és el mar la claveguera bruta
de fastigoses deixes de la terra
i es retorça de nàusea a frec de les platges»
«Vaig collir una flor brotada damunt les Fosses
i un refilar d’alosa d’aquell cel:
la flor era xopa de la teva sang;
i retrunyia l’horror del teu crit
en la cançó angèlica, fill meu!».
–En el primer fragment, en què es transforma la naturalesa (el cel i el mar) arran
de l’amarga experiència de la mort?
–En el segon fragment el poeta es refereix, en els dos primers versos, a dos bells
elements de la naturalesa: una flor i un refilar d’alosa. En què es converteixen
aquests després de la mort d’Aladino?
12) El crític Jordi Pla va afirmar en una ocasió que «Darrera les últimes imatges
escàpoles de l’illa, el lector percep que, contra l’ombra de la mort (allò que és
irreversible), hi despunta l’esperança d’allò que és imprevisible» («Novel·la i
poesia en l’obra recent de Maria Àngels Anglada», Revista de Girona, núm. 144
[gener-febrer de 1991], p. 40). Quin element o elements de la trama narrativa
exemplifiquen, a parer teu, «l’ombra de la mort» (és a dir, allò que és
irreversible) i quin o quins «l’esperança d’allò que és imprevisible»?
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13) Anglada, en el marc d’una entrevista feta per Mariàngels Vilaseca, declarava
que la cultura grega sempre l’havia fascinat i que entre grecs i catalans hi ha
molts paral·lelismes, ja que «Grècia va estar durant molt de temps, com
Catalunya, ocupada per un altre país i ha conservat la seva llengua i la seva
cultura» («Una història d’amor i de mort situada a la pàtria de Safo», Diari de
Barcelona, 28-II-1990).
–D’acord amb les paraules de Maria Àngels Anglada, escriu, en dos llistats, el
nom dels pobles invasors que han ocupat Grècia i Catalunya des de l’epoca dels
romans. D’acord amb el resultat de la teva recerca, consideres encertades les
seves paraules sobre el destí comú de Grècia i de Catalunya? Quin dels dos
països ha romàs més anys sota dominadors estrangers?
Invasors de Grècia

Total d’anys:

període (anys)

Invasors de Catalunya període (anys)

Total d’anys:
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IV. LLENGUA I ESTIL
1) No és estrany que en algunes pàgines d’Artemísia Anglada citi noms de
menjars, costums o instruments musicals grecs transcrits en la seva forma
original. En el següent requadre en tens alguns exemples. Amb l’ajuda d’algun
diccionari o enciclopèdia, fes-ne una breu descripció:
Mot grec

Descripció

Allà vaig escoltar el conegut buzuki, el
violí, l’acordió, la baglama, els ritmes
lents, ondulants, de danses gairebé
rituals» (p. 120)
«Seria una variació agradable, vaig
pensar, ja havia menjat prou peix i
prou suvlàkia» (p. 123)
«L’endemà a la tarda, me’ls vaig trobar
al

mateix

avió,

(…),

carregats

d’ampolles d’uzo i d’estampes» (p.
123)
«En treien menjars senzills, habituals:
formatge, cogombres, olives, gambes
arrebossades, albercocs, lukúmia…»
(p. 136)

2)
A la novel·la Artemísia –com, per altra banda, en moltes obres
d’Anglada– la natura hi és descrita amb molt detall. Completa el quadre
següent amb les plantes, arbres i animals reals (és a dir, no representats en els
quadres de la Laura i l’Artemísia) citats al llarg de l’obra.
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Cap. I

Plantes

Arbres

Animals

xeringuilles

oliveres

tórtores

roses

pins

tords

geranis

nogueres

rogers

buguenvíl·lies

figueres

calamarsets

gessamí

desmais

llagostins

vinya verge

rossinyols

Cap. II

Cap. III

Cap. IV

Cap. V

Cap. VI

3) A continuació tens, desordenats, cinc passatges d’Artemísia. Posa’ls en l’ordre
convenient d’acord amb el seu contingut i, seguidament, substitueix els mots en
negreta per un sinònim:
a) «Ara, garbellat (
) pel temps, recordo el dia passat a Sikamià com un
dels més intensos (
) del meu sojorn (
) a l’illa. Potser em
calia la companyia de l’Electra per ajudar-me a entendre el tarannà (
)
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dels mitilenencs, que s’amaga als observadors apressats (
que es conforma amb la claror radiant (
) del mar».

), al turista

b) «Ens havíem acomiadat, nosaltres dos, de la manera que va triar l’Electra
(…). M’assenyalà un corriol (
), quasi perdut, sota les alzines, que
devia haver menat a un hort, ara sense conrear. Encara hi havia algun arbre
fruiter, una noguera, ocellada (
). Un clos arrecerat per al nostre goig (
), una delícia. M’agradava de veure, estirat, el teixit de les branques fulloses (
), i els pocs núvols, esfilagarssats (
) i lleugers (
), que
havien quedat de la pluja nocturna».
c) «Sota les gracioses (
) cúpules de teules vermelles, a l’atri, les
monges havien posat grans pans rodons damunt d’una taula: llescaven (
) pa per a la munió (
) de pelegrins, vinguts d’Eressos, d’Atenes i
d’altres llocs; l’antic símbol d’hospitalitat, el pa i la sal, eren oferts (
)
a tothom, com les minúscules (
) ampolletes d’oli que ens regalaren,
dels oliverars immensos (
) que voltaven el santuari»
d) «La tarda del segon dia, un sol exultant (
) i un aire fresc, el vent
etesi, van esbandir (
) els núvols i tot el port s’irisà (
) de
claror. Vaig pujar al castell genovès, voltat de pins i tórtores, per veure el mar i
les ribes de Turquia de més amunt, un cop convençuts els soldats de guàrdia
que no era un espia i que no faria fotografies: llavors sí que el blau net, intens (
), un blau de joiell (
), va respondre al meu desig».
e) «Cada cosa ocupava el seu lloc, com els instruments en una orquestra sota
una batuta intel·ligent i sensible (
): els quadres de l’Artemísia,
amb les variacions insòlites (
) que m’havien sorprès (
)
perquè no n’entenia el fil, les absències en els àlbums de fotografies, el llit sense
obrir d’en Sandrino, les esqueles, amb aquella profusió (
) de noms
i aquella intensitat (
) afectiva sense atenuar (
)».
4) En el següent llistat tens una sèrie d’expressions extretes d’Artemísia.
Assenyala, a la casella de la dreta, el recurs estilístic que segueixen (trobaràs
exemples de metàfora, metonímia, sinestèsia, asíndeton, personificació,
comparació, hipèrbaton, paral·lelisme i antítesi)
Exemple
«amb el Guarneri als genolls vam fer el curt trajecte fins a la torre»
«vaig fer la travessia fins al nord de l’illa, feliç com un déu»
«…jardí arbrat d’ombres oloroses»
«ara, garbellat pel temps, recordo el dia passat a Sikamià»
«era el seu acompanyant, com el pianista que preludia, segueix i
clou la veu d’una soprano»
«les oliveres eren ja confuses ombres fosques, tallades de tant en
tant per les espases dels xiprers»

Recurs estilístic
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«veia com s’allunyava una gran barca, trencant amb el ròssec la
quietud de mirall del port»
«Ara deu estar ja endegant el nostre esmorzar, torrant el saborós pa,
preparant el cafè»
«s’encenien quatre núvols sobre el mirall del mar»
«… somniava música de colors»
«no era un pintor clàssic, dels que demanen immobilitat absoluta
als seus models, ella!»
«sentia el soroll de la seva Olivetti portàtil, a intervals»
«Eren, com ara es diu, unes vibracions estranyes, unes notes
dissonants»
«em vaig trobar besant-li els ulls tancats, les galtes, els llavis»
«… el desig d’imprimir amb tendre foc el record del cos»
«la Mísia, sense adonar-se’n ben bé, alguna petja en conserva,
d’aquells dies»
«potser la pluja em voldria acomiadar de l’illa»
«a quina hora morí, amb por o estoïcisme, mut o cridant?»
«…un plany o un udol que trencava el vidre de la nit»
«em vaig tornar a adormir, abraçat a ella, fins que el sol ens va
llepar»
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V. LA VEU DE LA CRÍTICA
1) Forma i estructura:
1.1. Joan Triadú, en una interessant crítica a Artemísia publicada al diari Avui, féu
la següent observació sobre la seva forma:
«La veritable novel·la breu no és una novel·la escurçada (o de vegades,
truncada) sinó que hi ha un canvi en el tractament narratiu. L’escriptor se
sol proposar de centrar la narració en un parèntesi de temps, per a l’acció
en present, però amb unes referències al passat que són essencials»
(«Independència d’imaginació i qualitat d’obra. Un pas en la narrativa de
Maria Àngels Anglada», Avui, 13-I-1990).
–Triadú, en les seves paraules, fixa unes limitacions temporals per a la novel·la
breu. Creus que Artemísia, com a novel·la breu que és, s’ajusta a aquestes
limitacions? Quin són els límits temporals d’aquesta novel·la i quin el passat en
el qual enfonsa les seves arrels?
1.2. El crític Jaume Fabre, en una ressenya d’aquesta novel·la publicada a El
Periódico, fa les següents afirmacions en relació al seu contingut:
«Es una obra redonda. Nada falla. Introduce al lector en una atmósfera
llena de colores y olores. Hay un equilibrio exacto entre narración y
diálogos, como en las buenas películas. Hay tres historias de amor,
nada banales, que se entremezclan con una historia de muerte».
«A las gentes de Lesbos, amables y generosas, acostumbradas a
sobrevivir –y a morir– al paso de todo tipo de ejércitos ocupantes, les
hierve a veces la sangre mediterránea y la derraman por venganzas o
por dignidad. ¿Cómo es posible, se pregunta el visitante, que a veces
rieguen sus huertos con sangre y no con agua?»
–Quines són les tres històries d’amor i quina la història de mort que
s’entrellacen en el relat?
–En quin moment de la novel·la apareix referida una història de venjança amb
el consegüent vessament de sang? Qui l’explica? Quin sentit creus que pot tenir
en el marc general de la novel·la?
2) Personatges:
2.1. Maria Àngels Anglada, en una entrevista publicada a El País, diu, en relació
a Artemísia, que «m’identifico sols amb les dones que conreen un art o una
professió seriosament i que són tossudes i persistents» (Catalina Serra, «Sóc una
poeta que escriu novel·les [Maria Àngels Anglada acaba de publicar la narració
Artemísia]», El País, 25-I-1990, p. 6)
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–Quin dels tres personatges femenins de la novel·la (Artemísia, Laura i Electra)
pot respondre més, a parer teu, al model de dona amb el qual afirma que
s’identifica Anglada? Raona la teva resposta.
2.2. En ocasió de l’edició de la traducció castellana d’aquesta novel·la feta per
Avelino Hernández, va aparèixer una breu ressenya a Babelia, l’autor de la qual,
que respon a les inicials de L. F., afirma que, tot i tractar-se d’una gran novel·la,
«con una belleza sobria y una limpidez poco comunes», la fàbula és massa
esquemàtica, «con unos personajes excesivamente amables, y un misterio que el
lector adivina desde las primeras páginas» («La belleza sobria de una fábula»,
El País [Babelia], 29-I-1996).
–Comparteixes l’opinió que els personatges d’Artemísia són «excesivamente
amables»? En cas que sigui així, creus que l’admiració que l’autora sent per
Grècia (i per Mitilene en particular) pot ser-ne la raó? Com a lector/a de la
novel·la, havies endevinat des de les primeres pàgines el misteri que envolta el
personatge d’Artemísia?
2.3. El crític Sam Abrams, en una extensa ressenya d’aquesta novel·la, va
escriure el següent:
«L’escriptor, el músic o l’artista necessita un cert aïllament per tal de
perfeccionar el seu art, però no pot donar l’esquena al món. Per Maria Àngels
Anglada, el creador ha de viure plenament el moment i també ha de recloure’s
per transformar les seves experiències, pensaments i sentiments en art. El
creador es veu obligat a mantenir un equilibri difícil entre el fet de lliurar-se a la
seva aventura vital (tant personal com col·lectiva) i el fet de retirar-se per la
creació de la seva obra» («L’escriptor i el moment històric», Diari de Barcelona, 5I-1990).
–Abrams parla en el seu text de la necessària equidistància que ha de mantenir
tot artista entre el contacte amb el món i l’aïllament, imprescinsible per a la
creació de la seva obra. Creus que tots els personatges d’aquesta novel·la
d’Anglada relacionats, d’una manera o altra, amb la creació artística –o la
investigació literària, podem afegir-hi nosaltres– mantenen aquesta necessària
equidistància? Tenen tots ells una percepció real del món que els envolta?
Raona la teva resposta a partir d’algun d’exemple.

3) La funció de la memòria:
El crític literari Jordi Pla, en la presentació d’aquesta novel·la feta a Figueres poc
després de la seva aparició a finals de 1989, recordava la següent frase del poeta
italià Salvatore Quasimodo que tant admirava Anglada: «De la mateixa mort
surt la memòria». Explica el sentit d’aquesta frase en relació, sobretot, amb la
figura d’Artemísia.
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4) Propostes i suggeriments:
4.1. En l’entrevista de Rosa Maria Pinyol a La Vanguardia anteriorment citada
Maria Àngels Anglada fa la següent afirmació:
«Mi primera idea surgió de un poema del italiano Corrado Govoni.
Pensé al principio en hacer una novela policíaca. Pero en seguida lo
descarté, porque no es mi estilo» (Rosa Maria Pinyol, «Entrevista a Maria
Àngels Anglada [“Vivo fascinada por los clásicos y también por la Grecia
actual”], La Vanguardia, 19-I-1990).
–És evident que, en la seva forma final, no es pot definir Artemísia com a
novel·la policíaca. Et proposem que, en un parell de pàgines, facis un guió de la
novel·la que respongui a aquest gènere (recorda, però, que no pots canviar
substancialment el seu contingut).
4.2. L’article de Joan Triadíu anteriorment citat acaba amb les següents paraules
referides a la relació amorosa entre Climent i Electra:
«L’amor, previsible, s’acaba amb les vacances, però. Lliures tots dos
amants, ens preguntem (…) si en una segona part l’autora no podria
provar de portar-los a la parròquia (o al jutge) a veure què passa.
Perquè ara –i és un elogi– l’allunyament definitiu deixa el lector amb
una certa recança».
–Què creus que vol dir Triadú amb les paraules «l’autora podria provar de
portar-los (a Climent i a Electra) a la parròquia (o al jutge)»? A continuació et
proposem que imaginis una segona part per a Artemísia centrada exclusivament
en les figures de Climent i Electra i en la qual aquests dos personatges acabin
definitivament junts. Escriu-ne breument el guió en un mínim de 15 línies.
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VI. REFERÈNCIES CREUADES
1) Poc després de tornar de Mitilene Maria Àngels Anglada –i un any i mig
abans d’aparèixer la novel·la– va escriure en una revista de Figueres un breu
article titulat precisament «Mitilene» (cf. Empordà Federal, núm. 17 [juliol de
1988], pàg. 52-53). En aquest article recorda la seva estada a Mitilene amb les
següents paraules. Llegeix-les i compara-les amb les que inicien la novel·la (p.
89-90). Quins elements s’hi repeteixen?:
«Mirar, recordar: les grans olivaredes d’una plata més lluent que enlloc,
les albes dels jardins de la ciutat, el turó amb el castro genovès al cim, des
d’on uns soldats grecs miren tothora amb ulleres de llarga vista la costa
turca, a dues hores de vaixell, alternant-ho amb alegres banyades a
l’Egeu blavíssim. L’amable hospitalitat i la senzillesa dels mitilenencs, la
manera peculiar de posar les cadires a tots els cafès, cafès-pastisseria i
tavernes-restaurant: no pas al voltant de les taules –ho veus?– sinó totes
absolutament de cara al mar. Mira, una peixateria, retratada també, amb
les llagostes que salten, i el cartell graciosament pintat a mà. Cap edifici
alt, enlloc, que destorbi la visió dels camins de l’aigua».
2) Anglada, en el seu llibre Paradís amb poetes –una mena de guia literària de
Grècia–, aparegut l’any 1993 (Barcelona, Ed. Destino), dedica un capítol sencer a
l’illa de Mitilene. Tot i que en aquesta ocasió centra la seva atenció en Safo, es
refereix també de passada a Stratis Mirivil·lis. Llegeix el passatge en qüestió i
respon les preguntes proposades tot seguit:
«I no gaire lluny, a Sikamià, va veure la llum –i poques vegades es pot
dir amb tanta raó– Stratis Mirivil·lis, que, al costat de Safo, em va fer
enamorar de Mitilene. Els vells del poble encara el recorden, també ho he
fet jo, en la mesura del meu abast, a la novel·la Artemísia».
–En quin passatge de la novel·la i sota quines circumstàncies es deixa veure
aquest record de Mirivil·lis?
–Per què creus que Anglada diu que «ben poques vegades es pot dir amb tanta
raó» que Stratis Mirivil·lis va veure la llum a Mitilene?
–Podem dir que Anglada parla amb admiració d’aquest escriptor grec a la seva
novel·la o ho fa d’una manera més aviat neutra? Posa algun exemple que
justifiqui la teva opinió.
3) En resposta a la pregunta de si el cinema l’havia influïda en alguna de les
seves obres (cf. «De la influència del cinema en la literatura», Revista de Girona
núm. 176 [maig-juny de 1996], p. 108), Anglada declarà el següent:
«D’una manera més amagada, és molt possible que el record d’un film,
d’una escena concreta potser, s’hagi infiltrat en les meves planes sense que
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en sigui conscient, tal com de vegades la memòria d’un quadre, més sovint
la d’una música. Només reconec una petja de la qual no m’havia adonat
abans de pensar en aquestes ratlles: sense aquells films que van sovintejar,
fa molts anys, sobre l’amnèsia –Recuerda i companyia– possiblement no
hauria introduït a Artemísia un personatge que està afectat d’una forma
d’aquesta pèrdua de memòria, l’amnèsia lacunar».
–Quin és aquest personatge afectat d’amnèsia a la novel·la d’Anglada?
–L’amnèsia pot deure’s a algun trauma. Quina experiència dramàtica pogué
provocar l’amnèsia en aquest personatge?
–Finalment et proposem una activitat d’ampliació: mira la pel·lícula Recuerda,
rodada per Alfred Hitchcock l’any 1945, o bé La gata sobre el teulat de zenc, del
director americà Richard Brooks (1958), i estableix algun paral·lelisme entre les
experiències exposades en aquestes pel·lícules i la narrada a Artemísia: orígens
de l’amnèsia, conseqüències per a la persona que la pateix…
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VII. ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ
1) És freqüent que Anglada, en algunes novel·les, recuperi personatges
apareguts en obres anteriors. Això és el que passa tant amb Climent Moragues
com amb els seus companys d’orquestra, la Gerda i en Virgili, als quals es
refereix aquest a les primeres pàgines d’Artemísia (p. 89). Et proposem que
segueixis el rastre d’aquests tres personatges a la novel·la Viola d’amore, que
pots trobar a les pàgines 3-84 del vol. I de les seves Obres completes i que,
juntament amb Artemísia i El violí d’Auschwitz, constitueix la unitat denominada
«Trio de Mitilene». Quina és la relació que hi ha entre ells? Com es van
conèixer? Quins són els trets fonamentals de la seva personalitat?
2) En un moment del capítol III Climent Moragues, adreçant-se a Electra, li diu
que feia poc havia tocat amb l’oquestra d’Israel, en una tournée, i s’havia fet
força amic d’algun dels músics. «Pocs eren –afegia– els que no tenien un
familiar mort a Auschwitz o en algun altre camp de concentració: pares, o
germans, oncles, segons l’edat. Dos dels violinistes, justament, eren ells
mateixos supervivents del camp. Encara ploraven en recordar-ho».
Com possiblement sabràs, la història no d’un músic sinó d’un luthier jueu a
Auschwitz és el tema de la novel·la d’Anglada més coneguda, El violí
d’Auschwitz. Llegeix aquesta novel·la, que pots trobar tant en edicions soltes
com a les pàgines 139-200 del vol. I de les seves Obres completes, i fes una
redacció de les vivències del protagonista, Daniel (motius que el portaren a
Auschwitz, ocupacions durant el període de reclusió, conseqüències del seu
internament per a la seva salut…).
3) Com ha posat de manifest el crític literari Jordi Pla, l’estada del compositor i
violinista Climent Moragues a casa de l’enigmàtica Artemísia té un correlat en
l’estada que el protagonista d’Els papers d’Aspern, d’Henry James, fa a Venècia,
en una residència particular, amb motiu de la seva recerca literària. Llegeix
aquesta obra i assenyala els paral·lelismes que hi trobis amb Artemísia.
4) Si bé el tema d’Auschwitz, com hem vist, plana en tota la novel·la, és
l’episodi de les Fosses Ardeatines, el 22 de març de 1944, en el qual morí
Sandro, el fill d’Artemísia, el que hi té un paper més rellevant. Busca en alguna
enciclopèdia informacions sobre aquest bàrbar acte de represàlia dels alemanys.
5) Artemísia diu a Climent Moragues que els seus pares li van posar el seu nom
en homenatge a una pintora italiana del segle XVII, Artemisia Gentilleschi.
Comprova en alguna enciclopèdia la veracitat d’aquesta informació. En cas que
la notícia sigui certa, intenta de trobar a internet la fotografia d’algun dels seus
dels seus quadres.
6) Un dels passatges més emotius de la novel·la es troba al final del capítol IV,
quan Laura confessa a Climent que el fill d’Artemísia que aquesta sempre
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espera fa molts anys que és mort. Anglada reprodueix uns bells versos de
l’Eneida de Virgili referits a la mort del jove guerrer Euríal, company d’Eneas,
en una lluita contra els rútuls a la península itàlica. Llegeix sencer el cant IX de
l’Eneida i esbrina qui era aquest personatge així com les circumstàncies que
envoltaren la seva mort. Assenyala finalment les semblances que pot tenir amb
el Sandro de la novel·la.
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L’AGENT DEL REI
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I. L’OBRADOR DE L’ESCRIPTORA
1) Aquesta obra, juntament amb Sandàlies d’escuma (1985), és la novel·la que
exigí a Anglada una feina més profunda de recerca històrica, com reconeix la
mateixa autora a la nota introductòria i com posen de manifest els materials que
d’ella s’han conservat a la biblioteca Fages de Climent de Figueres. Entre
aquests materials, que apleguen tant notes preses a mà per Anglada com
fotocòpies de llibres d’història i de guies de viatge, mereixen una atenció
especial les anotacions entorn de la cria i cura de les aus de presa, extretes d’El
libro de las aves de caça, de Pero López de Ayala (Madrid, 1869). Llegeix el
següent fragment i compara’l amb les primeres pàgines de l’Agent del rei
dedicades a la descripció de l’escena de cacera representada en el tapís de Càller
(tingues en compte que, com que es tracta d’unes notes preses i traduïdes al
català apressadament, són una mica inconnexes). Quins elements n’aprofita
Anglada per al seu relat?:
«Mira que (el falcó) tingui bon plomatge; que tingui cos, car si és feble i de
poca complexió és errívol, mira si té la boca sana, i els ulls si són sans de
tel, si té les ceres, que no tingui “claus” als peus. (…). Posa-li de cuiro bo
les polaines, els cascavells i el capirot, posa-li dolçament, i ves-li donant
carn, i mai no el peguis ni li toquis la cara, que el vetllin tota la nit. (…).
Dóna-li gallina, entrena’l poc a poc en un aiguamoll, amb ànecs, a la nit
tinga’l a l’habitació lliure.
La vianda massa calenta encén el falcó i la massa freda el refreda, passa-la
per aigua tèbia. Ensenya’l amb el falcó mestre.
(…)
Fes-lo volar de matinada i al vespre.
“El cabdal i subtilesa de l’art del falcó pelegrí tot és altivesa”.
Que tingui espelma tota la nit. Dóna-li llebre un cop al mes.
Ferides = oli tres dies i herbes.
Per als peus = trementina i sabó francès i cendra de sarments, bullit, se’n fa
un ungüent.
(…)
Per la inflamació del falcó = trementina d’avet, almàstiga, sang de drago,
fer-ne pomada».
2) El primer assaig –i un dels més complets– de biografia d’Andreu Febrer és el
que emprengué, fa més de cinquanta anys, el professor Martí de Riquer en
l’edició les seves poesies (Barcelona: Barcino, 1951, pàgs. 5-26), basant-se tant en
documentació de l’època com en les notícies que ens forneix el mateix Febrer en
els seus versos. A continuació et reproduïm set fragments d’aquesta biografia
que contenen sengles notícies incorporades per Anglada en el seu relat.
Identifica en quin passatge o passatges de L’agent del rei se’n fa ressò Anglada i
digues en quin d’ells es palesen més profundament les dots creatives d’aquesta
escriptora. A què es pot deure aquest fet? A més, a partir de les notícies que es
repeteixen, digues si observes en el relat d’Anglada una tendència a la
idealització del seu protagonista o si, contràriament, l’Andreu Febrer de l’Agent
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del rei se cenyeix fil per randa a la imatge que d’ell en donen els fragments
reproduïts. Il·lustra la teva resposta amb algun exemple.
a) «Molt jove, quan tindria de setze a vint-i-un anys, ja pertanyia a la cort
de Martí l’Humà, on exercí l’ofici d’escrivent, que generalment es concedia
a persones d’un cert nivell cultural i que obligava a redactar lletres en llatí,
en català i en aragonès, a les ordres de funcionaris de més categoria. (…).
La cort era aleshores una excel·lent escola per als escriptors catalans;
recordem que per aquells anys Bernat Metge era secretari del rei, i l’estil
de la prosa humanística es palesava en les lletres expedides per la
cancelleria» (pàgs. 7-8)
b) «(A la poesia IX) el poeta regracia la Mare de Déu d’haver-se salvat
d’una tempesta esdevinguda quan, seguint el viatge dels croats, els
sobtaren el vent i la mar oratjosa, de manera que l’aigua entrava dins la
nau i els obligà a tornar enrere, abandonant la dreta via del viatge, i això
s’esdevenia “denant Mallorques”» (pàg. 12).
c) «La documentació ens permet de deduir que Andreu Febrer, que
aleshores exercia el càrrec de cambrer del rei de Sicília, es trobava a París
amb la finalitat expressa d’assolir la captura d’Artal d’Alagó» (pàg. 15)
d) «Els documents no ens fan conèixer com acabà l’afer. Ens consta que el
13 d’octubre del mateix any 1407 Febrer arribava de nou a València, d’on
altre cop passà a Sicília. Indubtablement hauria tornat de la capital
francesa sense el presoner (Artal d’Alagó); hem de creure, doncs, que
aquesta segona part de la seva missió diplomàtica no fou reeixida com la
primera» (pàg. 17).
e) «Hem deixat Andreu Febrer ostentant el càrrec de cambrer de Martí de
Sicília, i el retrobem al servei d’Alfons el Magnànim, exercint de castellà
del castell d’Ursini, de Catània, encomanat al nostre poeta ja en 1418, però
cobejat per Antoni de Cardona, virrei de Sicília, qui sol·licità el càrrec al
rei, el qual li respongué “que nostra intenció és que lo dit Andreu haja la
dita castellania, e no vós ne altre algú”, eloqüent prova de la confiança de
què fruïa Febrer davant Alfons» (pàgs. 17-18).
f) «En setembre de 1422 va ésser encarregada pel Magnànim a Andreu
Febrer, en la seva qualitat d’algutzir, una missió de certa importància. El
comte de Cuperzano s’havia rebel·lat contra el rei i contra la seva “molt
amada mare” (…), i el rei comunicà al príncep de Tarento que lliurés a
Febrer les terres, castells i fortaleses pertanyents al rebel. El rei escriví
llavors al poeta perquè insistís prop del príncep fins que totes aquelles
propietats li fossin lliurades, i que les retingués en espera d’ordres sobre el
que havia de fer-ne; confiava que el seu fidel algutzir portaria aquest afer
amb cura i diligència, i li feia present que el servei “no serà posat en
oblit”» (pàg. 20).
g) «L’any 1427 li era confiada una missió diplomàtica a llunyanes terres,
que forçosament tingué un caràcter secret. (…). El mes següent (març de
1427) havia emprès un viatge, per servei del rei, a “parts ultramarines”, les
quals, donat l’aspecte secret de l’afer, no són concretades en els documents
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secrets de la cancelleria, que es limiten a indicar que Andreu Febrer
viatjava “per certes parts del món”. Sembla que aquestes “parts
ultramarines” han de trobar-se de la Mediterrània oriental enllà, però res
més no podem afegir a aquesta vaga indicació» (pàgs. 20-21).
3) Anglada, com havia reconegut en més d’una ocasió, sentia una profunda
admiració pel poeta grec Konstandinos Kavafis (1863-1933), la influència del
qual es pot rastrejar en moltes de les seves obres. A continuació et copiem dos
fragments dels poemes «De vidre de colors» i «Els corsers d’Aquil·les», que
versen sobre dos temes que apareixen fugaçment en el relat que ens ocupa. De
quins temes es tracta? Quins passatges concrets de L’agent del rei hi fan al·lusió?
«Molt em commou un detall de la coronació,
al palau de Blanquernes, de Joan Cantacuzè
i d’Irene, filla d’Andrònic Assan.
Com que tenien només unes poques pedres precioses
(era gran la pobresa del nostre pobre imperi),
en portaren de falses. Un grapat de vidres de colors,
vermells, verds o blaus. Res de vil o d’indigne
no tenen per a mi aquests trossets de vidre de colors.
Semblen més aviat com una protesta trista
contra la injusta desgràcia dels coronats»
«Quan veieren Patrocle mort,
ell que era tan valerós, tan fort i jove,
els corsers d’Aquil·les arrencaren el plor.
La seva natura immortal els feia revoltar
contra aquesta feta de la mort que contemplaven.
Movien els caps i agitaven les llargues crineres,
picaven a terra amb els cascs i ploraven
Patrocle, en veure’l sense ànima, acabat,
ara una carn abjecta, l’alè ben perdut,
mancat de defenses, sense respir,
retornat de la vida al gran no-Res».
(Trad. d’Alexis E. Solà)
4) Entre els materials d’aquesta obra conservats a la Biblioteca Fages de Climent
de Figueres hi figura una versió manuscrita d’alguns passatges del capítol I,
que, en alguns punts, presenten notables diferències respecte de la versió
definitiva. A continuació te’n transcrivim unes línies. Llegeix-les amb atenció i
respon a les preguntes que trobaràs tot seguit:
«Andreu té sis anys i hi passa ben de pressa (pels carrers de Vic), com li
han manat els pares, per anar i tornar de l’escola de la Catedral. No fos cas
que ensopegués alguna de les sagnants baralles entre les dues partides que
s’enfronten sense miraments. Camina de pressa, salta amb delícia els
bassals i, de tant en tant, murmura paraules amb una mena de cantarella –
no una cançó, ni un conjur. L’Andreu, avui, repeteix la primera lliçó de
llatí: rosa, rosae. El seu mestre de gramàtica, sovint adust, l’ha felicitat per
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la seva atenció i la seva preciosa lletra. Rosa, rosae. Té! Què hi ha al costat
d’aquest bassal, quasi ja a la porta de casa seva? Un ocell que a penes sap
volar, deu haver caigut del niu. L’infant l’agafa i l’ensenya a la mare, un
cop a dalt, a la casa calentona amb el foc del forn de baix, de l’obrador del
pare:
–Mira, mare, un pardal petit.
–Sí, ja ho veig, però què vols fer-ne? És massa xic, no el podrem pas
avivar.
El nen reflexiona un instant i, amb aplom, ràpid (respon):
–I bé, pobret; si se’ns mor, me’l menjaré rostit!».
–Digues quin dels episodis narrats no va ser inclòs finalment a la novel·la. Quin
caire de la personalitat del jove Andreu Febrer creus que il·lustraria aquest
episodi?
–Movent-nos ara en el terreny de les suposicions, per què creus que el va
excloure finalment Anglada del seu relat (per a aquesta pregunta tingues en
compte que se’t demana simplement una suposició).
–Com a activitat d’ampliació et proposem que llegeixis el relat de M. A.
Anglada No em dic Laura, inclòs en el llibre del mateix títol (Barcelona: Destino,
1981) i digues quin personatge i en quines circumstàncies protagonitza una
escena semblant a aquesta.
–A banda d’aquest episodi, digues si la resta del fragment reproduït presenta
notables diferències respecte de la versió definitiva. Quina de les dues versions
és més esquemàtica i quina més detallada? Per què?
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II. MODELS DE PROVES DE COMPRENSIÓ LECTORA
PROVA 1
3) Què representa el tapís de Càller descrit al capítol I?
a) Una escena de torneig.
b) Un sopar a la cort d’Alfons el Magnànim.
c) Una escena de cacera amb falcons.
d) La conquesta d’una ciutat enemiga.
4) Què fa al principi de la novel·la Anglada per saber més notícies d’Andreu
Febrer?
a) Anar a consultar diversos documents de l’època a l’arxiu de Vic.
b) Esbrinar si a casa d’Andreu Febrer es conservaven manuscrits i cartes
d’aquest personatge.
c) Llegir totes les seves obres a la recerca d’informació.
d) Mirar si encara vivien descendents seus a Vic que poguessin conèixer
alguna notícia seva.
3) Per a qui demanà clemència Chiara a Alfons el Magnànim a través d’Andreu
Febrer?
a) Per al seu pare, acusat d’espionatge a favor de Venècia.
b) Per al seu germà Francesco, acusat de la mort del marit d’aquesta.
c) Per al seu marit Leonardo, acusat de la mort del germà d’aquesta.
d) Per a un servent de casa seva, acusat de robar diverses pertinences de la
família.
4) Tingueren fills Chiara i Andreu Febrer?
a) Sí, un (un noi).
b) Sí, dos (un noi i una noia).
c) Sí, tres (dos nois i una noia)
d) No tingueren fills.
5) A l’illa de Rodes, què demanà a Andreu Febrer el mestre de capella de la
catedral d’aquesta ciutat?
a) Que intercedís perquè Alfons el Magnànim restaurés la catedral de Rodes.
b) Que es confessés de tots els crims que havia comès al llarg de la seva vida.
c) Que li permetés de llegir la seva traducció al català de la Divina Comèdia de
Dant, encara provisional.
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d) Que li deixés al seu càrrec la seva muller, que cantava molt bé.
6) Segons les suposicions d’Anglada, quina missió portà realment Andreu
Febrer a Tessalònica?
a) Un pacte secret del seu rei amb l’emperador bizantí per fer front als turcs.
b) La intenció del seu rei de comprar aquesta ciutat.
c) El seu desig de trobar una ciutat neutral on poder renovar el pacte de no
agressió mútua amb els venecians.
d) La compra, d’amagat, de manuscrits grecs als quals el rei català era molt
afeccionat.
7) Demanaren alguna cosa els venecians i els catalans a Lorenzo Valla a canvi
del seu alliberament?
a) Els venecians un sermó a la basílica de Sant Marc i els catalans res
b) Els venecians res i els catalans un sermó a la catedral de Barcelona.
c) Ambdós li demanaren que els rescabalés econòmicament de totes les
despeses que els havia suposat el seu alliberament.
d) Ni uns ni altres li demanaren res.
8) En quina ciutat acabà Andreu Febrer la traducció de la Divina Comèdia de
Dant?
a) A Palerm.
b) A Tessalònica.
c) A Barcelona.
d) A Venècia.
9) Quina escena recorda a Andreu Febrer l’infern de Dant?
a) La traïció entre els homes, tan freqüent en la seva època.
b) La violència feta per un exèrcit vencedor contra dones i nens.
c) L’expressió de plaer en la cara d’alguns assistents a una execució pública.
d) La set de venjança dels homes.
10) Amb qui diu Andreu Febrer que va de cacera al final de la novel·la?
a) Amb l’infant Martí.
b) Amb el poeta Jordi de Sant Jordi.
c) Amb el rei Alfons el Magnànim.
d) Amb el poeta Ausiàs Marc.
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PROVA 2
1) Quina escena impactant imagina Anglada que va veure Andreu Febrer de
petit als carrers de Vic?
a) L’execució d’un reu.
b) L’assassinat d’un partidari del rei.
c) Un torneig organitzat pel rei Martí I l’Humà.
d) La mort, per culpa de la fam, d’un veí seu.
2) En quina ciutat italiana, que visità Andreu Febrer, intentà Anglada
d’aconseguir més notícies d’aquest personatge?
a) Siena.
b) Roma.
c) Venècia.
d) Nàpols.
3) Quin present dugué Chiara a Alfons el Magnànim per a predisposar-lo a ser
clement a favor del seu germà?
a) Un ram de lliris del seu jardí.
b) Un cofre ple de monedes d’or.
c) Una de les millors teles antigues que conservava la seva família.
d) Una talla de la Mare de Déu feta per ella mateixa.
4) Quin càstig imposà Alfons el Magnànim al germà de Chiara en bescanvi de la
seva mort?
a) Una multa de 1000 florins d’or.
b) El desterrament lluny de Palerm.
c) Cinc anys de presó.
d) Una compensació econòmica per a la família del seu cunyat.
5) Quin encàrrec féu Ausiàs Marc a Andreu Febrer abans que aquest anés a
l’illa de Rodes?
a) Que li dugués un bell manuscrit il·luminat de la Divina Comèdia de Dant.
b) Que li portés un dibuix del famós Castell dels Cavallers.
c) Que fes arribar una carta seva a Antoni Fluvià, gran mestre de l’orde de
l’Hospital.
d) Que li dugués dos falcons que li havien ensinistrat en aquella illa.
6) Quina missió portà Andreu Febrer a Filadèlfia, a la cort del soldà Murat?
a) L’alliberament de l’humanista Lorenzo Valla.
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b) Un pacte secret de no agressió contra els dominis de la corona catalanoaragonesa.
c) Aconseguir el compromís del soldà de no atacar l’Imperi Bizantí, aliat dels
catalans.
d) La compra de la ciutat de Tessalònica, que acabava de conquerir Murat.
7) Quin incident patiren Andreu Febrer i els seus acompanyants durant el
viatge de tornada de Filadèlfia?
a) Una tempesta que gairebé enfonsà la seva nau.
b) L’atac d’uns bandits que els robaren tot el que portaven.
c) L’intent de traïció d’un dels mercenaris que els acompanyava.
d) La mort de gairebé tot el seu seguici per culpa de la pesta.
8) Qui va animar Andreu Febrer a traduir la Divina Comèdia de Dant al català?
a) La seva muller Chiara.
b) El rei Alfons el Magnànim, que tant admirava aquesta obra.
c) Beatrice, la seva protagonista.
d) El poeta català Ausiàs Marc.
9) Quina escena recorda a Andreu Febrer el purgatori de Dant?
a) La indecisió de molts monarques cristians a l’hora d’ajudar l’Imperi
Bizantí atacat pels turcs.
b) La primera de les batalles en les quals prengué part.
c) Els perills per mar i per terra que va haver d’afrontar en les seves
arriscades missions.
d) El desagraïment de molts amics als quals ell ajudà al llarg de la seva vida.
10) Segons Andreu Febrer, hi ha algun cant de la Divina Comèdia que costés més
de traduir al català?
a) Tots els cants li van costar per un igual.
b) L’infern.
c) El purgatori.
d) El paradís.
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SOLUCIONARI
Prova 1:
1c
2a
3b
4a
5d
6b
7a
8c
9c
10 d

Prova 2:
1b
2c
3a
4b
5d
6a
7c
8c
9b
10 d

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Cal tenir en compte que en les proves d’elecció múltiple els errors han de ser
penalitzats per evitar que el factor atzar desvirtuï la nota final.
Normalment la fórmula aplicada és la següent:
Nota = Encerts – Errors / n - 1
És a dir, la Nota ha de ser el resultat dels encerts menys els errors dividits pel
nombre d’opcions menys una (en el nostre cas, 4 – 1 = 3). Lògicament, les
preguntes no contestades ni sumen ni resten.
D’aquesta manera, un alumne que hagi respost correctament 7 preguntes,
erròniament dues i n’hagi deixat una en blanc tindria la següent nota:
Nota = 7 – 0’6 [2 / 3] = 6’4.
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III. L’ORDIT DE LA TRAMA
1) Marca, en aquest mapa de la Mediterrània, les ciutats en què va viure Andreu
Febrer al llarg de la seva vida. Així mateix, assenyala el recorregut que va fer
aquest mateix personatge en les dues missions descrites en els capítols VI i VII,
és a dir, l’expedició a Tessalònica amb el secret objectiu de comprar aquesta
ciutat i el viatge a la cort del soldà turc Murat per alliberar l’humanista Lorenzo
Valla:

2) A L’agent del rei els diversos capítols no són narrats sempre pel mateix
personatge, tret que si bé pot dificultar en algun moment la comprensió de la
novel·la (sobretot al principi de cada capítol), li dóna un gran dinamisme.
Assenyala a la següent graella qui és el narrador o narradors de cada capítol i,
finalment, digues quina és la veu predominant en la novel·la:
Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Narrador(s)
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3) Entre els materials de L’agent del rei als quals hem fet referència a l’apartat I
d’aquesta guia, s’ha conservat un llistat provisional dels títols dels diversos
capítols. El primer i l’últim presenten títols diferents dels definitius: «El tapís
del falcó» i «La casa sense bastides», respectivament. Digues quin sentit tindrien
aquests dos títols en el context de la novel·la (és a dir, quins trets del contingut
de l’obra els justificarien).
4) Quin sentit creus que té, en el plantejament de l’obra, el lema que l’encapçala,
extret del Curial e Güelfa («car los scriptors, segons és dit, hagueren daurat,
fingint, los actes d’argent»)?
5) Tres personatges històrics contemporanis a Andreu Febrer citats per Anglada
a L’agent del rei són Alfons IV de Catalunya i V d’Aragó, dit el Magnànim, Joan
VIII Paleòleg i el soldà Murat II. Quin imperi dirigia cadascun d’ells? Quin dels
tres estigué més anys al capdavant del seu imperi i quin menys? Calcula els
anys que coincidiren tots tres al capdavant dels seus respectius imperis o
corones.
6) A continuació et citem, per ordre d’aparició dins de la novel·la, els noms dels
escriptors esmentats per Anglada al llarg de L’agent del rei. Ordena’ls
cronològicament de més antics a més moderns (a partir, sempre que puguis, de
la data de naixença) i indica a quina literatura pertany cadascun d’ells (llatina,
trobadoresca, italiana o catalana).
Ausiàs Marc, Guido delle Colonne, Jordi de Sant Jordi, Lluís de Vilarrasa,
Antonio Beccadelli (dit El Panormita), Virgili, Ciceró, Sèneca, Dant, Bernat
Metge, Horaci, Cerverí i Lorenzo Valla.
Escriptor

Cronologia

Literatura
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7) Observa el següent plànol del casc antic de Vic i assenyala quin creus que
seria el carrer de Sant Miquel dels Sants, on es troba la casa d’Andreu Febrer
(tingues en compte que el punt marcat en vermell correspon al carrer de la
Ciutat). A més, identifica en el plànol on es troba el lloc on, de petit, Febrer va
assisitir a una baralla en què fou ferit un dels partidaris del rei i la Cúria
Cremada (l’arxiu vigatà on Anglada va a buscar informacions sobre Febrer).

8) Llegeix el següent poema d’Andreu Febrer (el IX de l’edició adaptada de
Martí de Riquer [Barcelona: Edicions 62 & La Caixa, 1982, pàgs. 87-88) i contesta
les preguntes que trobaràs a continuació (entre parèntesi t’aclarim el significat
d’algunes paraules que potser desconeixes):
«Pus que estorts sui del llac de la mar fonda,
Maire de Dieu, reclamant vostra ajuda,
mos genolls flecs (doblegats), ab cor ferm qui no es muda,
rendi mercès a vós, pura flor monda (neta),
qui ens havets traits de perill ten salvatge
de l’aspra mort e de l’aigua preion (profunda),
on fórem tuit (de seguida) cabussat ins al fon
quan vós, Verges, nos trasqués del pelatge (mar).
Ço fonc cell (aquell) jorn (dia) que seguint lo viatge
dels sants crusats (creuats) fom lai denant (davant) Mallorques,
quan l’Enemics (el diable) nostres maires exorques
volc de nós far, gitant-nos a carnatge,
e l’aura forts ab molt gran fellonia,
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e mar través nos saltet al davant
on tuit forçat, Verges, vos reclamant,
desemparem tuit nostra companyia.
E cridant tuit: “Valents (Protectora) santa Maria!”,
la mar i el vent pujant tostemps a l’orsa
tota la nuit, tro que per fina força,
tornant atràs, laissant (deixant) la dreita via,
e perillant sus l’onda (onada) qui ens portava,
a golf (al fons del mar) llançat nos lleixem córrer jus;
mas, Verges, vós nos vingués al dessús,
qui ens delliurets de l’aigua qui ens sobrava.
Car per mants llocs (molts llocs) saltant nos traspassava
l’onda corrent de proa fins a popa,
que no·ens tenc ges (no serví de res) calafatar d’estopa
portes ne traucs (forats), car dedins nos intrava;
on faita fon entre nós, mortals, crida,
mercè clamant ab grans plants (planys) e ab gran vots
a vós, maire del Senyor, sobre tots
qu·en aicell (aquell) cas salvàssets nostre vida.
Car le Satans (Satanàs) fals havia bastida
cella caisó (ocasió) per torbar nostra empresa,
perquè no fos crestiandat estesa
entre la gent que lai l’han escarnida
de vas (cap a) Marrocs, on tost [Satans] perdrà la renda
dels sarrasís (sarraïns) que lai tén altejats (pròspers),
e els tindrà tots en infern cadenats,
car Dieu no el vol mais llur secta s’estenda (s’estengui)».
–Quin esquema mètric tenen cadascuna d’aquestes cobles? Indica el tipus de
vers i de rima.
–A partir del que hagis pogut entendre, digues, en termes generals, quina
escena se’ns descriu en el poema i en quin lloc de la Mediterrània s’esdevé.
Quin paper juguen en tota aquesta història la Mare de Déu i Satanàs?
–Recordes, a partir de la lectura de L’agent del rei, algun episodi de la vida
d’Andreu Febrer que hi pugui estar inspirat? A més, podries localitzar dins de
la novel·la uns versos literals d’aquest poema reproduïts per Anglada en una
versió més propera al català modern? Qui els evoca i en quin context? Quin
record deixà en el cor de Febrer la traumàtica experiència descrita en el poema?
9) Un poeta de la mateixa generació que Andreu Febrer i al qual aquest apareix
unit per lligams d’amistat és Jordi de Sant Jordi, citat en tres ocasions al llarg de
la novel·la. Aquest poeta, en algunes de les seves composicions, ens dóna
lleugeres notícies sobre el seu aspecte físic, cosa raríssima en escriptors catalans
medievals. A continuació et reproduïm dos fragments dels seus poemes en
l’edició de Martí de Riquer (Barcelona: Edicions 62, 1982). Llegeix-los i digues
quina imatge en pots extreure en relació a l’aparença física d’aquest poeta. A
més, compara aquesta imatge amb la que ens dóna Febrer en la novel·la
d’Anglada i digues si es corresponen. Finalment, indica quina virtut destaca
especialment Febrer del seu amic a L’agent del rei:
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«Enquer (encara) diran dones per quina via
hai eu volgut de tal raisó parlar,
en què, per Déu, me’n perd un bon callar,
que sui petits e curts d’alfisomia (de fesomia).
Eu (jo) los atorg: mala dona procura
perquè de l’hom se deu ensenyorir;
vós ests senyors eu servents, tal no quir (demano),
perquè·z a mé l’àvol (petit) tall no fa cura».
(Aimia, pàg. 128)
«Àls (altra cosa) no hi puc far (fer), mas trop (massa)
/gran dolor hai (tinc)
com sui desbosts (mancat) de l’amorosa tralla,
que engrossesits me sui de l’hora ençai,
e desdonats (sense gràcia) vauc e sullats (brut) de palla».
(Crida, pàg. 133)
10) Al llarg de L’agent del rei un tema recurrent és el de la traducció al català de
la Divina Comèdia de Dant per part del seu protagonista, Andreu Febrer. En
aquest exercici et proposem que et fixis en un dels conceptes bàsics en tota
traducció poètica, el de la literalitat, és a dir, el de la fidelitat al text original a la
qual està obligat tot bon traductor. A continuació et reproduïm tres versions
catalanes diferents dels primers versos del Paradís, el cant que, en paraules del
mateix Febrer, més li va costar de traslladar al català. Compara-les amb
l’original italià d’aquests versos que les encapçala i, sense entrar en
consideracions sobre la qualitat literària de les traduccions (totes elles molt
reeixides), digues quina de les tres et sembla més literal i per què. Per a fer-ho
tingues en compte conceptes de caire formal com ara la conservació o no de la
mètrica i la rima (el tercet endecasíl·lab encadenat amb rima aba) i de
l’estructura sintàctica de l’original italià:
«La gloria di colui che tutto move
per l’universo penetra e risplende
in una parte più e meno altrove.
Nel ciel che più sua luce prende
fu ‘io, e vidi cose che ridire
nè sa nè può chi là su discende;
perchè appressando sè al suo disire,
nostro intelleto si profonda tanto,
che dietro la memoria non può ire.
Veramente quant ’io del regno santo
nella mia mente potei far tesoro,
sarà ora matera del mio canto.
O buono Apollo all’ ultimo lavoro
fammi del tuo valor sì fatto vaso,
come dimandi a dar l’amato alloro.
Infino a qui l’un giogio di Parnaso
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assai mi fu; ma or con amendue
m’è uopo intrar nell’aringo rimaso.
Entra nel petto mio, e spira tue
sì come quando Marsïa traesti
della vagina delle membra sue».
(Dant)
«La glòria d’aquell qui mou quant és,
per l’univerç penetra, e resplèn
en una part menys e en altra més.
Al çel qui plus de la sua lum pren
fuy yo, e viu tals coses que redir
no sap ne pot qui de llasús dexèn;
car acostant-se prop del seu desir,
l’enteniment nostre es profunda tant
que la memòria no el pot seguir.
E verament tant quant del regne sant
en ma pensa jo poré fer tresor,
ara serà matèria al meu quant.
Bon Apol·ló, a aquest derrer lavor
fé mi vas fet de ta valor axí,
com tu requers a donar l’amat llor.
De Parnaso la un jou fins assí
me fon assay; mas ara ab amendosos
m’és ops entrar al rench qui resta a mi.
Entre al meu pitz spirant dons infusos,
axí com fist quant Màrcias levest
del foure dels seus membres presumtosos».
(Andreu Febrer, mitjan segle XV)
«La glòria de Qui mou tot allò que és,
per l’univers penetra i resplendeix,
i en una part hi és menys i en altra més.
Al cel on més la seva llum serveix
vaig ser, i en vaig veure coses que redir
ni sap ni pot aquell que en descendeix;
perquè, del seu desig fent-se veí,
el nostre enteniment s’hi endinsa tant,
que la memòria ja no el pot seguir.
Mes, tot quant jo, d’aquell reialme sant,
vaig retenir en la ment com un tresor,
avui serà matèria del meu cant.
Bon Apol·ló, en el feinejar més fort,
de la teva valor fes-me tal vas,
que em torni digne del dilecte llor.
Fins aquí l’una cima del Parnàs
em bastà; però ambdues avui dia
em calen, per sortir-me d’aquest pas.
Inspira’m de l’alè que en tu hi havia
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al punt que Màrsias vares escorxar
per confondre la seva gosadia».
(Josep Maria de Sagarra, 1950-1952)
«La glòria d’aquell que tot ho mou
penetra l’univers, i resplendeix
en una part més i en una altra menys.
Vaig ser al cel que en rep la llum més forta,
i vaig veure coses que no podria
ni sabria dir qui ha baixat d’allà;
perquè, acostant-se més al seu desig,
l’intel·lecte nostre va tan profund
que la memòria ja no el pot seguir.
Tanmateix, tot el que, com un tresor,
he pogut recordar del regne sant,
serà ara matèria del meu cant.
Bon Apol·lo, en aquest últim treball
fes de mi una eina tal del teu poder
que siga digne del llorer que estimes.
Fins ací, amb un cim només del Parnàs
n’he tingut prou; i ara em calen tots dos
per recórrer el camp que encara em queda.
Entra dins del meu pit, amb tot l’alè
que tenies quan vas arrancar Màrsias
de la beina de la pell del seu cos».
(Joan F. Mira, 2000)
11) Maria Àngels Anglada, com a filòloga clàssica, recorre sovint a la mitologia
grecoromana en moltes de les seves obres, fins i tot en aquelles que, com la que
ara ens ocupa, transcorren en un període molt allunyat de la civilització
clàssica. A continuació et reproduïm tres passatges de L’agent del rei en els quals
apareix alguna referència extreta de l’antiga mitologia, identifica-la, busca’n
informació en alguna enciclopèdia o diccionari de mitologia i explica’n el
significat en el marc del seu context:
a) «Ell (Andreu Febrer) viatjava –assegurava– com els argonautes, però no
a la recerca del velló d’or, sinó de “l’or del servei al meu senyor, l’alt
guerrer”» (cap. III).
b) «Però deixeu que, ara que els mots no se m’entrebanquen, us expliqui
l’escena tal com va anar, per tal que comprengueu el seny del meu Andrea
i la benigna clemència del nostre senyor: “en aquell temps em nodria, a
mi, Virgili, / la dolça Partènope…”» (cap. IV).
c) « (Francesco, el germà de Chiara,) encara es veia amb cor de rescatar el
seu crim i assolir bona fama lluitant contra els infidels. No és vergonya
que un home plori; en casos com aquest, també ploraven aquells alts
prínceps que van assetjar la fortalesa de Troia! Fins i tot es diu que els
cavalls divins d’Aquil·les van plorar per la mort del seu amic. No, no vaig
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blasmar els sanglots de Francesco, que després, per les escasses notícies
que en tenim, ha demostrat prou el seu coratge, sempre fent la guerra
contra els turcs» (cap. VIII).
12) Al final del capítol I Anglada diu que, després de la dura escena que acaba
de presenciar el jove Andreu Febrer en el camí del col·legi cap a casa seva
(l’assassinat d’un home enmig del carrer), aquest afirmà que volia aprendre a
fer anar les armes amb el mateix aplom que l’endemà llegiria la Historia
destructionis Troiae, de Guido delle Colonne. Creus que és casual aquesta
comparació? Té alguna cosa a veure l’ús de les armes amb el contingut
d’aquesta obra, que versa sobre la destrucció de Troia?
13) En un passatge del capítol I, quan Anglada explica les seves recerques
entorn de la figura d’Andreu Febrer, ens diu que d’ell només li arribaven
«llampecs de la claror metàl·lica del seu arnès blanc, i un ressò de les seves
cavalcades per tots els països que llepa el nostre riu d’aquell temps: el mar de
Tirant i d’Ulisses». Qui eren Tirant (lo Blanch) i Ulisses? Quines obres
protagonitzen i qui és l’autor de cadascuna d’elles? Quin motiu els porta a
solcar, en èpoques ben diferents, la Mediterrània? La figura de Tirant, a més,
molt més propera cronològicament a Febrer, presenta notables afinitats amb
l‘agent vigatà pel que fa a la seva relació amb el moribund imperi bizantí. Quins
trets els agermanen?
14) Al darrer capítol de la novel·la –un dels més aconseguits de l’obra, a judici
de la crítica– un Andreu Febrer ja gran passa revista a la seva vida i estableix
paral·lelismes amb els tres cants de la Divina comèdia, traduïda per ell mateix al
català: l’infern, el purgatori i el paradís. Omple la següent graella tot escrivint
les experiències que Febrer situa dins de cadascun d’aquests móns:

Infern

Purgatori

Paradís
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15) Explica el sentit de la frase que clou el llibre («Potser no tornaràs amb mi,
Beatrice») en relació a la irrupció en el panorama literari català d’Ausiàs Marc.
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IV. LLENGUA I ESTIL
1) Respon a les següents preguntes entorn de l’estil de L’agent del rei:
–L’exposició dels fets és estrictament cronològica o, en alguns casos, l’autora
ens avança escenes futures? Per a respondre a aquesta pregunta fixa’t
sobretot en els paràgrafs inicials de l’obra.
–Podríem dir que L’agent del rei presenta una composició anular (és a dir, que
s’inicia i es tanca amb la mateixa escena)? En cas que la teva resposta sigui
afirmativa, digues de quina escena es tracta.
–Localitza, en el capítol V, un exemple de flashback (és a dir, de retorn
puntual al passat per il·lustrar un tema ja tractat anteriorment).
–Localitza un exemple clar de monòleg interior al llarg de l’obra i digues
quines raons et porten a definir-lo com a tal.
–Determina quantes i quines veus narratives s’alternen dins de l’obra.
2) La filòloga i crítica literària Francesca Martínez, en la presentació d’aquesta
novel·la a Figueres poc després de la seva aparició a les llibreries, feia la següent
afirmació en relació a la llengua emprada per Anglada:
«No puc tampoc obviar l’ús del lèxic que, amb tota naturalitat i sense fer
escarafalls de res, ens salva els mots, recupera alguns noms d’oficis i hi
barreja certes expressions sàviament casolanes amb cultismes ben trobats
o neologismes de convençuda arrel poètica (“blancvestir”), la qual cosa bé
hauria de servir d’exemple a les actuals generacions de prosistes»
(«L’agent del rei: Presentació a l’Associació Atenea», Arxiu particular de
Maria Àngels Anglada, pàg. 3)
–Posa, almenys, un exemple d’expressió casolana (o col·loquialisme), de
cultisme i de neologisme extret de L’agent del rei.
3) L’agent del rei és una obra que destaca, entre d’altres aspectes, per la seva
precisió lèxica, fruit d’una intensa activitat de documentació històrica empresa
per l’autora. El primer capítol acaba amb les següents paraules, en les quals
s’esmenta alguna de les peces que conformaven l’arnès d’un cavaller medieval.
Busca en un diccionari el significat de cadascuna d’aquestes peces i intenta
identificar-les en la imatge que reproduïm tot seguit (tingues en compte que no
totes hi apareixen representades):
«(Andreu Febrer) ho afirma (que vol aprendre de fer anar les armes) amb
el mateix aplom amb què demà llegirà la seva traducció del fragment de la
Historia destructionis Troiae, de Guido delle Colonne. Amb la mateixa
seguretat amb què, anys a venir, havent descavalcat, llevat l’elmet, la
celada, les cuirasses del tors, el faldatge, les manyoples, la cota i els
sabatons, havent-se rentat amb aigua freda i pres la ploma, farà el senyal
de la creu i es concentrarà davant del paper, un manuscrit de Dante».
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4) Com posen de manifest els materials d’aquesta obra, Anglada s’informà a
fons sobre els oficis documentats en el Vic de finals del segle XIII, la majoria dels
quals han desaparegut avui dia. En el següent quadre tens alguns d’aquests
oficis. Digues en primer lloc a quin gremi pertanyia cadascun d’ells (ferrers,
constructors, teixidors o pellaires) i quin era l’objecte que fabricaven o el
material que treballaven:
Ofici

Gremi

Objecte fabricat /
material treballat

pergaminer
picapedrer
guixaire
sastre
corretger
llancer
fuster
beiner
daguer
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capeller
daurador
frener
sabater
seller
paraire
manegador
bosser
assaonador
colteller
blanquer

5) A continuació reproduïm un passatge del capítol VIII («Beatrice») en el qual
Andreu Febrer, en primera persona, descriu la visió de l’infern que ha tingut en
aquest món. Substitueix els mots en negreta per un sinònim d'entre els que et
donem a continuació (tingues en compte que els verbs apareixen únicament en
infinitiu, els substantius en singular i els adjectius en la seva forma masculina
singular):
religiós (substantiu), mirada, formalment, tortura, exercir, argument,
vertader, contemplar, apaivagar, enfurit, sotsobrar, enorme, rellent,
botxí, esbaltir, fugaçment, oferir, calm, feina, ona, brillar, timba, infern,
abundant, badar-se, esmorteït, cop, satisfet, ocupar, rullat.
«He tingut un tast de l’infern. No era de foc, prenia tantes formes
diferents com en la visió del nét de Cacciaguda. Era negre i humit (
), i s’obria (
) en immensos (
) cingles (
)
d’onades (
) rabiüdes (
), quan el vaig conèixer per
primera vegada a punt de naufragar (
), en aquesta mateixa
mar avui tan quieta (
), només arrissada (
) com els
cabells de Chiara. Més vegades (
), però, l’he vista en la mirada
dels homes. No pas ara, ja, i n’estic content (
). Ara no faig (
) d’algutzir i fa temps que, encara que ho fos de nom (
), la
meva tasca (
) era una altra. Dels primers temps, recordo aquesta
mirada digna dels cercles de l’avern (
). No era l’esguard (
) dels condemnats, ni el del saig (
). Els reus, a l’hora de la mort, ja
tenien sovint els ulls apagats (
), o resignats; la presó, de
vegades el turment (
), se n’encarregaven (
). En tot
cas, el vi abundós (
) que els donaven (
), perquè els
enterbolís (
) la ment, o les bones raons (
) dels frares (
) que els acompanyaven, en alguns homes, aconseguien d’atenuar (
) la desesperació de l’esguard. El botxí, tapat, feia la seva feina. Però en
alguns rostres dels qui s’ho miraven (
), fugisserament (
), algun cop vaig veure lluir (
) un llamp de plaer, una ganyota
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somrient de satisfacció. Aquesta era l’autèntica (
l’infern».

) mirada de

6) A continuació tens una sèrie de passatges de L’agent del rei en què Anglada fa
servir una expressió popular o una frase feta. Escull el seu significat correcte
d’entre els que et proposem a continuació:
A) «Lancelot –es diu així encara que és una femella– és la nineta dels seus
ulls»
a1) l’au que més s’estima.
a2) l’au que sempre es mira.
a3) l’au més ràpida de totes.
a4) l’au més fidel.
B) «En coneix amb tots els ets i uts la franja negra de sota els ulls, cada clapa
del pit»
b1) per sobre.
b2) amb detall.
b3) des de fa temps.
b4) sense gaire dificultat.
C) «–No, tinc una recepta més bona: feu fer un ungüent amb trementina, sabó
francès i cendra de bons sarments, bullit. És oli en un llum»
c1) suau com l’oli.
c2) una solució provisional.
c3) com una bassa d’oli.
c4) molt eficaç.
D) «No n’havia de tenir cap gelosia, m’afirmà, perquè tot allò ja estava dat i
beneït»
d1) beneït per les autoritats eclesiàstiques.
d2) parlat des de feia temps.
d3) completament decidit.
d4) en bones mans.
E) «Els ofereix exquisides menges, banys perfumats, els alegra amb música i
danses, a cor què vols»
e1) a estones.
e2) tant com ells poden desitjar.
e3) fins a partir-los el cor.
e4) fins a arribar-los al cor.
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7) En el següent llistat tens una sèrie d’expressions extretes de L’agent del rei.
Assenyala, a la casella de la dreta, el recurs estilístic que segueixen (trobaràs
exemples d’asíndeton, anàfora, anadiplosi, antítesi, interrogació retòrica,
hipèrbole, comparació, encavalcament, epítet, personificació, metàfora i
sinestèsia)
Exemple
«(Lancelot) sobrevola el quiet estany d’aigua verdosa»
«Prou que deu haver sentit (l’agró blanc) el soroll eixordador del
petit reactor que se li tirava al damunt »
«poseu-li dolçament i dolçament traieu-li el capirot »
«S’obren finestres, veïns que criden, la sang envermelleix les
llambordes, arriba a deshora l’algutzir»
«Havia de dir adéu a la sorra blanca, voraviu nevat de les aigües
blauverdes»
«Així es preparava, no sabem si conscientment, per a l’obra de llarg
alè de la seva maduresa»
«em perdria moltes hores d’aquest somni de clarors canviants que no
goso ni tocar amb paraules»
«auris casals de marbre cisellat / damunt de l’aigua edificats, / de
forma / que es calma el mar per mirar tal beutat»
«I, en canvi, quan arribà l’hora, tan tard, els semblava, i tan aviat, a la
meva impaciència i a la meva timidesa, va guanyar aquesta darrera»
«Les paraules es morien entre la gorja i els llavis, com gotes que el
calor no deixa arribar a la terra»
«I, fil per randa, els vaig contar tots els meus passos d’aquells dies, la
bondat de l’algutzir, l’acolliment del rei, el consell del florentí»
«Ell tenia el meu (de cor); afegir-hi el cos era un gest natural, que el
Nostre Senyor em perdonaria, car, no ens segueix l’ombra a
nosaltres? I no és el cos l’ombra de la nostra ànima, potser?»
«Jo, per dins, em moria de riure»
«L’antiga resplendor que havia enlluernat tantes altres nacions
s’apagava, engolida glop a glop per la nit turca»
«Que fredes, que brillants, les constel·lacions»
«El rostre i la figura d’algunes dones, l’or dels seus cabells, la finor de
la pell i la parla dolça»

Recurs estilístic
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V. LA VEU DE LA CRÍTICA
2) Realitat i ficció:
1.1. Jaume Subirana, en una breu ressenya a aquesta obra, afirmava que
«Anglada, traductora com Febrer de l’italià, podia haver convertit les seves notes
i recerques sobre el personatge en un breu assaig per a qualsevol publicació
erudita, però ha tingut la gosadia d’anar més enllà i, on hi havia fosca, encendre
els llums que més li plaïen» («Agent doble», El País, [4-IV-1991]).
–En el joc entre realitat i ficció, com creus que es pot interpretar la darrera
frase d’aquest paràgraf? O, dit d’una altra manera, què és, dins de L’agent del rei,
la fosca i què serien les llums?
1.2. Maria Mercè Miró, en la presentació pública de L’agent del rei a Vic, afirmà
que aquesta novel·la «està teixida com un tapís, ordida de la investigació i la
faula on el món actual i la fantasia a voltes coincideixen» (paraules de Maria
Mercè Miró recollides per Lourdes Coromines a l’article «L’agent del rei,
dedicada especialment als vigatans», El 9 Nou, [15-IV-1991], pàg. 19).
–A L’agent del rei passat i present es van succeint al llarg dels diversos capítols.
Podries posar un exemple d’aquesta coincidència entre món actual i fantasia de
la qual parla Maria Mercè Miró?
1.3. En relació a l’escena amb què s’inicia L’agent del rei, el professor italià
Renato Parente va escriure el següent:
«Els tapissos de Càller –ho diu la mateixa autora a la nota final de la
novel·la– en realitat no existeixen. Però apareixen completament
versemblants gràcies a una escriptura capaç de donar figura, relleu i vida a
les suggestions de la sensibilitat i de la cultura» (R. Parente, «A la recerca
d’Andreu Febrer», Revista de Girona, núm. 160 [setembre-octubre 1993],
pàg. 109).
–Abans de llegir la nota final de l’autora, digues si el tapís de Càller descrit a
les primeres pàgines de l’obra et va semblar real o no. A banda de l’escriptura a
la qual fa referència Parente, quins aspectes de la narració et van portar a una
convicció o altra?
1.4. Guadalupe Ortiz de Landázuri, en una ressenya d’aquesta obra publicada a
la Revista de Catalunya, assenyalava la següent diferència entre L’agent del rei i la
majoria d’obres de ficció:
«En aquest nou llibre, Maria Àngels Anglada ens ofereix la novel·la en
una nova versió del fenomen de la ficció. Si la ficció –en narrativa– ens
mostrava, amb diferències notables, una història imaginada, però
presentada com a real, en la qual la versemblança representava un
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paper importantíssim, Maria Àngels Anglada ha renunciat a aquest
plantejament i ens mostra el tapís pel darrere, significativament, és clar,
la qual cosa pot sobtar el lector avesat a narracions més convencionals»
(«Guia de lectura», Revista de Catalunya, núm. 54 [juliol-agost de 1991],
pàg. 151-152).
–Què creus que vol dir Gualalupe Ortiz de Landázuri quan afirma que en la
novel·la que acabes de llegir Maria Àngels Anglada ens presenta «el tapís per
darrere»? Creus tu també que no es pot enquadrar L’agent del rei entre les obres
de ficció tradicionals? Per què?
1.5. Parlant de L’agent del rei, Joan Triadú establia, amb les següents paraules, les
diferències entre el que és una novel·la de ficció i el que en podríem anomenar
una novel·la «d’evasió»:
«Val a dir, com ja he assenyalat, que Maria Àngels Anglada és altament
experta en l’operació tan bellament anunciada per l’anònim autor del
Curial. Del “fingiment” li ve a L’agent del rei la qualitat d’una daurada
meravella –si m’és permès de dir-ho amb imatges. És una “ficció”,
tanmateix, que no pretén evadir-se de la cruel semblança del món, ni
oblidar-se de la mort o fer-nos-la oblidar» («Un llibre cada més: L’agent del
rei», Serra d’Or, núm. 381 [setembre de 1991), pàg. 56).
–Quin sentit té, en el context de la novel·la, la paraula «fingiment», extreta, amb
un petit canvi, de la cita del Curial e Güelfa que encapçala l’obra?
–Creus que haver obviat aspectes «foscos» de la realitat històrica que li va tocar
viure a Andreu Febrer (com la mort, sovint no natural, produïda per guerres o
per execucions) hauria tret versemblança a la novel·la? Per què? Quin hauria
estat el resultat en cas de silenciar l’autora aquests aspectes «foscos»?
1.6. En relació a la nota final que clou el llibre i en la qual Anglada «enretira les
bastides» de la seva novel·la, el crític Jordi Puntí va escriure el següent:
«En aquest sentit, tot i que el llibre no pretengui ser una biografia pura,
vist el resultat, el que hom ha de valorar més és l’habilitat de la narradora
per trobar aquests elements (un tapís, poesies, cartes, etc.) i la honestedat
final, en revelar la procedència real de tots aquests documents. Maria
Àngels Anglada sap guardar en tot moment l’amistat amb el lector, i el fa
còmplice dels seus avenços, i juga amb ell. L’enreda quan vol, li mostra la
veritat que li interessa, però sempre en benefici de la literatura, de la
creació de la vida d’Andreu Febrer, i això és al capdavall el que interessa
més, tant al lector com a l’autora. No importa que al final hom es pugui
sentir enganyat: què és la literatura sinó l’engany acceptat?» («Quina
vida!», La Marxa, [14-VIII-1991]).
–Abans de llegir la nota final d’Anglada, sospitaves que tenies a les mans una
novel·la amb una gran dosi de ficció? Hi ha alguna aventura fictícia (personal o
diplomàtica) de Febrer que sospitessis, des del primer moment, que era
inventada? Quina?
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–Creus que si l’autora, en lloc d’assegurar-nos que féu recerques personalment
sobre Andreu Febrer als arxius de Vic i de Venècia, ens hagués dit, per exemple,
que havia trobat aquestes notícies en un llibre, la impressió, pel que fa a la
versemblança dels fets narrats, hauria estat la mateixa? Per què?
2) La trama de la novel·la:
2.1. En la presentació pública d’aquesta novel·la al Casino Menestral Figuerenc
poc després de la seva publicació, Francesca Martínez afirmà que «l’artifici de la
novel·la resideix, primordialment, en una arquitectura narrativa ben travada
que l’autora va construint sobre la base d’històries sense un fil argumental que,
a primer cop d’ull, les aglutini prou» («L’agent del rei: Presentació a l’Associació
Atenea», Arxiu particular de Maria Àngels Anglada, pàg. 3)
–Estàs d’acord amb l’opinió exposada per Francesca Martínez segons la qual les
històries narrades no tenen un fil argumental que les aglutini prou? Creus que
comparteixen, ni que sigui llunyanament, algun tret en comú? En cas que la
teva resposta sigui afirmativa, digues quin o quins.
2.2. En el text anteriorment citat el professor R. Parente definia de la següent
manera el que era per a ell L’agent del rei:
«Més que de novel·la històrica, es podria parlar d’ella com de novel·la
cultural; i en el cas de L’agent del rei, d’aquell tipus privilegiat de cultura –
congruent al personatge dibuixat i a l’ideal de l’època evocada, entre la
tardor de l’edat mitjana i les primeres flors de l’humanisme– que és la
cultura literària i poètica. La cort d’Alfons el Magnànim, on Febrer va ser
durant més temps funcionari, fou –com tothom sap– poblada i il·lustrada
per literats i humanistes» (Ibídem, pàg. 109).
–El professor Parente marca una diferència entre el que és per a ell una novel·la
històrica i una novel·la cultural. Creus que aquestes dues qualificacions són
excloents en el cas de L’agent del rei?, és a dir, penses que realment en la novel·la
té més pes la intenció d’Anglada de presentar-nos un ambient, una època, que
no pas l’afany per biografiar novel·lísticament Andreu Febrer? Raona la teva
resposta.
3) El protagonista:
3.1. Montserrat Vayreda, des de les pàgines del setmanari Empordà, definia de
la següent manera les dots imaginatives d’Anglada per compensar les poques
dades biogràfiques que tenim d’Andreu Febrer:
«M. Àngels Anglada, amb un inqüestionable instint de fabuladora que
sap servir-se de les poques dades fidedignes que li ha estat possible
aplegar, inventa el que no troba, però que hagués pogut molt bé ser la part
de vida íntima d’aquell agent reial que ha deixat rastre de les activitats que
dugué a terme a favor de la Corona, però escassíssimes dades del que fou
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la seva experiència familiar» («L’agent del rei», Empordà, [17-IV-1991], pàg.
19).
–Tot i que no és estrany que tinguem molt poques dades biogràfiques de
personatges històrics com Andreu Febrer que van viure en una època tan
reculada, creus que, en aquest cas concret, la seva condició d’agent (sovint
secret) d’Alfons el Magnànim hi pot tenir alguna cosa a veure? Salvant les
enormes distàncies temporals, amb quina mena de personatges actuals podríem
comparar Andreu Febrer?
3.2. Llegeix els següents textos, escrits per Maria Mercè Miró i Carme Rubio i
que parlen novament sobre Andreu Febrer i respon a les qüestions que et
proposem:
«Mitjançant un llenguatge acurat l’autora transmet una onada
d’optimisme en l’evocació històrica de les gestes catalanes pel Mediterrani
en un període triomfal per a Catalunya: l’època de Martí I l’Humà, Martí el
Jove, Ferran I i Alfons IV, el Magnànim, a través d’un personatge difícil i
contradictori» (L. Coromines, Op. cit., pàg. 19)
«Andreu Febrer es manifesta com un personatge avançat al seu temps, un
model del que més tard serà el cavaller renaixentista, expert en les armes i
en les lletres, aventurer i avesat diplomàtic» (Carme Rubio, «Una novel·la
sobre Andreu Febrer, un vigatà del s. xv», Ausona, [22-III-1991]).
–Quins trets de la personalitat o de les accions d’Andreu Febrer narrades en la
novel·la creus que permeten qualificar-lo de difícil i contradictori?
–Carme Rubio ens presenta Andreu Febrer com un personatge avançat al seu
temps, com un precursor del que serà el cavaller renaixentista. Creus que
aquest canvi d’època entre la baixa edat mitjana i el renaixement es palesa
d’alguna manera dins de la novel·la? Apareix a L’agent del rei algun personatge
que encarni, ni que sigui fugaçment, la figura del cavaller renaixentista?
4) Propostes i suggeriments:
En el text de la presentació pública d’aquesta novel·la escrit per Francesca
Martínez i al qual hem fet referència anteriorment, aquesta crítica afirmà que
«Jo, que, d’uns anys ençà, tant he defensat el plagi, invito els joves que se’n
sentin a emular L’agent del rei i els faig el repte d’escriure’n una segona versió»
(Ibídem, pàg. 3)
–Més que escriure una segona versió d’aquesta novel·la, per acabar et proposem
que redactis, en un màxim d’un full, una nova aventura –inventada– d’Andreu
Febrer. Tingues ben present, però, l’època en què transcorre la novel·la (primera
meitat del segle XV) i, a partir d’algun manual d’història de Catalunya o de les
dades que et forneix la mateixa novel·la, mira que el resultat del teu treball
s’adigui al context històric en què va viure Andreu Febrer.

223

VI. REFERÈNCIES CREUADES
1) Maria Àngels Anglada, arran del seu viatge a Rodes el mes de maig de 1996,
va escriure una sèrie d’articles en la premsa local i comarcal sobre aquesta illa
grega, un dels quals és el que, ateses algunes afinitats amb L’agent del rei,
reproduïm a continuació. Llegeix-lo i respon a les preguntes que et proposem:
Notes de viatge II: Pel món sense nom
«Si no ho recordo malament –ho esmento de memòria–, Manuel de
Pedrolo, que a més de novel·les i contes molt dignes d’interès té una
extensa obra d’articulista, va crear la frase «A casa amb papers falsos». Es
referia al fet que els catalans no disposem de carnet d’identitat ni
passaport o altres documents que ens acreditin com a tals –llevat de casos
molt puntuals, com el carnet de membres de l’Associació d’Escriptors en
llengua catalana.
Això fa tant de temps que dura que tampoc existim fora del nostre país.
Hi pensava mentre passejava per la ciutat vella de Rodes, tan plena
d’encís, i sobretot davant del Museu Arqueològic, que és l’antic –i en
aquest cas conservat amb pocs postissos– Hospital dels Cavallers de Sant
Joan, o de l’Orde de l’Hospital, més tard Cavallers de Malta. Perquè el qui
bastí, primordialment, o el qui començà les obres d’aquest bellíssim
edifici, amb records del gòtic català, va ser un Gran Mestre català, Antoni
de Fluvià, que hi va posar 20.000 florins d’or de la seva butxaca –
desmentint «l’avara povertà» (dels catalans). I bé, la guia de la qual
disposo, en versió francesa, modifica lleugerament el seu cognom:
Fluvian. I enlloc no diu que fos català, com tampoc no ho diu de Pere
Ramon Sacosta, un altre famós Gran Mestre, ni del valent capità de naus
Diomedes de Vilaregut (transformat, ai!, en Vilaragout).
Per assabentar-nos realment de tota la importància de Catalunya pel
nostre mar, cal llegir l’amè i documentat llibre de Nicolau d’Olwer,
L’expansió de Catalunya en la Mediterrània oriental. Aleshores no anirem per
aquesta mar sense conèixer-nos nosaltres mateixos. Potser, ara, el Museu
d’Història de Catalunya, que atreu moltíssim la mainada, farà que, tot i
anar amb papers falsos, els joves sàpiguen d’on venim. I, si tenen la sort
més endavant d’anar a Rodes, a Xipre o a Malta, recordin els monjosguerrers que, amb tots els defectes inherents a l’època que vulgueu,
defensaven les illes gregues dels turcs i servien els malalts, tal com
manava el reglament, amb metges, infermers i ajudants, que els duien el
menjar, a la gran sala gòtica amb llar de foc, en plats d’argent, fossin rics o
pobres»
El 9 Nou, núm. 1.613 (1-VII-1996), pàg. 12.
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–Assenyala els espais i noms propis d’aquest article relacionats amb l’illa de
Rodes que trobem al capítol V (Continuen les Notícies) de L’agent del rei. En el
context de quina aventura d’Andreu Febrer apareixen tots ells?
–Anglada, al tercer paràgraf, recomana al lector modern la lectura de l’obra de
Nicolau d’Olwer L’expansió de Catalunya a la Mediterrània oriental. Constitueix
també aquesta obra una font de L’agent del rei?
–Creus que, a diferència del que passa avui dia, els catalans del segle xv (com
Andreu Febrer) eren plenament conscients de la importància de Catalunya arreu
de la Mediterrània? Justifica la teva resposta amb algun exemple extret de
L’agent del rei.
–Tenim alguna mostra, a L’agent del rei, de l’afany dels monjos-guerrers de l’orde
de l’Hospital per a defensar les illes gregues de l’amenaça turca? I per part de la
casa reial catalano-aragonesa?
–Investiga en alguna història de la literatura catalana moderna o a internet si
efectivament l’escriptor Manuel de Pedrolo és autor de la frase que serveix de
títol a aquest article.
2) Maria Àngels Anglada, que paral·lelament a la redacció de L’agent del rei
traduí al català els epigrames del poeta grec Melèagre de Gàdara (s. II-I a. C.),
observà una sèrie d’interessants semblances, fruit molt segurament d’una
influència directa o indirecta, en l’obra poètica d’ambdós autors. Aquestes
observacions quedaren plasmades en el treball «L’ull amorós: de Melèagre a
Andre Febrer», publicat a Mataró, com a monografia independent, l’any 1993.
Llegeix els fragments d’aquest treball que et reproduïm a continuació i respon a
les preguntes que et proposem:
«“Del cor pregon ixen els sospirs
que porten els meus ulls allà”.
Compareu aquests versos del nostre Andreu Febrer, escrits en ple segle xv
(Cançó V), amb el que encapçala l’epigrama de Melèagre de Gàdara (segles
II-I a. C.):
“L’ull silenciós duu el seu dolç plor a les Passions”.
Ens trobem, en tots dos, immergits dintre l’antic topos grec de l’ull com a
seu privilegiada de l’amor, de l’Eros, en una posició alhora activa –fereix
com una fletxa– i passiva –ferida per la bellesa estimada.
(…)
Seria un treball molt interessant –fora del meu abast i del meu propòsit–
seguir la transmissió d’aquest tema durant els segles que van des dels
grecs fins al Renaixement, o fins a la «tardor medieval», en mots de Lola
Badia. Martí de Riquer concreta en la seva edició de Febrer influències dels
trobadors, i en una ocasió de Petrarca, pel que fa al tema dels ulls. Sigui
quina sigui la via de coneixement, per la semblança d’algunes imatges i la
recurrència d’elements antics, fa tot l’efecte que el poeta vigatà tenia un
coneixement extens d’alguns poetes clàssics, ni que fos, possiblement, de
segona mà.
He trobat, en les quinze cançons d’Andreu Febrer, vuit vegades el
topos dels ulls tractat d’una manera important; això fa, en una modesta
estadística, que es trobi en una proporció molt més gran que en Melèagre,
del qual ens han arribat 132 epigrames.
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(…)
On, però, es fa colpidora aquesta influència lligada per un fil sovint
invisible, és en la doble consideració dels ulls com a traïdors al cos que els
posseeix i com a castigats, amb el plor, per aquest acte de traïdoria:
“els traïdors de l’ànima, gossos dels nois, ulls...
cremareu amb el foc que vosaltres mateixos heu encès”,
els amenaça Melèagre, amb una forta imprecació. El tema, canviant el
foc pel bastó, apareix ressorgint en la cançó XIII d’Andreu:
“Els meus ulls falsos, traïdors,
(…)
ploren
i desitgen;
moriran quan
no poden vèncer
son cor gentil;
per ço tinc plaer
quan del mateix bastó que ells s’han tallat
són malferits, batuts i colpejats”.
(…)
Observem que Febrer, de vegades molt realista en els seus versos, i, essent
algutzir del rei com fou, prefereix el bastó, més tocant de peus a terra, allà
on el gadarès (Melèagre) es decanta pel foc; en ambdós, però, el mateix
concepte dels ulls traïdors, i castigats. En tots dos, també, la mateixa
ambigüitat de l’esguard, actiu i passiu, dolç i agressor:
“bé han traït mos ulls mon cor i mi
on ploraran mantes vegades sense fallir”.
A través, versemblantment, del trobador Gaucelm Faidit, com ha observat
Riquer, i d’altres fonts que encara ens són desconegudes, Melèagre, com la
font d’Aretusa, torna a brollar en els versos d’un poeta català del segle
xv».
–Compara els dos primers fragments de Febrer i Melèagre citats per Anglada al
principi del seu treball. Pel que fa al seu contingut, quin dels dos et sembla més
agosarat?
–Anglada defineix Febrer, en relació a la seva poesia, de realista (per
contraposició a Melèagre). Hi ha algun tret de la seva personalitat o de les
accions que porta a terme en la novel·la que, a judici teu, es faci mereixedor
d’aquest qualificatiu?
–Què és el que s’entén com a topos o topos literari? En coneixes algun?
–En un passatge del capítol V de L’agent del rei Andreu Febrer parla a Chiara
dels seus poemes. Creus que els models poètics als quals apel·la Febrer en
aquest passatge estan en consonància amb la teoria exposada al final del text
anterior per Martí de Riquer per explicar l’arribada de la poesia de Melèagre fins
a la literatura catalana del segle XV?
–Anglada, per il·lustrar la teoria de Riquer exposada al final del seu text, recorre
al mite de la font Aretusa. Busca informació sobre aquesta font en algun
diccionari de mitologia i digues si hi ha alguna versió del seu mite que justifiqui
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la imatge utilitzada per Anglada per il·lustrar l’arribada dels epigrames de
Melèagre fins a la poesia d’Andreu Febrer.
–La força dels ulls o, més generalment, de la mirada, de l’esguard, apareix més
d’un cop a L’agent del rei, tant en les paraules d’Anglada com en els poemes
citats. Posa’n algun exemple.
–En el passatge del capítol V al qual hem fet referència anteriorment, diu Chiara
que Andreu Febrer «no em va voler aclarir de cap manera –jo en tenia una certa
gelosia– quina era (la dama) que anomenava amb senyals tan bonics com àngel o
loidan amor». Què és el que s’entén, en el marc de la poesia trobadoresca, amb el
nom de «senyal» («senhal» en provençal)?
–A banda del tòpic dels ulls amorosos, la literatura i la mitologia clàssiques són
freqüents en la poesia de Febrer. Quin famós mite grec apareix referit en la
següent estrofa, extreta del poema V de l’edició de Martí de Riquer anteriorment
citada, en el qual el poeta demana a la seva estimada que li permeti de servir-la?
Explica’l breument i indica quin paper juga dins de l’estrofa (entre parèntesi
t’aclarim el significat d’algunes paraules que potser no coneixes):
«E sol que un pauc (poc) vos plagués soferir,
ja plus no vuell que em dets bossa ne gant,
ne guasardós (premi) autre ges no·us deman,
mas que us pusqués ab vostre grat servir;
qu‘ieu sui plus rics, dona, d’açò que·us quir (demano)
no fón Jason del vellor (velló) conquistar
quan los perills del drac fer poc sobrar,
e mai dels bous qui el cuidaren aucire (matar)».
–Andreu Febrer, tot i pertànyer al segle xv, en la seva poesia es manifesta com
un fidel seguidor dels vells trobadors (com, de fet, ja reconeixia ell mateix en el
passatge del capítol V al qual hem fet referència anteriorment). Tradicionalment
s’han classificat les composicions dels trobadors, segons el seu nivell de
dificultat, en tres grups, que l’Enciclopèdia Catalana defineix de la següent
manera: «Les composicions de fàcil comprensió pertanyien al trobar lèu. I la
poesia hermètica i fosca se separa en dues tendències distintes: el trobar clus, on
les dificultats es troben en els conceptes, d’un contingut dens i sovint
moralitzador; i el trobar ric, poesia filigranada, amb recercades dificultats
versificatòries (rima rara i interna), al·literacions i sonoritats sense una especial
originalitat del contingut».
A partir del text d’Anglada reproduït més amunt i dels versos citats en la
pregunta anterior (així com dels comentaris de Febrer mateix sobre la seva
poesia continguts als capítols V i VIII), digues dins quin dels tres grups
classificaries les seves poesies i per què.
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VII. ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ
1) Un personatge històric clau en la novel·la és el rei Alfons IV de Catalunya i V
d’Aragó, dit el Magnànim, el darrer monarca al qual serví Andreu Febrer. Busca
informació sobre aquest rei en relació a dues de les vessants de la seva acció de
govern en les quals posa més èmfasi Anglada a L’agent del rei: la seva política a
la Mediterrània oriental i la seva activitat de mecenes dels homes de lletres i
dels artistes.
2) Com a L’agent del rei Alfons el Magnànim és fonamental des del punt de vista
històric, Ausiàs Marc, al qual Anglada dedica les primeres i les últimes pàgines
de la seva novel·la, no ho és menys en el terreny literari. Aquest jove «taciturn,
que escriu coses estranyes i torbadores», trenca definitivament amb la traducció
poètica trobadoresca (de la qual era deutor el mateix Febrer i Jordi de Sant
Jordi, per exemple) i inicia una nova etapa en les lletres catalanes. Busca en
alguna enciclopèdia o història de la literatura catalana els trets bàsics de la
poètica de Marc i digues quines innovacions aportà en el panorama literari
català de la segona meitat del segle XV.
3) El nom de Lancelot que Anglada dóna al falcó que apareix representat al
tapís de Càller té ressons mítics que ens porten a la tradició medieval
anglosaxona. Busca informació sobre aquest personatge: amb quin famós rei
gal·lès apareix vinculat? Quines gestes protagonitzà? Quines obres literàries ens
les han transmès?
4) El professor Renato Parente, en parlar de les fonts poètiques en què s’abeura
Anglada, declara que «en l’exemplificació de les suposades rimes italianes
d’Andreu es manifesta als més alts nivells l’habilitat falsificatòria d’Anglada,
mentre no pot convèncer l’atribució a Clara dels dos poemes que porten el
segell del petrarquisme cinquecentesco» («A la recerca d’Andreu Febrer»,
Revista de Girona, núm. 160 [setembre-octubre de 1993], pàg. 109).
Llegeix atentament aquests dos poemes atribuïts per Anglada a Chiara –
citats parcialment al llarg de l’obra en català i recollits en italià a les últimes
pàgines del llibre– i, a partir, si cal, de la lectura o la relectura dels sonets del
Canzionere de Petrarca o d’algun estudi sobre l’obra d’aquest gran poeta italià,
digues quins trets d’aquests dos poemes –escrits originalment per Veronica
Franco i Gaspara Stampa– et recorden la tradició petrarquista.
5) Anglada, a més d’aquesta obra, dedicà un altre relat, titulat No em dic Laura
(1981), de caràcter autobiogràfic, a la seva ciutat natal. Tot i que es tracta de
dues obres molt diferents (l’acció de L’agent del rei transcorre en la primera
meitat del segle XV i la de No em dic Laura en plena postguerra), en ambdós
casos se’ns descriu Vic a l’hivern. Llegeix No em dic Laura i digues si el Vic que
s’hi descriu presenta alguna semblança amb el de L’agent del rei.
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EL VIOLÍ D'AUSCHWITZ
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I. L’OBRADOR DE L’ESCRIPTORA
1) Com especifica ja al principi del seu llibre Maria Àngels Anglada, els
documents que encapçalen els capítols són autèntics i provenen del llibre de
Reimund Schnabel Macht ohne Moral. Eine Dokumentation über SS, Frankfurt:
Röderberg-Verlag, 1957, que ella va llegir en la traducció castellana de Lucas
Sala (cf. Poder sin moral. Historia de las SS, Barcelona: Seix Barral, 1966).
A continuació reproduïm set textos més extrets de la mateixa obra que també
utilitzà Anglada en el seu relat però que no cita expressament. Identifica el
fragment o fragments de El violí d'Auschwitz basats, de manera directa o
indirecta, en cadascun d'aquests passatges:
a) «Fiscal: Expliqui al tribunal en què consistia cadascun dels càstigs.
Eccarius: Durant el meu comandament, els divendres i els dimarts se
celebraven judicis. Els presos que cometien alguna falta eren fuetejats o
penjats d'un pal. En els casos dels fuetejats, aquests eren lligats al poltre i
eren fuetejats fins a vint-i-cinc cops amb una vara d'avellaner».
(«Declaració d'Eccarius en el procés de Sachsenhausen, 1947», p. 117)
b) «Fiscal: Com era el menjar en el camp?
Baumkötter: L'alimentació era dolenta, molt dolenta. Sobretot
escassejaven les proteïnes com a ingredient més important. Per aquesta
raó l'organisme s'anava desintegrant de manera lenta però implacable...».
(«Declaracions de Baumkötter en el procés de Sachsenhausen, 1947», p.
11)
c) «El comandant Höss, en ocasió de la meva visita, em va conduir a
través del camp de concentració que aleshores era encara molt petit. Vaig
veure els barracons, la cuina, els tallers (sastreria, fusteria, ebenisteria).
De passada em va ensenyar el forn crematori, que aquells dies no
funcionava. Vaig veure el filat carregat elèctricament, i els presos que
anaven vestits amb un uniforme de ratlles i amb el cap rapat»
(«Declaracions d'Otto Ambros en el tribunal militar de Nüremberg en el
procés IG-Farben», p. 150)
d) «El mètode ideat per mi per aconseguir l'esterilització de la dona sense
cap operació es pot considerar poc menys que resolt. S'aconsegueix
mitjançant una sola injecció al coll de l'úter i es por practicar mitjançant
la forma corrent d'exploració mèdica coneguda per tot metge» («Informe
del metge Clauberg sobre els seus progressos, 1943», p. 174)
e) «Ens proposàvem investigar si, per tornar el calor a les víctimes de
congelació, el calor animal, és a dir, el procurat pel contacte amb bèsties
o persones és tan eficaç o encara més que l'escalfament produït per
mitjans físics o medicaments» («Informe del doctor Rasher sobre
experiències per fer entrar en calor persones congelades mitjançant el
calor animal, 1943», p. 180)
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f) «Els metges de les SS a Auschwitz, a Birkenau, així com en els camps
de treball havien de separar sistemàticament els jueus no aptes per al
treball o que era d'esperar que no ho serien al cap de quatre setmanes, i
decretar el seu extermini. També els jueus sospitosos de contagi havien
de ser exterminats». (p. «Declaracions de l'excomandant del Camp de
Concentració d'Auschwitz, Hoess, sobre "les activitats al marge de la
medicina" dels metges de les SS en el Camp de Concentració
d'Auschwitz», p. 199)
g) «El gas no s'empra generalment d'una manera correcta. Per acabar al
més aviat possible, el conductor (del camió) prem a fons l'accelerador.
Actuant així, es fa morir la gent per asfíxia i no per un progressiu
atordiment, com està previst. Les meves observacions han demostrat
que, amb un correcte ajustament de les palanques, la mort és més ràpida
i els presoners s'adormen plàcidament» (p. 110)

2) A l'arxiu particular de Maria Àngels Anglada s'han conservat unes notes –
mig manuscrites mig mecanografiades– que porten el títol de «Notes sobre
l'escriptura del Violí», en les quals l'autora posa per escrit, de manera molt
esquemàtica (i de vegades gairebé inintel·ligible), totes les fases de redacció de
la seva novel·la. A continuació te'n transcrivim uns passatges. Llegeix-los i
contesta les preguntes que trobaràs al peu (les referències entre parèntesi són
nostres):
«Primer títol: El Camp dels Tres Rius o El luthier o fins i tot La follia. La Rosa
(la seva filla) em suggereix El violí del camp III, ja més semblant al definitiu.
Primera idea a Figueres, primavera de 1992 (guerra de Bòsnia). No hi
començo a treballar fins a l'estiu. Em compro, abans, el Manual del luthier, a
la Rambla, escrit per Ramon Pinto i Comas. Trobo apuntat (el dia) 27
d'agost: El violer - El luthier: "És molt complicat. He estripat el full del dia
23, no era el to que convé. M'haig de documentar molt més per al relat (no
sé si conte o nouvelle). Tot seguit comencen les notes sobre la construcció
dels violins, amb dibuixos i tota mena de detalls i mides.
Vaig continuar llegint –i en alguns casos prenent notes i rellegint– Poder
sin moral, K.L. Reich. Fulls d'història local, dels supervivents de l'Escala,
L'arca de Schindler, L'antisemitisme alemany, els Psalms bíblics. El dia 16 de
novembre apunto ja el nom del camp i faig l'esquema de la novel·la: El
primer nom del violer era Joachim (en record del gran violinista amic de
Barhms), després penso en Abel, finalment Daniel. Faig també l'esquema
dels capítols, després també força canviat a partir del quart i començo a
escriure-la. El gener una certa perplexitat. Telefono a Sam Abrams, consulta
sobre els noms.
Vaig escrivint i m'hi capfico força, ja que trobo apuntat "Pausa per
respirar!". Aquí mitja part: Holanda –descartat canvi, punt de vista del
novel·lista–.
Aleshores llegeixo La historia del pueblo judío, de Werner Keller, rellegeixo
alguns capítols d'El jardí dels Finzi-Contini, de Bassani, i les Istorie dell'ottavo
distritto, dels germans Pressburger. Volia fer un capítol a Israel i prenc
multitud de notes que no faig servir. Rellegeixo Com gossos abandonats i
narradores de l'Israel actual, com Nara Semel, molt bones. Escolto música.
(...)
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Trobo apuntat el 3 de febrer: "acabo la novel·la curta sobre el luthier –
falten petits retocs– l'he escrita obsessionada, amb passió».
–Els diversos títols en què va pensar Anglada per a la seva obra tenen a veure
amb algun aspecte de la novel·la. Relaciona cadascun dels títols amb l'element
de la novel·la que els justifica.
–Pel que fa als possibles noms del protagonista, tots ells tenen un simbolisme o
una raó que justifica la seva elecció. Fixa't en els dos darrers (Abel i Daniel).
Ambdós són noms bíblics que pots trobar a l'Antic Testament. Busca en alguna
enciclopèdia qui eren aquests dos personatges i digues si, a partir dels fets
protagonitzats per ells, la seva elecció et sembla casual.
–El text anterior exemplifica el procés seguit per Anglada per a la redacció d'El
violí d'Auschwitz –procés que, per altra banda, es pot generalitzar per a la resta
de la seva narrativa–. Quin paper creus que hi juga la recerca de la informació
(irrellevant, superficial, notable o molt important).
–L'escriptora diu que mentre escrivia la seva novel·la escoltava música. D'acord
amb el contingut de la novel·la, creus que aquesta pràctica té alguna rellevància
especial?
–L'autora diu en un parell d'ocasions que escrivia la seva novel·la
«obsessionada» i que s'hi capficava molt. En alguna entrevista havia afegit que
durant el procés de redacció de la novel·la sovint li costava «desconnectar» i
que tenia la sensació que no podia escapar ella tampoc d'Auschwitz. Creus que
aquesta forta implicació en la novel·la queda reflectida en la mateixa obra? En
podries posar algun exemple?
–Tenint en compte que les dates corresponen als anys 1992-1993, quants mesos
va tardar Anglada a escriure l'obra des que en féu el primer esquema definitiu
fins que la deixà enllestida (tret dels darrers retocs)?
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II. MODELS DE PROVES DE COMPRENSIÓ LECTORA
PROVA 1
1) L'obra comença amb la interpretació d'un concert. A quina ciutat i país té lloc
aquest concert?
a) A Varsòvia (Polònia)
b) A Amsterdam (Holanda)
c) A Cracòvia (Polònia)
d) A Cremona (Itàlia)
2) Què va donar Regina a Climent Moragues (el narrador del primer capítol)
abans d'acomiadar-se d'ell?
a) Unes fotocòpies en què s'explicava la història del seu oncle Daniel.
b) El violí del seu oncle Daniel.
c) Uns quants discos amb enregistraments de concerts seus.
d) El diari que el seu oncle Daniel va escriure al camp de concentració.
3) Quina bona notícia donà un mecànic jueu a Daniel els primers dies del seu
internament?
a) Que aviat els alliberaria un empresari alemany afeccionat a la música.
b) Que Eva, la seva promesa, era viva.
c) Que aviat s'acabaria la guerra perquè les tropes aliades avançaven
ràpidament.
d) Que el màxim responsable del camp de concentració aviat seria rellevat
del seu càrrec.
4) Quin càstig imposà Sauckel a Bronislaw, el violinista, per desafinar durant un
concert?
a) El féu fuetejar 30 cops a les natges.
b) El féu afusellar.
c) El va enviar a una cel·la d'internament.
d) El va deixar sense menjar durant tres dies seguits.
5) Quin sistema d'eliminar els presos malalts van enginyar els SS en relació als
camions?
a) Fer-los estimbar per un penya-segat tot simulant un accident.
b) Fer explotar els camions plens de jueus amb càrregues de dinamita.
c) Carregar-los en camions i dur-los a un descampat per afusellar-los.
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d) Ofegar-los amb el gas del motor diesel.
6) Què es jugaren Sauckel i Rascher en relació al violí que construïa Daniel?
a) Una caixa de vi de Borgonya.
b) Un ascens per al qui guanyés l'aposta.
c) Una quantitat de diners.
d) De fet, no es jugaren res.
7) Per què un dia els SS vestiren Daniel i tres presos més amb robes noves?
a) Perquè les que duien eren ja massa velles i els en volien fer de noves.
b) Per a fer-los una fotografia per a la propaganda nazi.
c) Per riure's d'ells, ja que mai no podrien dur aquelles robes.
d) Per fer-los servir de models per als nous uniformes de les SS.
8) A quin país es retirà Bronislaw, el violinista, després de sortir del camp de
concentració?
a) A Itàlia
b) A Suècia.
c) A Polònia.
d) A Israel.
9) Com recompensà Sauckel a Daniel per la construcció del violí?
a) Perdonant-li la vida.
b) Amb un plat d'estofat.
c) Amb uns dies de descans.
d) De fet, no el recompensa de cap manera ja que aquella era la seva
obligació.
10) Com acabaren Sauckel i Rascher després de l'alliberament del Camp dels
Tres Rius?
a) Ambdós foren afusellats.
b) El primer s'escapà i el segon fou penjat.
c) El primer s'escapà i el segon fou condemnat a cadena perpètua.
d) El primer fou penjat i el segon se suïcidà.

234

PROVA 2
1) Quina proposta van fer a Regina Virgili Stancu, Gerda i el narrador del
primer capítol (Climent Moragues) abans d'acomiadar-se d'ella a Cracòvia?
a) Que accedís a gravar un disc amb ells.
b) Que els acompanyés en una gira.
c) Que passés uns dies de vacances amb ells a París.
d) Que tots quatre plegats donessin un curs d'especialització en el
conservatori de Cracòvia.
2) Per quin motiu van castigar Daniel, al principi de la novel·la, els kapos del
camp de concentració?
a) Per haver-se negat a complir una ordre.
b) Per no haver treballat a la fabrica al ritme esperat.
c) Per res en especial.
d) Per haver-se adormit i no sortir a l'hora quan tocaven diana al matí.
3) Segons el relat de Freund, el mecànic jueu, com s'havia salvat Regina, la
neboda de Daniel?
a) Perquè un músic alemany client seu l'havia acollit a casa seva com si fos la
seva neboda.
b) Perquè l'havia adoptat el kapo d'un altre camp de concentració.
c) Perquè s'havia amagat sota un llit de casa quan les SS van arrestar tota la
seva família.
d) Perquè en el camp de concentració una cuinera alemanya li havia posat
afecte i la cuidava com si fos la seva filla.
4) Per quin motiu submergien els kapos alemanys alguns presoners en aigua
fredíssima?
a) Ho feien sense cap raó aparent, només per veure'ls sofrir.
b) Per acostumar-los a suportar l'aigua freda de les dutxes.
c) Per aplicar els resultats als aviadors alemanys caiguts a les aigües del
Bàltic.
d) Per acostumar-los a treballar, després, en temperatures sota zero.
5) Quin presoner va trobar a faltar especialment Daniel després de l'anomenada
«neteja de primavera»?
a) El seu amic Freund, el mecànic.
b) Un músic jueu que tocava a l'orquestra del camp de concentració.
c) Un fuster gran que feia dies que tossia.
d) Un pres comú que el vigilava mentre construïa el violí.
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6) Quina reacció tingué Sauckel després que Bronislaw toqués la Follia
d'Arcàngelo Corelli amb el violí construït per Daniel?
a) Llençar una moneda a l'estoig del violí.
b) Perdonar-li la vida, ja que en un principi pensava enviar-lo a la càmera de
gas.
c) Es mostrà completament indiferent.
d) Recompensar-lo amb un plat extra de menjar.
7) Quin missatge va escriure en el paper que donà a Bronislaw després del seu
concert un membre de la Wermacht?
a) Una felicitació per la seva bona interpretació musical.
b) Unes coordenades secretes per poder escapar-se del camp de concentració.
c) La promesa que els trauria d'allí.
d) La seva adreça perquè l'anés a trobar quan sortís del camp.
8) Què donà a Daniel el metge jueu que el curà del trenc al cap que es féu en
caure a terra per l'esforç de descarregar del camió els testos de plantes per a
l'hivernacle de Sauckel?
a) Una càpsula de cianur per si de cas no podia suportar tot aquell horror.
b) Una capsa de vitamines.
c) Unes monedes per tal que se les gastés a la cantina del camp.
d) Unes peces de fruita ja que estava molt desnodrit.
9) Sobrevisqué Daniel al seu internament al camp de concentració?
a) Sí, però morí relativament jove.
b) No, morí al mateix camp.
c) Morí a l'hospital on fou ingressat després de l'alliberament del camp.
d) Sí, i morí ja molt vell a Polònia, cuidat per la seva neboda Regina.
10) Qui comprà per a Daniel el violí construït a Auschwitz?
a) La seva dona Eva.
b) Bronislaw, el seu amic músic.
c) Freund, el seu amic mecànic.
d) El membre de la Wermacht que assistí al concert que amb ell féu
Bronislaw al camp de concentració.
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SOLUCIONARI
Prova 1:

Prova 2:

1c
2a
3b
4c
5d
6a
7b
8b
9b
10 d

1b
2d
3a
4d
5c
6a
7d
8b
9a
10 c

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Cal tenir en compte que en les proves d’elecció múltiple els errors han de ser
penalitzats per evitar que el factor atzar desvirtuï la nota final.
Normalment la fórmula aplicada és la següent:
Nota = Encerts – Errors / n - 1
És a dir, la Nota ha de ser el resultat dels encerts menys els errors dividits pel
nombre d’opcions menys una (en el nostre cas, 4 – 1 = 3). Lògicament, les
preguntes no contestades ni sumen ni resten.
D’aquesta manera, un alumne que hagi respost correctament 7 preguntes,
erròniament dues i n’hagi deixat una en blanc tindria la següent nota:
Nota = 7 – 0’6 [2 / 3] = 6’4.
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III. L’ORDIT DE LA TRAMA
1) L'any 1998 Maria Àngels Anglada conegué personalment Jacques Stroumsa,
un jueu de Salònica (Grècia) deportat amb la seva família a diversos camps de
concentració alemanys durant la II Guerra Mundial i que aconseguí de
sobreviure al camp de Mathausen gràcies a la seva habilitat tocant el violí.
Stroumsa va escriure les seves memòries en un llibre intitulat Tria la vida, la
versió catalana del qual és prologada per la mateixa Anglada (Barcelona:
Columna, 1999). A continuació et transcrivim una sèrie de fragments d'aquesta
obra que casualment presenten moltes afinitats amb el relat d'Anglada. Llegeixlos i respon les preguntes que trobaràs al peu:
a) «Em sembla que el nostre comboi , que havia sortit el 29 d'abril del
1943, un bonic dia de primavera, va arribar a Birkenau, a l'Alta Silèsia,
cap a les quatre o les cinc del matí del 8 de maig de 1943. En desembarcar
del tren a la llum dels projectors, els cops de porra i els crits dels SS
tingueren l'efecte desitjat. Les portes dels vagons s'obriren bruscament, i
vam veure precipitar-se cap a nosaltres un exèrcit de joves, amb vestits
de ratlles blaves i blanques, equipats amb uns pals, que cridaven com
salvatges: "Alle raus, schnell, raus" ("Tothom fora, fora"). Feia fresca, una
mica de fred i tot. Encegats pels projectors, ensordits pels crits, aclaparats
pels cops, sense comprendre ben bé què volien de nosaltres, vam baixar
atropelladament, sense agafar res de res dels nostres efectes personals,
s'entén. (....).
Començava el procés d'integració a Birkenau. Primer, el tatuatge del
número de matrícula a l'avantbraç esquerre. Jo seria d'ara endavant el
número 121.097. De seguida, el barber: els cabells rapats al zero i tota la
resta del cos afaitada. Poc després tocava dutxa: calenta en excés o freda.
A continuació ens donaren els uniformes, de ratlles verticals blaves i
blanques, amb l'exhibició obligatòria del número de tatuatge, a dalt a
l'esquerra de l'uniforme i a l'esquena, escrit en l'interior d'un triangle
vermell, que volia dir "deportat racial"» (p. 55-58)
–Compara aquest relat amb el que trobaràs al capítol VI d'El violí d'Auschwitz,
en el qual es descriu el record de l'arribada de Daniel al Camp de concentració
dels Tres Rius. Quins elements s'hi repeteixen?
–En el relat d'Anglada es deixa entreveure la sospita del trist final que espera a
molts presos (sospita que és absent del relat de Stroumsa). Quines paraules
palesen aquesta sospita?
b) «Quan vam estar reunits al seu voltant, (el responsable del bloc) ens va
preguntar:
–Hi ha entre vosaltres algun häftlinge (presoner) que sàpiga tocar algun
instrument de música?
Aquesta pregunta, formulada amb tanta brusquedat, ens va sorprendre una
mica; després de tot el que havíem suportat des de l'arribada, encara calia
saber tocar un instrument de música! Ningú no va dir res, però els
nombrosos companys que em coneixien de Salònica es giraren
instintivament cap a mi assenyalant-me:
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–Puede ser bueno para todos.
Davant aquesta pressió amical, vaig fer un pas endavant tot dient, en
alemany:
–Toco el violí, però no sóc un professional. Com he declarat a l'entrada del
camp, sóc enginyer elèctric.
(...)
Haver estat violinista m'ha permès, durant un mes, d'estar en els comandos
sense deixar-hi la pell» (p. 60-68)
–Compara aquest passatge amb el que trobaràs al principi del capítol II en el
qual es narra el moment en què Daniel, en ésser preguntat a la seva arribada al
camp sobre el seu ofici, diu que és «fuster, ebenista». Es tracta en ambdós casos
d'una veritat absoluta o d'una veritat a mitges?
–Quina transcendència té en ambdós relats la declaració que Daniel és fusterebenista i Stroumsa, violinista?
–La resposta en castellà d’un dels jueus no és casual. Com s’anomena la variant
de l’espanyol parlada fins avui dia pels descendents dels jueus expulsats
d’Espanya l’any 1492?
c) «Després de l'arribada al camp i de la desaparició de la meva dona, dels
meus pares, només la música m'ha permès de no caure en la desesperació.
Perquè un home sense esperança és un home mort. La música m'ha permès
de suportar coses que no són suportables. L'horror rau en el que em va
caure al damunt: la majoria dels membres de la meva família havien
desaparegut, i la lògica nazi actuava com si nosaltres no ho sabéssim.
(...)
Simon Lacks conta un fet molt colpidor: "Durant un concert un diumenge a
la tarda, el doctor Ménasché tocava transportat per la inspiració i no es va
adonar de la llarga filera de camions carregats de dones que es dirigia
furtivament cap als forns crematoris. Els camions van desaparèixer en un
revolt. A bord d'un d'ells hi havia la filla del doctor.
(...)
Simon Lachs també escriu: "Quan un SS escolta música, sobretot si és una
música en especial que li agrada, curiosament, comença a assemblar-se a
un ésser humà».
–Segons els textos que acabes de llegir, quina conseqüència té la música en els
deportats jueus? I en els seus botxins? Es pot fer extensiu aquest efecte a Daniel
i a Sauckel?
d) «A Mulhouse m'havien donat un bitllet de mil francs que jo guardava
curosament per dedicar-lo a la compra d'un violí. Després d'unes setmanes,
havent recuperat les forces, vaig anar a passejar per París. De sobte, la mirada
se'm va quedar clavada en un aparador ple d'instruments de música. Era Can
Martin, luthier, carrer de Vaugirard, 68. Vaig entrar-hi amb el cor bategant.
(...)
Mentre li contava breument la meva història, ella (la mestressa de la botiga)
anava fent números: el violí, l'arquet, un joc de cordes de reserva, colofònia,
depassava de molt les meves possibilitats.
–Miri, està per sobre de les meves possibilitats. Hem rebut del govern un
regal de mil francs en passar la frontera: aviat treballaré i li prometo que
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tornaré.
–No hi ha cap problema: sap que el meu home és tinent i encara està a
l'exèrcit? Estarà molt content quan sàpiga, en tornar, que li he fet un regal.
Emporti-s'ho tot per mil francs.
Guardo aquest violí com un tresor per donar-l'hi a la meva néta, que té un
talent d'instrumentista que s'aferma cada dia» (p. 139)
–Stroumsa aconsegueix un nou violí després de sortir del camp de concentració.
En quines circumstàncies recupera Daniel el violí que ha construït al Camp dels
Tres Rius?
–Es pot establir algun paral·lelisme entre el destí últim d'ambdós violins (el de
la novel·la i el del fragment que acabes de llegir)?
2) Llegeix el següent fragment entorn de l'anomenada «solució final» del
problema jueu, extret d'un discurs d'Heinrich Himmler, màxim responsable de
la policia del III Reich, davant dels caps de les SS a Posen l'any 1943 –també,
alhora, pots mirar la pel·lícula del mateix títol–, i respon les preguntes que
trobaràs al peu:
«Una norma ha de tenir una absoluta validesa per a l'home de les SS: hem
de ser honrats, dignes, fidels i bons camarades amb els qui són de la nostra
mateixa sang i amb ningú més. Si altres pobles viuen pròsperament o es
moren de gana, això ens interessarà només en la mesura en què els
necessitem com a esclaus de la nostra cultura, altrament no ens interessarà
gens ni mica... Això és el que voldria inculcar a les SS i crec haver-ho
aconseguit ja amb una de les lleis més sagrades del futur: la nostra
preocupació, el nostre deure és el nostre poble i la nostra sang; per a això
hem de preocupar-nos, lluitar i treballar, i per a res més. Qualsevol altra
cosa ens ha de ser indiferent..
Amb tota franquesa em vull referir ara a una qüestió molt greu. Entre
nosaltres s'ha de parlar amb franquesa d'aquesta qüestió, i tanmateix no ho
fem mai en públic. Em refereixo a l'evacuació dels jueus, a l'extermini del
poble jueu. És un tema del qual hom parla fàcilment: "El poble jueu serà
exterminat –diu un membre del Partit–, està decidit ja en el nostre
programa. Aconseguirem l'exclusió i l'extermini dels jueus". I aleshores
vénen els vuitanta milions d'honrats alemanys i cadascú té el seu jueu
decent.
"Naturalment que els altres són uns porcs, però aquest és un jueu
excel·lent". De tots els qui parlen així, ningú no ho ha vist clar, ningú no ha
persistit en els seus propòsits.
La majoria de vosaltres sabrà el que significa veure amuntegats 100
cadàvers, o 500, o 1.000. Haver suportat això i sobretot –prescindint
d'excepcions de fragilitat humana– seguir essent honrats, ENS HA
ENDURIT. Això constitueix una pàgina gloriosa de la nostra història mai
no escrita fins ara...» (R. Schnabel, Poder sin moral, p. 36-37)
–De quin argument es val Himmler per a justificar el seu menyspreu cap a les
cultures diferents de la pròpia?
–Quin impediment troba Himmler, en el si de la cultura alemanya, per a
l'extermini total del poble jueu?
–Quina solució apunta Himmler davant de les reticències de molts alemanys
per a la posada en pràctica de l'anomenada «solució final», és a dir, l'extermini a
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gran escala dels jueus d'arreu d'Europa?
–Com titlla Himmler els qui es commouen davant d'un munt de cadàvers? Quin
sentit creus que dóna l'autor del text a aquest qualificatiu (positiu, negatiu,
neutre...)?
–D'acord amb les paraules literals de Himmler, quin sentit creus que té en el
text el qualificatiu d'«honrats» que apareix en el darrer paràgraf?
–Creus que el missatge transmès en aquest text està en consonància amb el
comportament dels kapos i oficials alemanys que ens presenta Maria Àngels
Anglada a El violí d'Auschwitz?
3) Darrerament el genocidi jueu ha estat negat –o profundament matisat el seu
abast real i les seves conseqüències– per alguns polítics àrabs en el que es
coneix com les «tesis revisionistes». Et transcrivim a continuació un fragment
d'un article sobre aquest tema publicat al diari francès Le Monde. Llegeix-lo i
contesta les preguntes que tens al peu:
«La conferència organitzada a Iran sobre la Shoah –que havia d'acabar el
12 de desembre amb un missatge del president iranià Mahmoud
Ahmedinejad– ha suscitat una onada de protestes a Israel, els Estats Units
i Europa. (...). Frederick Toeben –destacat partidari de les tesis
revisionistes– ha vingut a Teheran amb una maqueta del camp de
concentració de Treblinka per intentar demostrar que l'existència de les
càmeres de gas és una "mentida absoluta". (...) En el seu discurs
d'obertura, Mamouchehr Mottaki, ministre iranià d'afers exteriors, va
manifestar clarament quin era el sentit de la conferència: la denúncia
d'Israel i del sionisme, els mètodes del qual són comparables als del
nazisme. "Avui en dia, els qui pretenen ser antinazis són ells mateixos
racistes i colonialistes i el que han fet a molta gent no difereix gaire dels
crims dels nazis", ha declarat M. Mottaki» (13-12-2006, p. 4)
–Al text es parla de «sionisme». Què designa aquest mot?
–Segons aquest text, quines són les raons profundes que porten les autoritats
iranianes a negar el genocidi jueu (tingues en compte la situació geopolítica
actual de l'estat d'Israel)? Creus justificada aquesta seva actitud?
–Quines conseqüències creus que pot tenir cara al futur la negació d'un genocidi
com el jueu perfectament documentat?
4) Com saps, la majoria de capítols d’El violí d’Auschwitz són encapçalats per
una citació literària i per un document del llibre de Reimund Schnabel Poder sin
moral. Historia de las SS, anteriorment citat. Omple la següent graella tot indicant
el tema i autor de la referència literària i el tema del document reproduït per
Anglada, segons els exemples donats (quan manqui algun d’aquests
documents, fes-ho constar amb una creu):
Capítol

Referència literària

Document

I

x

Informe sobre l’ús d’arma de foc

II

Davallada als Inferns (Andreu

Formulari per a càstigs i assots

Febrer)

(1942)
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III
IV
V
VI
VII
VIII

5) La selecció de les citacions literàries i dels documents històrics per part
d’Anglada no és normalment casual. Escull un parell de capítols de l’obra i
busca exemples que justifiquin aquesta elecció. Creus, a més, que és
intencionada la contraposició de fragments literaris, sovint d’un gran lirisme,
amb els freds documents reals recollits per Schnabel? Què creus que pretén
l’autora amb aquesta contraposició?
6) A El violí d'Auschwitz trobem una bona munió de personatges que van des
dels autèntics protagonistes (Daniel, Bronislaw, Sauckel...) fins a d'altres
simplement al·ludits al llarg del relat. Identifica’ls a partir de la descripció que
en fa l’autora. Per ajudar-te una mica et donem els noms dels personatges en
qüestió:
Regina, Gerda i Virgili Stancu, Daniel, Sauckel, Eva, Tisch, Bronislaw, Freund,
Himmler, Rascher, Climent Moragues.
–Comandant en cap de les SS, que felicità Rascher pels seus experiments amb
els presos congelats: _______________ .
–Luthier jueu obligat a construir un violí que soni com un Stradivarius per
salvar la vida: _________________.
–Muller d'en Daniel, deportada com ell, que treballa en una fàbrica d'un
empresari alemany: _________________.
–Neboda de Daniel, que al principi de la novel·la toca el violí construït pel seu
oncle al Camp dels Tres Rius: ________________.
–Músic jueu deportat al Camp dels Tres Rius que interpreta La Follia,
d'Arcàngelo Corelli, amb el violí construït per Daniel: __________________.
–Violinista català integrant del trio Izvorul que fa de narrador en el primer
capítol de l'obra.
–Empresari alemany que regenta una fàbrica d'uniformes militars i que es
mostra relativament compassiu amb els seus treballadors jueus:
___________________.
–Mecànic jueu deportat, com Daniel, al Camp dels Tres Rius:
_________________.¡
–Comandant en cap del Camp de concentració dels Tres Rius:
____________________.
–Parella de músics (ella violoncel·lista i ell pianista) integrants, junt amb
Climent Moragues, del Trio Izvorul: ______________________.
–Metge alemany que fa experiments mèdics terribles amb jueus al Camp dels
Tres Rius: ________________________.
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7) Ara fes una classificació dels personatges de l’exercici anterior segons siguin
opressors o oprimits (ambdós del camp de concentració), o bé siguin
personatges aliens a aquest camp:
Personatges del camp
Oprimits

Personatges de fora del camp

Opressors

8) En aquesta novel·la els diversos capítols no són narrats sempre pel mateix
personatge, tret que, si bé pot dificultar en algun moment el seguiment de la
novel·la (sobretot al principi de cada capítol), li dóna un gran dinamisme.
Assenyala a la següent graella qui és el narrador de cada capítol:
Capítol

Narrador

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

9) En el capítol VI, Daniel, en veure arribar un camió amb nous presos, recorda
la seva arribada al camp, molt temps abans. A continuació reproduïm quatre
imatges antigues que presenten quatre moments diferents de l’arribada de
deportats a Auschwitz. Ordena-les seguint el relat de Daniel:
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A. _________________________

B_______________________________

C. ___________________________

D. ____________________________

10) En el llistat següent anotem les diferents parts d’un violí. Relaciona-les amb
el dibuix que reproduïm a continuació:
mànec, botó, celleta, pont, tapa, clavilla, efe, cordal, voluta, filet,
celleta, claviller, recolzabarbeta.

11) L’autèntic leitmotiv de l’obra és, com saps, la construcció d’un violí per part
de Daniel en el Camp de concentració dels Tres Rius, un violí que, al capdavall,
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li salvarà la vida. Ordena, tot numerant-les de l’1 al 10, les fases de construcció
d’aquest instrument segons el relat d’Anglada:
–Col·locació de l’ànima sota la tapa harmònica:
–Disseny i tallat del mànec:
–Tallat i rebaix de la tapa:
–Envernissat del violí:
–Col·locació de la tapa harmònica:
–Rebaixat de l’interior amb una petita gúbia:
–Encolada de les dues peces que formen la tapa:
–Selecció i ordenació de les eines per a construir el violí:
–Unió de la barra harmònica amb la tapa:
–Selecció de les fustes per a construir el violí:
12) Un cop identificades les fases de construcció d’un violí, diques a quines a les
fases anteriors corresponen les quatre imatges que reproduïm a continuació i
que són extretes del llibre de Ramon Pinto i Comas Manual del luthuer. Tratado
práctico sobre la construcción de violines, Barcelona, 1989:

A. ________________________

C. __________________________

B. ____________________________

D. __________________________
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E. ________________________

F. ___________________________

13) La manca pràcticament total de menjar al Camp dels Tres Rius fa que sovint
Daniel recordi els àpats de què gaudia a Salònica abans del seu internament al
camp de concentració. Aquest àpats, com hauràs endevinat, responen a la
tradició jueva, que és molt estricta, per exemple, en la separació de determinats
aliments a taula. Omple la següent graella amb els aliments citats per Daniel, la
festivitat amb què estan relacionats i el moment del dia en què es prenen:
Aliment / Àpat

Festivitat

Moment del dia

14) En un passatge de la novel·la, Anglada explica que un company de barracó
d'en Daniel, un professor de Cracòvia internat per socialista, anomenava el riu
que voltava el camp de concentració «l'Aqueront». Busca informació sobre
aquest riu en alguna enciclopèdia o diccionari de mitologia i explica el sentit
d'aquesta denominació.
15) Anglada en una ocasió, parafrasejant Sèneca, afirmà que el dolor d'una
víctima és quelcom sagrat i que l'artista (l'escriptor en el seu cas) ha d'erigir-se
en portaveu d'aquest dolor sense caure en el que ella anomenava el «sadisme
literari», és a dir, sense recrear-se en el dolor. Creus que El violí d'Auschwitz és
un bon exemple d'aquest principi? Quin tractament del dolor fa l'autora en
aquesta obra (l'exagera, s'hi recrea, en fa un tractament respectuós...)? Justifica
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amb algun exemple la teva resposta.
16) Anglada reblava el comentari anterior dient que l'artista ha d'intentar posar
una mica de bellesa enmig de l'horror. Aquesta bellesa és representada, en el
cas de la novel·la que ens ocupa, per la música, que és l'única força que manté
viva, en més d'un personatge, l'esperança de salvar-se enmig de l'horror que es
viu al camp de concentració. A partir d'aquesta idea, explica la simbologia que
té, al teu entendre, el títol d'aquesta novel·la.
17) Neus Català, supervivent del camp de concentració de Ravensbrück i
nomenada catalana de l’any el 2 de febrer de 2007, digué en el seu discurs
d’agraïment pel premi que durant el seu internament «la nostra dignitat va
estar sempre per sobre de les pallisses que ens clavaven cada dia. No ens vam
sotmetre mai». En quines accions, gestos o comentaris creus que es manifesta la
dignitat de Daniel al camp dels Tres Rius?
18) Fes un llistat dels sobrenoms amb què Anglada qualifica els oficials de les SS
al llarg de la novel·la. Per què creus que són tots ells tan negatius?
19) Els alemanys sovint qualifiquen els presos com a «subhomes» o, en
alemany, «Untermenschen». Quin sentit té aquest qualificatiu en la lògica de
funcionament d'un camp de concentració nazi? Per a respondre a aquesta
pregunta, tingues en compte les paraules de Daniel al final del capítol VI, quan
dóna el seu suport d'amagat a un jove pres polític que acaba de rebre un cop
brutal al rostre per part d'un oficial alemany.
20) Bronislaw, amb el violí construït per Daniel, interpreta la Follia d'Arcàngelo
Corelli. A partir del títol, creus que és casual l'elecció d'aquesta obra en el marc
de l'infern en què viuen els deportats jueus? Diries que en la decisió de
Bronislaw s'hi amaga alguna segona intenció? Com justifica, però, el violinista
l’elecció d’aquesta peça? Transcriu-ho.
21) En aquesta novel·la no trobem descripcions exhaustives ni de la psicologia
ni de l'aspecte físic dels personatges. Què creus que pretén l'autora amb aquesta
imprecisió?
22) La figura del músic jueu Bronislaw va guanyant importància al llarg de la
novel·la. A què creus que es deu aquest fet? Fins a quin punt consideres que és
clau la participació de Bronislaw per al desenllaç de la història?
23) Al final de la novel·la es diu que Daniel recupera el violí gràcies al seu amic
Freund, el mecànic, que el comprà en la subhasta dels béns de Sauckel. Per què
creus que és tan important que Daniel recuperi el seu violí? Quina
transcendència té aquest fet per a la seva pròpia vida i per al sentit últim de la
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novel·la?
24) Comenta la frase que clou el llibre: «No, no era veritat, oi, Daniel, que la
música amanyagués les feres, però tot era cançó, al capdavall». Qui és el seu
narrador? Creus que aquesta frase, que la mateixa Anglada havia definit
d’«homèrica», aporta una nota final d’optimisme o de pessimisme? Raona la
teva resposta.
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IV. LLENGUA I ESTIL
1) En altres novel·les com També a tu, Cleanòrides o Quadern d'Aram Maria
Àngels Anglada segueix la tècnica narrativa anomenada «ziga-zaga» segons la
qual la història no és narrada en ordre cronològic sinó que s'avancen alguns
esdeveniments –fent així un salt en el temps– per donar-los especial rellevància.
A El violí d'Auschwitz Anglada utilitza també aquesta tècnica. Posa'n algun
exemple.
2) A continuació et transcrivim un dels passatges més punyents d'El violí
d'Auschwitz que narra el mètode ideat pels alemanys per acabar amb la vida
dels jueus malalts fent-los respirar el gas del motor diesel amb què els
transporten. Substitueix els mots en negreta per un sinònim d'entre els que et
donem a continuació (tingues en compte que els verbs apareixen únicament en
infinitiu, els substantius en singular i els adjectius en la seva forma masculina
singular):
pèrfid, notícia, haver, avariar, explicació, còlera, mot, quantitat, conhort,
enraonia, llotós, difondre, pandèmia, fugida, revolta, trampa, guarir,
respirar, alliberar.
«No va necessitar cap més aclariment (
). Tampoc no existien (
) paraules (
) de consol (
) per al seu amic, per tant tots dos
van callar. Era veritat, doncs, la brama (
) que havia corregut pel
camp sobre els camions de la mort, el rumor (
) que ningú no sabia
d'on havia sortit i s'havia escampat (
), igual que les epidèmies (
), entre els presos. Per això s'espatllaven (
) tan sovint, aquells
vehicles, perquè sortien de la carretera general i anaven per camins dolents i
fangosos (
), sense descarregar, per tal d'evitar avalots (
)i
intents de fuga (
). Entaforats a dintre, com dins una ratera (
)
mortal, els malalts es curaven (
) ràpidament, aspirant (
) el gas
del motor Diesel quan el conductor, després pagat amb doble dosi (
) d'alcohol, premia la palanca; també els nens eren així deslliurats (
)
d'un cop del parany insidiós (
) de la seva infantesa. Pensant en tot
això, en Daniel s'hauria mossegat els punys de ràbia (
), però ni aquest
gest inútil no es podia permetre, si és que volia sobreviure».
3) A continuació tens una sèrie de passatges d'El violí d'Auschwitz en què
Anglada fa servir una expressió popular o una frase feta. Escull el significat
correcte d’entre els que et proposem al peu:
A) «Virgili Stancu, el pianista del nostre trio, havia accedit al suggeriment
dels organitzadors polonesos creant amb el seu art de sempre els preludis de
Chopin que tenia en dits»
a1) coneixia per sobre.
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a2) les partitures dels quals tenia a les mans.
a3) coneixia perfectament, de memòria.
a4) sempre li havien agradat.
B) «Sense voler, el ribot se li parà en sec»
b1) de cop.
b2) perquè no l'havia agafat bé.
b3) poc a poc, suaument.
b4) perquè no estava sec i li relliscava de la mà.
C) «Li envejà les avellanes que rosegava sorollosament, com fent-los
denteta»
c1) si tingués molta gana.
c2) fent-les petar amb les dents.
c3) mofant-se d'ells.
c4) fent-los enveja.
D) «Per uns moments, en Daniel quedà mut, paralitzat, mirant d'entendre el
sentit de les paraules que, a batzegades, a contracor, havien sortit de la boca
del músic»
d1) involuntàriament.
d2) sense voler.
d3) premeditadament.
d4) poc a poc.
E) «Van acordar que no en parlarien amb ningú més, ni tan sols amb el
mecànic, tan bon amic com bocamoll»
e1) poc conscient del resultat de les seves accions.
e2) discret.
e3) xerraire.
e4) poc donat a parlar en públic.
F) «Seria molt pitjor que es ferís a les mans o esguerrés l'instrument: que per
algun defecte no tingués la sonoritat que calia, aleshores hi perdrien bous i
esquelles»
f1) ho perderien tot.
f2) perdrien l'aposta que havien fet.
f3) haurien de llençar l'instrument i construir-ne un altre.
f4) la feina feta no serviria de res.
G) «En van parlar entre ells, sortint de la "sastreria" i de cap manera no en
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van treure l'aigua clara»
g1) van posar-se d'acord.
g2) van entendre què passava.
g3) els va agradar aquella escena.
g4) volgueren tornar a participar mai més en una història com aquella.
H) «No s'havia arriscat a cap provatura, les mides exteriors eren les exactes,
que se sabia de cor»
h1) amb força exactitud.
h2) per casualitat.
h3) vagament.
h4) de memòria.
4) En el quadre següent tens una llista de verbs que descriuen algunes de les
feines de luthier de Daniel. Escriu al costat de cadascuna el seu significat i l'eina
o la màquina que s'utilitza per a dur-les a terme:
Verb

Definició

Eina / Màquina

ribotar
polir
emmetxar
encolar
serrar
entrescar
rebaixar
raspar
allisar
clavar
desclavar

5) En el següent llistat tens una sèrie d’expressions extretes d’El violí
d’Auschwitz. Assenyala, a la casella de la dreta, el recurs estilístic utilitzat en
cadascuna d’elles (trobaràs exemples d’anàfora, antítesi, comparació,
eufemisme, interrogació retòrica, sinestèsia, metonímia, metàfora i
personificació).
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Exemple
«Les seves cordes em responien tal com jo els demanava, com
el fang dòcil a les mans que el modelen»
«No és que fos molt potent (el so del violí); vellutat i ple, sí
que ho era»
«S’hauria salvat, doncs, de tantes destruccions un Mathaeus
Dobrucky, de Cracòvia? »
«la música la devia haver ajudat molt a sobreposar-se a tantes
ombres»
«No plovia, la nit era freda i quieta, els seus somnis inquiets»
«De sostre de la sala penjaven cadàvers, penjaven violins»
“L’horror se li enfilava per les cames com una serp sorgida del
fang»
«Col·locà la peça meitat fora i meitat damunt la taula»
«On era aquella quietud, l’ordre càlid del seu taller, els
rengles de violins penjats al sostre?»
«No li costava d’endinsar-se a les golfes del cervell tota la
fúria i la boira que els envoltava»
«S’obligà a no pensar, fins al vespre, en el seu estimat, estimat
violí»
«En aquell dia que moria tan a poc a poc hi havia hagut una
revisió general dels presos»
«Els führers l’havien batejada (la revisió general dels presos)
amb el nom de neteja de primavera»
«Molt a poc a poc (…) el llaç asfixiant del record s’afluixà»
«Avui respirava amb més facilitat, agraïa la llepada del sol»
«Li va haver d’arrencar els mots amb les tenalles de la seva
desesperada insistència»

Recurs estilístic
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V. LA VEU DE LA CRÍTICA
1. El tractament de l'horror:
1.1. «El retrat de les víctimes de la indústria de la mort nazi és reflectit en la
novel·la a partir de petites vivències quotidianes més que de grans gestes o
mortaldats. Així, en una de les escenes, quan arriben nous presoners al
camp, Daniel, malgrat el fred, la gana, els crits, els cops, malgrat l'intent de
no pensar en res que no sigui immediat, malgrat ell mateix, doncs, no pot
evitar experimentar un sentiment de compassió pels nouvinguts. De
seguida s'alegra de descobrir el mateix sentiment en un altre presoner, amb
qui comparteix en silenci l'orgull de no haver estat reduït a subhome» (V.
Pagès Jordà, «Les escletxes de l'horror», El Punt, [Girona, 26 de juny de
1994], p. 29).
–Si bé, com diu V. Pagès, és cert que l'autora evita descriure escenes de grans
gestes i mortaldats, no podem pas dir que, sobretot les segones, siguin absents
del relat. Com i per boca de qui, però, són referides aquestes en El violí
d'Auschwitz?
–En quins termes s'expressa en el relat la compassió de Daniel pels nouvinguts
de la qual ens parla també el primer fragment? Qui són, segons ell, els autèntics
«subhomes»?
1.2. «El protagonista ha de lluitar contra la gana, les tortures, la son, la
feblesa física i totes les penalitats que li toquen viure per poder complir
l'encàrrec de Sauckel, el comandant del camp. Malgrat tot, allò que potser
aparenta ser –per la morbositat amb què es tracta avui dia la violència en el
cinema i els mitjans de comunicació– un "reality show" que es complau en
la desgràcia i la misèria, resulta ser un bonic cant a l'esperança» (F. Nadal
Rius...).
–Aquest fragment es fa ressò de l'allunyament del relat d'Anglada del
sensacionalisme barat a què ens tenen acostumats darrerament el cinema i els
diferents mitjans de comunicació. Creus que, per exemple, la narració detallada
dels experiments de Rasher o dels mètodes per eliminar els presoners malalts
hauria pogut portar el relat d'Anglada a l'òrbita d'un «reality show»? Per què?
1.3. «Però és, sobretot, la compassió amb què l'autora s'acosta als límits del
sofriment i de la degradació humanes allò que ens permet d'identificar-nos
amb aquestes situacions extremes o, de passada, amb les petites anècdotes que
ens deixen abaltits i commoguts» (F. Parcerisas, «Commovedor», El País,
[Madrid, 7 de juliol de 1992]).
–A banda de la compassió que sent Daniel pels nous deportats de què ens parla
el primer fragment, aquest mot també qualifica, d'acord amb el fragment que
acabes de llegir, el tractament de tota la història de les víctimes de la barbàrie
nazi per part d'Anglada. Estàs d'acord amb aquest qualificatiu? Quins altres
qualificatius creus que escaurien a aquest tractament?
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1.4. «Maria Àngels no s'hi rabeja, amb els botxins, ni carrega les tintes amb
les barbaritats que van cometre: simplement, deixa parlar l'esfereïdora
fredor dels documents» (F. Foguet, Maria Àngels Anglada. Passió per la
memòria. Barcelona: Pòrtic, 2003, p. 216)
–Segons aquest fragment, Anglada no carrega les tintes amb les barbaritats
comeses pels oficials alemanys al Camp dels Tres Rius i en altres camps de
concentració i extermini del III Reich. Això no vol dir que sigui comprensiva
amb ells, ni de lluny. A banda de deixar parlar «l'esfereïdora fredor dels
documents», de quins altres mitjans se serveix a la novel·la per evidenciar, amb
tota la seva cruesa, la falta d'escrúpols de Sauckel, Rasher i la resta d'oficials i
kapos alemanys?
2. Personatges:
2.1. En la presentació dels personatges d'aquesta novel·la, en comparació amb
els de les novel·les anteriors d'Anglada, hi va tenir un paper molt important una
observació que li féu, en una entrevista televisiva, el cantautor Raimon. Llegeix
les següents paraules de la mateixa Anglada i respon la pregunta que et
proposem al peu:
«(Raimon) em va fer una entrevista en un programa que es deia Literal. I
em digué: “a les seves novel·les el mal no hi surt mai personificat”. I vaig
contestar-li: “a Glauca, sí, perquè hi surt la reina Arsínoe”. “Sí, però no
queda personificada, em replicà”. I vaig pensar: “Escriuràs una novel·la
en què surti el mal ben personificat”» («Maria Àngels Anglada: La passió
per la memòria», El Pou de Lletres, núm. 13-14 [estiu de 1999], p. 81).
–Creus que, a El violí d'Auschwitz, el mal hi surt perfectament personificat?
Posa'n algun exemple. Aquest nivell de personificació és igual en el cas dels
botxins (els kapos i oficials alemanys) i en el de les víctimes?
2.2 La mateixa Anglada, en una entrevista publicada al diari gironí El Punt,
responia de la següent manera la pregunta de si havia volgut que el seu llibre
fos un memorial:
«Sí. Això ho sabien molt bé els grecs. Homer diu : «perquè hi hagi
cançons per als homes que encara han de néixer”. Per recordar tant els
herois com les víctimes. I també volia que fos una història sobre la
dignitat humana. Per això el meu protagonista no és un alemany bo, un
Schindler, sinó una víctima que lluita, i que, encara que reduït a les
condicions més abjectes, la dignitat sempre és seva, i la indignitat és
sempre del botxí» (P. Puig, «Cantem per als homes que han de néixer», El
Punt, [Girona, 23 d’abril de 1994], p. 11).
–Estàs d’acord amb l’opinió d’Anglada segons la qual hauria estat molt més
difícil de posar de relleu la dignitat humana si el protagonista hagués estat un
alemany bo i no pas una víctima? Argumenta la teva resposta.
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3. Llenguatge i estil:
3.1. «La prosa de Maria Àngels Anglada és sòbria com mai, incisivament
objectiva, afinadíssima» (M. Vayreda, Op. cit., p. 18)
3.2. «Davant les novel·les poc consistents i el llenguatge més efectista que
elaborat a què, malauradament, ens té acostumats una bona part de la
producció literària catalana actual, és un plaer topar-se amb una història
sòlida, ben construïda i documentada, de prosa sòbria, senzilla i elegant,
com la que trobem a la darrera novel·la de Maria Àngels Anglada El violí
d'Auschwitz» (R. F. «Una obra sobre la dignitat humana davant l'adversitat
més terrible», La Marxa de Catalunya, [Vic, 30 de setembre de 1994], p. 23)
–Estàs d'acord amb la definició del llenguatge d'El violí d'Auschwitz que fan els
autors d'aquests fragments? Dels adjectius aplicats («sobri», «objectiu»,
«afinadíssim», «senzill» i «elegant»), quin o quins et semblen més encertats?
–Creus que la utilització, per part d'Anglada, de paraules malsonants com
«Porc» o «el Gran Porc» per a designar els oficials alemanys –l'autora no ho
havia fet en cap novel·la anterior– ajuda a l'objectivitat del llenguatge o més
aviat al contrari?
3.3. «(A El violí d'Auschwitz) Maria Àngels Anglada desplega un català
sedós, on els sentiments més exaltats acaben per trobar la contenció
expressiva, l'adjectivació exacta» (A. Pons, «Maria Àngels Anglada», Avui,
[Barcelona, 26 de gener de 1995)
–Aquest fragment insisteix en l'exactitud de l'adjectivació que caracteritza
sempre la prosa d'Anglada. Busca a l'obra algun exemple que justifiqui aquesta
afirmació.
3.4. «Indiscutiblement, El violí d'Auschwitz és l'obra d'una escriptora
singular com el mateix violí, perquè és, abans de res, poeta i, per tant, està
acostumada a treballar l'essència del llenguatge amb el cisell de
l'escriptura, és l'artista que moldeja amb paraules. I no us penseu que
aquesta sigui una afirmació pròpia de la retòrica de compromís que
pertoca en ocasions semblants, ben al contrari: les novel·les de poca acció i
molta descripció són sempre obra de poetes, acostumats al treball de
miniaturista, d'elaboració conscienciosa dels petits detalls» (X. Heras i
Trias, Text mecanografiat de la presentació d'El violí d'Auschwitz al Casino
Menestral de Figueres el mes de maig de 1994 [Arxiu particular de Maria
Àngels Anglada])
–Segons X. Heras la condició de poeta d'Anglada condiciona el llenguatge
profundament poètic de l'obra. Busca algun fragment en què es posi de relleu
la poeticitat del llenguatge d'Anglada.
–Estàs d'acord amb l'afirmació d'Heras segons la qual a El violí d'Auschwitz
prima la descripció sobre l'acció? Quins temes de l'obra són reservats a l’acció i
quins al diàleg?
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4) La veu del record:
A continuació et reproduïm dues opinions divergents sobre el paper i la
importància del record en la figura de Daniel. Llegeix-les i digues quina de les
dues et sembla més encertada i perquè:
4.1. «La duresa d'una vida limitada a obeir, a realitzar les feines més
ingrates, sense horitzó visible, amb sofriments físics i morals, que van des
dels assots a no saber quants dies es pot durar mentre el cos aguanti, només
queda amorosida pels bons i silenciosos records. Records que afloren
mentre el luthier treballa incansablement. La benignitat de la mare, els
cuinats casolans que li posava a taula, s'ajunten al perfil de la filla sempre
tan viu en la memòria sobretot d'ençà que la sap viva, i l'ajuden a mantenirse en peu» (M. Vayreda, «Relat entorn d'un violí», Hora Nova, [Figueres, 1016 de maig de 1994), p. 18)
4.2. «Y es que el secreto está precisament en la memoria, que es el hilo
conductor de la vida. Daniel, el luthier de Cracovia, se ve en enormes
dificultades para recordar. Se le escapan los rostros, las formas, las
sensaciones de cuando era vida, no esto» (R. Pereda, «Sobrevivir en
Auschwitz III», Babelia [suplement literari d'El País], Madrid, 1 de
novembre de 1997, p. 13).
5. Una versió cinematogràfica
Estava previst que una productora cinematogràfica, Iberoamericana Films, fes
una pel·lícula d'El violí d'Auschwitz, obra de la qual fins i tot arribà a comprar els
drets. Aquest projecte, malauradament, quedà arraconat. Llegeix les següents
paraules de Francesc Foguet i contesta les preguntes que et proposem:
«La repercussió que té El violí d'Auschwitz anima a fer-ne una versió
cinematogràfica al productor Andrés Vicente Sánchez, d'Iberoamericana
Films, la mateixa empresa que ha finançat pel·lícules com Belle Époque i
¡Ay, Carmela! La història de Daniel i el tema universal de l'Holocaust són
dos atractius molt seductors per a una producció cinematogràfica. Al mes
de juliol de 1994, Maria Àngels signa el contracte amb el productor per a
vendre-li els drets de la novel·la fins al 1999.
L'adaptació de la novel·la és encarregada inicialment a l'escriptor Jorge
Semprún, que treballa en el projecte des de l'estiu del 1994 i que es
compromet a tenir-la enllestida al desembre. La pel·lícula mantindria la
fidelitat al personatge del luthier i al nucli de la història, però entraria més
directament en el tema del llibre i seria més dura, ja que visualitzaria tot
allò que la novel·la tan sols insinua. El rodatge és previst per al 1995, a
Polònia, amb actors de nacionalitat anglesa i alemanya» (Maria Àngels
Anglada. Passió per la memòria, p. 222)
–Tot i que el guió de la novel·la no arribà mai a ser escrit, digues a quins
episodis creus que es refereix Foguet quan diu que la pel·lícula visualitzaria tot
allò que la novel·la tan sols insinua.
–Per què creus que es va escollir Polònia com a escenari per a rodar la
pel·lícula?
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–Escull un capítol de l'obra i fes-ne, en un màxim d'un parell de fulls, un breu
guió cinematogràfic, especificant les paraules literals que dirien els personatges
en qüestió i les imatges que hi inclouries.
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VI. REFERÈNCIES CREUADES
1) A continuació et transcrivim un article en què Maria Àngels Anglada explica
una experiència personal viscuda l'any 1996 a l'illa grega de Rodes i que té una
estreta relació amb el tema d'El violí d'Auschwitz. Llegeix-lo i respon les
preguntes que trobaràs al peu:
NOTES DE VIATGE I: LUCÍA MODIANO
«He fet un viatge –massa breu– a Rodes, la bellíssima i mítica illa grega
del Dodecanès. Però no us parlaré avui dels seus arbres, del seu mar, de
les seves pedres daurades. Us presentaré una velleta del barri jueu de la
ciutat vella: es diu Lucía Modiano. És una dona gran, prima, vestida
amb una senzilla i neta bata, que podeu trobar davant de la sinagoga,
molt bonica: la trobareu escombrant, regant les plantes, netejant el
mosaic de palets del davant.
Lucía és, sens dubte, d’origen sefardita, i parla ladino, és a dir, un
espanyol arcaïtzant; deu ser, potser, la darrera persona que parla
aquesta varietat, a Rodes. Lucía és una de les escasses víctimes
grecojueves supervivents de l’Holocaust: ella va tornar dels camps de la
mort –era una nena–, on va morir tota la resta de la seva família,
juntament amb 2.000 membres de la comunitat jueva de Rodes. Ara
aquesta comunitat es redueix a unes quantes famílies, molt poques. Ben
a prop de la sinagoga hi ha la plaça dels Màrtirs Jueus.
A la façana de la sinagoga, hom pot llegir uns quants noms de
víctimes de la Shoah, en una làpida de marbre. La va fer bastir i la va
pagar Yedid Sharon, l’any 1969, en memòria del seu pare Ascher, la
seva mare Sarota, el germà Jacques i la germana Flore, amb el seu marit
M. Levi, tots deportats i morts. Entre els noms, vaig anotar els de Pérez,
Soriano, Modiano, Alhadeff, Caponya, Halfon, Rahamin… Em sembla
inconcebiblement pervers que la mà llarguíssima del nazisme arribés a
l’extrem més oriental de Grècia, colpegés una comunitat més aviat
pobra i es dediqués, com arreu, a l’assassinat sistemàtic i inexplicable de
tot aquest grup de persones.
Davant de realitats i testimonis com aquests, encara provoquen més
repulsió les tesis «negacionistes», com la darrera i flamant de l’exfilòsof
Roger Garaudy, convertit en islamista intolerant. Dol que l’Abbé Pierre,
persona que tant ha fet pels desvalguts, li donés suport, tan sols per
amistat, i ara s’hagi decidit a exiliar-se; és molt vell i penso que els
diaris i televisions, que l’exalçaven abans fins als núvols, podien ara
haver-se mostrat més discrets i compassius. El temps hauria pellat,
potser, les ferides. Però comprenc també que amb l’immens dolor i el
record de l’Holocaust no es pot ser frívol. Només cal mirar i escoltar les
serenes paraules i el rostre de Lucía Modiano, que té els records vius i
encén les llums de la memòria a la bella sinagoga de Rodes» (El 9 Nou,
núm. 1609 [17-VI-1996], pàg. 13)
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–Qui és Lucía Modiano? En quines circumstàncies la va conèixer Anglada?
–Què és una sinagoga? Amb quin aspecte o aspectes de la vida està relacionat
aquest edifici típic de la cultura jueva?
–En record de qui va fer bastir i va pagar la làpida de marbre de la vella
sinagoga de Rodes Yedid Sharon?
–Mira amb atenció la fotografia següent, feta per la filla de M. A. Anglada,
Mariona Geli i Anglada, durant l'esmentat viatge a Rodes i intenta identificar
els noms de les víctimes jueves citades per Anglada:

–Què és el «ladino»? Busca en alguna enciclopèdia informacions sobre aquesta
variant dialectal de l'espanyol (també coneguda com a «sefardita»). Com és que
s'ha perpetuat entre les comunitats jueves d'origen espanyol escampades per
tota la Mediterrània i Amèrica?
–Què és el que s'entén per «tesis revisionistes» (trobaràs més informació sobre
aquestes tesis a l'exercici 3 de l'apartat II)?
2) Fruit de l'experiència descrita en l'article anterior –i de la contemplació d'una
petita estàtua de la deessa Afrodita conservada en el museu arqueològic de
Rodes– és també el següent poema, titulat «Làpida i Afrodita», escrit al poble
empordanès de Vilamacolum (d'on era originari el marit d'Anglada, Jordi Geli),
immediatament després del retorn d'Anglada de l'illa de Rodes. Fes-ne una
lectura atenta i respon les preguntes que et proposem:
«Petita flor de marbre,
Afrodita de Rodes,
com una alba et recordo
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cisellada de llum.
No pas un déu ni el rar atzar pregon
de la perla marina et va crear:
mans humanes llegeixo al teu cos nu
i als llargs cabells que onegen.
Molt a prop, a la vella sinagoga,
veig els noms en el marbre:
Modiano, Rosanes, i Levy
i Soriano...
Tampoc no hi hagué atzar
ni l'innocent meltemi:
mans humanes
us vam empènyer, infants, mares i nois
en flor i astorats avis
–Modianos, Rosanes, i Levys
i Sorianos...
des del mar blau de Rodes, lluny, molt lluny,
fins al forn encès a Auschwitz»
–Mira amb atenció la fotografia de l'estatueta d'Afrodita que inspira la primera
part del poema i digues quins aspectes et suggereixen que es tracta de la deessa
grega de l'amor i de la sensualitat.

–Anglada, en afirmar que l'estatueta d'Afrodita no va ser creada per cap atzar ni
per cap déu a partir d'una perla marina, al·ludeix indirectament a un famós
quadre de S. Botticelli. Identifica de quin quadre es tracta (en trobaràs fàcilment
una fotografia en qualsevol enciclopèdia d'art o a internet) i digues quins trets
d'aquest quadre et recorden l'estatueta del poema.
–Quines dues realitats contraposa el poema? Es tracta de dues realitats
sobrenaturals o fruit de l'acció de l'home?
–Què és el meltemi? Busca en alguna enciclopèdia o a internet informacions
sobre aquest mot relacionat amb un fenomen atmosfèric típic d'algunes illes
gregues de l'Egeu.
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–A quina part dels camps de concentració alemanys pot anar referida l'al·lusió
al «forn encès»?
–Quin és el missatge final que es pot extreure del poema?
3) Com va reconèixer en més d'una ocasió Maria Àngels Anglada, la idea
d'escriure El violí d'Auschwitz li va venir en veure per la televisió les
escruixidores imatges de la guerra de Bòsnia. Arran d'aquest conflicte va
escriure, al 9 Nou de Vic, el següent article. Llegeix-lo atentament i respon les
peguntes que et proposem:
LA IMPUNITAT DEL GENOCIDI
«Els líders serbis que van planejar i dirigir les terribles matances de
bosnis a Sbrenica i a desenes d’altres indrets, per ara es passegen
tranquil·lament –si més no en aparença– malgrat les ordres del tribunal
internacional contra ells. La impunitat d’aquests criminals, la feblesa
d’Europa, la ineficàcia de les tropes comunitàries en aquest aspecte són
certament molt preocupants.
És aconsellable, en aquestes circumstàncies, la lectura del llibre d’Yves
Ternon, El estado criminal. Los genocidios del siglo XX. És un treball molt
seriós de recerca i divulgació, i conté caires jurídics, històrics i humans
sobre els genocidis armeni, jueu, camboià, gitano, bosni, africà… Una de
les reflexions que es treuen de la lectura és la de les conseqüències
nefastes de la passivitat i l’absència de càstig en aquests crims d’estat. Si
el soldà Abdlhamit, a Turquia, hagués tingut una resposta ferma i
contundent quan va fer exterminar 200.000 armenis –sota la mirada de
diplomàtics europeus– el 1896, no s’hauria produït el genocidi d’aquest
poble, el 1915, no haurien mort un milió i mig d’armenis afusellats,
cremats, apunyalats, morts de fam, extenuats per caminades d’un mes al
desert. I això no va ser tampoc castigat: semblava que Turquia gaudia de
patent de cors. Els kurds van ajudar a la matança i ara són víctimes dels
que els van armar com a botxins…
El fanatisme racista o religiós, la «puresa» ètnica, impossible i mentidera,
la paranoia del poder, ja veiem on condueixen. Hem d’emmirallar-nos en
aquells humans que han deixat un ròssec de tolerància i d’intel·ligent i
comprensiu humanisme: dit massa esquemàticament, Erasme i no Luter.
Perquè aquest, per brillant teòleg que fos, duia molt lluny el seu
fanatisme, ja que l’any 1543 va demanar que hom saquegés les escoles i
sinagogues jueves, que es despullés aquest poble dels seus diners, que es
destruïssin llurs cases i llibres i que fossin eliminats «com gossos
rabiosos», igual com ho demanarà contra els camperols alemanys. Tot un
programa.
Armenis, jueus, bosnis, gitanos… La qüestió és sempre trobar algun boc
expiatori. Contra els qui fomenten l’odi i la intolerància racials, culturals
o religioses, una justícia ferma i aclaridora és l’única arma, força
esmussada, que hi ha a l’abast de les nacions i organitzacions
internacionals. I, si no es fa servir, val més que pleguem el rem» (El 9
Nou, núm. 1626 (30-VIII-1996), pàg. 21).
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–Comenta el títol d'aquest article. Què vol dir «la impunitat del genocidi»?
–L'autora s'estén sobre un dels genocidis més terribles del segle XX, el del poble
armeni a mans dels trucs, al qual dedicà la seva novel·la Quadern d'Aram (1997).
Busca informacions sobre aquest genocidi en alguna enciclopèdia o a internet.
Per quin motiu els turcs van endegar aquest genocidi? Tingueren l'ajuda
d'alguna potència occidental per a dur a la pràctica l'extermini sistemàtic
d'aquest poble? Han demanat perdó les autoritats turques actuals per aquest
acte del tot injustificable?
–Quina és per a Anglada una de les pitjors conseqüències dels crims d'estat?
–Quin posicionament pren l'autora respecte del genocidi del poble bosni? Qui
n'és el responsable? Quina reacció ha tingut Europa al respecte?
–Segons l'autora, la crida a l'eliminació del poble jueu s'inicia amb el III Reich o
té algun precedent?
–Què vol dir l'expressió «boc expiatori» que apareix al darrer paràgraf d'aquest
article?
–Quina és l'única arma que es pot esgrimir, segons Anglada, per a tots aquells
que fomenten l'odi i la intolerància racials.
–A part dels genocidis citats per l'autora, en podries esmentar algun més
(pensa, per exemple, en els que s'han esdevingut en els darrers anys a l'Àfrica).
4) El tema de la guerra de Bòsnia, motor llunyà, com hem assenyalat, d'El violí
d'Auschwitz, apareix amb més o menys claredat en poemes d'Anglada com
«Senyal de perill» o «Sarajevo». A continuació et reproduïm el segon d'aquests
poemes. Llegeix-lo i respon les preguntes proposades:
«També a mi em guiava la mà de Virgili,
la pietat, la música dels mots.
Vaig visitar amb ell el regne d'ombres
lleugeres, dels espectres sense llum.
Ara el ferro roent de Sarajevo
m'ha esborrat el rastre de la seva mà.
Són pesants les ombres, pàl·lids els espectres
d'infants estriats amb claror de sang.
A la rereguarda llunyana, impotent
sé perquè no trobo la mà del poeta,
sé que amb totes dues s'ha de tapar el rostre
–els ulls escruixits, els llavis ben closos»
–En una obra de l'escriptor italià Dant el poeta llatí Virgili fa les funcions de
guia referides en el poema d'Anglada. Quin és el títol d'aquesta obra? A qui
guia concretament? On el guia?
–A quina realitat creus que va referida l'expressió «el ferro roent» de la segona
estrofa?
–Quines són les principals víctimes innocents de la guerra de Bòsnia? Amb
quins mots les qualifica Anglada?
–Per què al final del poema Virgili s'ha de tapar el rostre?
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5) L'interès d'Anglada pel tema d'Auschwitz és molt anterior a la redacció de la
seva famosa novel·la. Concretament, ja en el seu primer llibre de poemes titulat
Díptic i aparegut l'any 1972 va traduir un llarg poema de Salvatore Quasimodo
titulat precisament «Auschwitz» i l'any 1998 va fer una versió en català del
poema d'Ignazio Delogu titulat «Sera ad Auschwitz» («Vespre a Auschwitz»). A
continuació et transcrivim dos fragments d'aquests poemes i et proposem que,
després de llegir-los, contestis les preguntes que trobaràs al peu:
«D'aquell infern, obert amb una inscripció
blanca: "el treball us farà lliures"
sortí sortí el fum
de milers de dones empeses fora
dels tuguris, a l'alba, contra el mur
del tir al blanc, o asfixiades xisclant
misericòrdia a l'aigua amb la boca
d'esquelet sota les dutxes de gas.
Les trobaràs tu, soldat, a la teva
història, en forma de rius, d'animals,
o ets tu, pura cendra d'Auschwitz,
medalla de silenci?
Resten llargues trenes tancades en urnes
de vidre, encara lligades amb amulets
i ombres infinites de sabatetes
i bufandes d'hebreus; són relíquies
d'un temps de seny, de saviesa
de l'home que es fa mesura d'armes,
són els mites, les nostres metamorfosis»
(S. Quasimodo, «Auschwitz», dins Díptic, Vic:
Tipografia Balmesiana, 1972, p. 106-107, v. 27-45)
–A la porta d’entrada d’alguns camps de concentració alemanys (entre ells
Auschwitz), es trobava la famosa inscripció d'«El treball us farà lliures». Què
creus que simbolitzava?
–De quins mètodes d'«eliminar» els jueus es fa ressò aquest fragment?
–Era freqüent que els alemanys, després d'acabar amb la vida dels hebreus,
aprofitessin tot el que podien del seu cos o de les seves pertinences. Quins
d'aquests elements apareixen referits en el poema?
–Segons el poema, què feien els alemanys amb els cossos dels jueus morts?
–Què simbolitzen, per a Quasimodo, les sabatetes i bufandes d'hebreus per
contraposició amb l'horror d'Auschwitz?
«A Auschwitz és vespre com tots els altres com
tants com tots en aquella hora en aquell mes.
Cada any els arbres són aquells d'abans
d'abans encara de quan d'avui de sempre
de la vida de l'arbre un cercle més una
escorça nova la cara de l'infant de poma
la cara de poma de l'infant la poma la cara
d'infant sota aquella visera sota aquell
degoter sota tots els degoters hi havia
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nius pobres trenats amb fils negres bruts
flassades brutes i negres pallots cossos flassades
fustes claus tot en creu estesos els
cossos les flassades els fils els nius el pallot els
lligams les claus de volta els arcs
de l'estèrnum del pubis de la pelvis del cúbit
i del radi oposats com un rostre a un altre
rostre un ull dos ulls tots els
ulls oposats a tots els altres ulls com les
dotze costelles de cadascú a les altres tantes
dotze costelles de tots sota la tenebra
nocturna o la claror mòrbida o l'ombra dels
arbres o l'ombra dels ulls»
(I. Delogu, «Sera ad Auschwitz», dins Revista de
Girona, [juliol-agost de 1998], núm. 189, p. 101, v.
1-22)
–La manca pràcticament total de puntuació en aquest fragment no és casual.
Què creus que pretén Delogu amb la supressió de comes i punts?
–Puntua el fragment (introduint-hi comes, punts i punts i comes) tal com
consideris més convenient.
–De la lectura d'aquest fragment, amb quin ritme creus que passa el temps a
Auschwitz?
–Quines expressions denoten l'estat d'abandó, misèria i desnutrició en què
viuen els deportats a Auschwitz?
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VII. ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ
1) Com saps molt bé, el context històric general en què s'inscriu El violí
d'Auschwitz és la segona Guerra Mundial (1939-1945). Busca informació sobre
aquest conflicte bèl·lic i respon les següents preguntes:
–Com i quan va arribar Hitler al poder? Quines circumstàncies històriques van
facilitar aquest fet?
–Quins països es van veure implicats en aquesta guerra (fes-ne un llistat segons
fossin aliats o no d'Alemanya).
–Quina actitud tingué Espanya en aquest conflicte?
–Què fou la División Azul?
–Quines conseqüències tingué, per a Alemanya, la derrota en aquesta guerra?
–Què és el procés o judici de Nüremberg?
–Com va quedar el mapa d'Europa després d'aquesta guerra?
2) Anglada havia reconegut en més d'una ocasió que, si bé la raó immediata
d'escriure El violí d'Auschwitz va ser la guerra de Bòsnia, el seu origen llunyà es
remunta al poema «Auschwitz» de Salvatore Quasimodo, traduït al català per
ella mateixa i del qual parlem a l'exercici 6 de l'apartat VI, així com a la Ilíada
d'Homer. En aquesta famosa obra de la literatura grega es dóna també veu, com
en la novel·la d'Anglada, als vençuts, concretament als troians, dirigits per
Hèctor. Et proposem que llegeixis aquesta obra (o un resum prou extens) i que
assenyalis els paral·lelismes que hi veus (que no seran, lògicament, de context
sinó, com dèiem, de tractament de la història des del punt de vista dels
vençuts).
Una famosa frase de la Ilíada és aquella que assegura que «el sofriment, si no
es canta, s'oblida». Creus que es pot aplicar també al relat d'Anglada? Per què?
3) A la novel·la es parla d'una mena de paradís, les fàbriques d'uniformes
militars regentades per Tisch, on ha anat a raure Eva i on no es maltracta ningú.
En la figura d'aquest empresari està basada la pel·lícula La llista de Schlinder.
Mira-la i digues per què les fàbriques de Schlinder són considerades com una
autèntica taula de salvació per a molts presos.
4) A banda dels textos reproduïts en l'apartat anterior, Anglada s'ocupà encara
en més ocasions del tema del genocidi del poble jueu durant la II Guerra
Mundial. En aquest exercici et proposem que llegeixis el relat Júlia Stroumsa,
que narra la deportació i mort d'una noia jueva, germana de Jacques Stroumsa,
el violinista autor del llibre Tria la vida del qual hem reproduït uns fragments a
l'exercici 1 de l'apartat III. Llegeix, doncs, aquest colpidor relat, que trobaràs,
entre d’altres reculls, a la pàgina web de la Càtedra Maria Àngels Anglada de la
Universitat de Girona (www.udg.edu/cmaa/recull_premsa.htm –busca el
dossier del número 199 de la Revista de Girona en homenatge a M. A. Anglada i
vés a les p. 90-91), fes-ne un resum i digues quins punts de la història narrada et
recorden l'experiència de Daniel al Camp de concentració dels Tres Rius.
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5) En el relat de Maria Àngels titulat L'Àngel i que va aparèixer pòstumament
en el volum del mateix títol (Barcelona, Empúries, 2000, p. 5-36) així com en el
vol. I de les seves Obres completes (Barcelona: Edicions 62, 2001, p. 775-784), se'ns
narra la història –basada en un fet real– de l'Antonet, un deportat català al camp
de Mathausen. Llegeix aquest relat i digues quines conseqüències van tenir per
a la salut física i sobretot psicològica de l'Antonet els anys passats a Mathausen.
Així mateix, digues a quin personatge del relat va adreçat el qualificatiu de
«l'àngel» que li dóna títol.
6) És força freqüent que Anglada, a les seves novel·les, es refereixi a obres
anteriors, de les quals cita sovint personatges o recorda algunes escenes. En el
vol. I de les seves Obres completes, que aplega tota la narrativa, el Violí
d'Auschwitz apareix, sota l'epígraf general de «Trio de Mitilene», al costat de
Viola d'amore i Artemísia, dues novel·les en les quals la música –i molt
especialment la de violí–, juga un paper fonamental. Et proposem que llegeixis
aquestes dues novel·les, que també pots trobar publicades per separat, i que
identifiquis els següents personatges o composicions musicals citades al capítol
I d'El violí d'Auschwitz:
–Electra
–Virgili Stancu
–Gerda Nielsen
–Climent Moragues
–Trio de Mitilene
A més, compara la figura de Daniel amb la del luthier Domenico Fantin, de
Varese, que surt a Viola d'amore. Quins trets comparteixen? Quins els
diferencien?
7) És freqüent que Anglada, en alguna de les seves novel·les, recuperi
personatges de novel·les anteriors, i això és el que passa amb Climent
Moragues, que al principi d’El violí d’Auschwitz rememora el concert que ha
tingut lloc a Cracòvia amb motiu dels dos-cents anys de la mort de Mozart.
Resegueix l’aparició d’aquest personatge, descendent, de fet, dels Moragues de
Vilasirvent que protagonitzen Les Closes (1979), a les novel·les Viola d’amore
(1983) i Artemísia (1989). Qui és? Com s’anomena el trio en el qual toca? Qui són
els seus companys de trio? Què li passa a Mitilene? Juga algun paper el fexisme
en alguna d’aquestes dues novel·les? Finalment, digues si la mateixa autora,
Maria Àngels Anglada, apareix en algun moment al llarg d’aquestes novel·les i
quina relació té amb Climent Moragues.
8) El capítol II va encapçalat per un vers de la Divina Comèdia de Dant traduïda
al català pel vigatà Andreu Febrer. Aquest personatge històric és el protagonista
de la novel·la d'Anglada L'agent del rei (Barcelona: Destino, 1991, amb
reedicions posteriors, i Obres completes, vol. I, p. 371-437). Llegeix-la i fes un
resum de la vida i aventures d'aquest personatge.
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9) A la novel·la es diu que Daniel construeix el seu violí seguint les mides d'un
Stradivarius. Busca en alguna enciclopèdia quines són les principals
característiques d'aquests famosos violins (dades sobre el seu constructor,
sonoritat, exemplars conservats...). A més, si pots, llegeix el relat d'Anglada
titulat «Concert inacabat», pertanyent al llibre La daurada parmèlia i altres contes
(1991), que trobaràs en aquest mateix volum o a les pàgines 679-683 del vol. I de
les seves Obres completes. En la trama d'aquest relat juguen també un paper clau
dos instruments (un violí i un violoncel) construïts per aquest famós luthier de
Cremona. Què els passa a aquests instruments en el conte d'Anglada?
10) En unes notes manuscrites preses segurament arran de la presentació
pública de la seva novel·la, Anglada diu el següent: «La follia de Corelli. Nom
real i alhora simbòlic. (…). Destaco la magnífica interpretació que en fa Jordi
Savalls a la viola de gamba, per mi insuperable». Escolta, si pots, aquesta
gravació i digues quines sensacions et produeix. En què creus que rau el
simbolisme d’aquesta obra del qual parla Anglada?
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QUADERN D’ARAM
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I. L’OBRADOR DE L’ESCRIPTORA
1) Per al context històric d'aquesta obra –el genocidi armeni perpetrat amb total
impunitat pel govern turc l'any 1915– Anglada es basà fonamentalment en una
obra de títol prou eloqüent, Las atrocidades en Armenia: El exterminio de una
nación, de J. A. Toynbee (París, Edimburg, Nova York, Londres: Thomas Nelson
& Sons, sense any).
A continuació reproduïm set fragments d'aquesta obra que glossen algun dels
episodis més terribles de la política d'extermini de la raça armènia endegada pel
govern otomà. Només tres són seguits de manera més o menys directa per
Anglada. Identifica'ls i assenyala en cada cas el fragment o fragments del
Quadern d'Aram on es pot rastrejar la seva influència:
a) «La major part de les dones se les quedaren els oficials turcs o
empleats civils i foren tancades en els seus serralls. Altres foren venudes
en el mercat només a compradors musulmans, ja que hom volia
convertir-les a l'islamisme per la força» (p. 13)
b) «En compliment de les ordres rebudes, (els turcs) van encalçar tots els
cristians; els van aplegar, els van fer desfilar pels carrers del poble i els
van conduir, passant per la fortalesa, fins a la riba del mar. Allí se'ls va
fer pujar en uns velers, se'ls va conduir mar endins a la Mar Negra i
després se'ls va llençar a l'aigua. Tota la població armènia, de 8000 a
10.000 persones, va morir» (p. 14-15)
c) «També han tingut la mateixa sort els soldats armenis. Hom va
començar per desarmar-los i per obligar-los a treballar en la construcció
de camins. Per un conducte fidedigne sabem que els de la província
d'Erzerum, que estaven treballant en el camí d'aquesta província, han
estat tots assassinats» (p. 129)
d) «A Haftewan i a Salmast s'han tret, només de pous i de cisternes, 850
cadàvers sense cap. Per què? Per què el cap dels assassins havia posat
preu a cada cap de cristià» (p. 135)
e) «Les notícies que arriben de les matances de Biltis són realment
increïbles. En un poble, 1000 armenis –homes, dones i nens– van ser
tancats en una casa de fusta a la qual, posteriorment, (els turcs) van calar
foc» (p. 138)
f) «Els russos, en la seva retirada, van defensar obstinadament cada pam
de terreny i van guanyar temps perquè la població civil abandonés les
seves llars amenaçades. En aquesta marxa per les muntanyes els
sofriments d'aquells refugiats foren terribles» (p. 153)
g) «A Ezmiadzin s'havien pres totes les mesures necessàries per atendre a la
seva arribada aquell torrent humà, però les necessitats superaren tot el que
s'havia previst. (...). Tots (els cooperants) van atendre els malalts, els que
havien perdut les forces, els orfes, i malgrat aquella cooperació fraternal de
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part dels armenis russos, no s'aconseguí que l'ajuda arribés a tots els
refugiats» (p. 156)

2) Una altra font que consultà Anglada per a presentar-nos la nissaga de
corallers de Simi establerta a Cadaqués és l’obra Aigua de mar, de Josep Pla
(Barcelona: Destino, 1966, vol. II de les Obres completes), com ella mateixa
reconeix a la nota final que clou el llibre. A continuació et reproduïm quatre
passatges extrets d’aquesta obra. Llegeix-los i identifica en cada cas el passatge
de Quadern d’Aram que hi al·ludeix, tot assenyalant els canvis de context (llocs,
personatges, etc. ) que hi ha introduït Anglada per tal d’adaptar-los a la trama
de la seva obra:
a) «La família Contos havia vingut a la Península per pescar l’esponja i el
corall» (p. 154)
b) «El cuiner fa les llagostes a la brasa, i en l’aire viu, que l’escalfor del sol
converteix en una pura delícia, l’olor de les closques cremades té una
presència prodigiosa» (p. 224)
c) «Quan el bus és submergit, la responsabilitat de la seva vida queda a
càrrec del guia. El guia és l’home que comprèn el llenguatge del bus
comunicat a través de la corda que l’uneix amb el bastiment. Hi ha un
llenguatge internacional, certament primitiu però intel·ligible, entre el bus
i el guia. Un toc –una estrebada– de la corda vol dir: més aire. Un toc i
repicó indica: ascens. Dos tocs impliquen alentiment de la pressió.. Dos
tocs i repicó és l’exigència de la tramesa d’un martell. Etcètera» (p. 240241)
d) «D’altra banda, aquest ofici de bus, de oitis, com deien els grecs antics,
no és pas dolent. A sota aigua no s’hi està pas gaire bé; tot és molt bonic,
però no s’hi està pas gaire bé. L’enganyaria si li digués el contrari. De tota
manera, és un lloc de molta tranquil·litat. No recordo haver-hi estat mai
atacat… Aquests mateixos dofins ratoners que es mengen el peix agafat a
les armellades són totalment inofensius. En aquest sentit fa de molt més
bon estar a vint braces que per molts carrers i places» (p. 249-250)
3) Entre els materials del Quadern d’Aram conservats a l’arxiu particular de
Maria Àngels Anglada hi hem trobat uns apunts força esquemàtics escrits a mà
–fruit d’intenses lectures sobre la cultura armènia en les seves facetes més
variades, sobre Simi o sobre la tècnica de la immersió subaquàtica– que
contenen notícies incorporades en part per Anglada en la seva obra. Te’n
transcrivim dos passatges, el primer sobre la ciutat de Trebisonda, d’on era
originària la família del protagonista, i el segon sobre la cuina armènia. Llegeixlos i assenyala quins elements són aprofitats per Anglada a Quadern d’Aram i
quins són finalment desestimats:
a) «Trebisonda: A la riba de la Mar Negra, al peu de les muntanyes del Pont,
prop de la desembocadura del riu Deguimen, que davalla del pas de
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Zinyana. Antiga Trapezunte (grecs de Sinope, s. VIII a. C.). Baluard contra els
àrabs i els turcs. S. XV, ocupació turca.
Monuments de l’època dels Comnens, església de la Panagia
Khristokéfalos, Sant Eugeni, Panagia Thesképastos, Santa Sofia. (Els
turcs havien matat David II i 6 dels seus fills)»
b) «Cuina: Blat picat (bulgur), iogurt (matzun), brotxetes = shish kebab
(foc de sarments), liulia kebab (xai especiat), kiuftas (pilotilles de xai amb
ceba i blat, en brou de pollastre), terrely gevetsh (estofat amb verdures),
kashlama (espatlla de xai bullida amb verdures), basterma (bou salat, amb
salmorra i assecat), truita salmonada (rishkan, del llac Sevan).
Sopes: spass (ordi i iogurt a les fines herbes), tam abur (blat i iogurt),
matsun abur (iogurt, ou, pastes, ceba, menta). Pa: lavash (pa de pagès),
forats a terra (argila), fines galetes de pasta sense llevar, plegada com
un tovalló (s’humiteja i es guarda setmanes).
Pastissos de nou, sèsam, mel, gosinash, halvà, mitges nous en most
ensucrat (caramel), anush abur (blat, nous, panses, albercocs secs,
canyella, aigua de roses)».
4) Al manuscrit d’aquesta obra conservat a la Biblioteca Fages de Climent de
Figueres s’ha conservat un epíleg diferent del que has llegit i que finalment
l'autora va desestimar. Et transcrivim tot seguit els passatges finals d'aquest
epíleg que en aquesta versió provisional substituïen els quatre darrers paràgrafs
de l'epíleg definitiu. Llegeix-los i respon les preguntes que et proposem:
«Fa quinze anys, el gener de 1982, jo em trobava a Ais de Provença per
assistir a un congrés sobre la traducció literària que havia organitzat la
Universitat. El dia vint-i-tres no m'abellien especialment les conferències
del programa i vaig sortir a voltar per la ciutat, que és preciosa. Vaig trobar
una gentada que omplia la plaça de davant del Palau de Justícia. No havia
llegit els diaris, aquells dies, i no estava, doncs, assabentada del judici. Així
és que em vaig dirigir a una dona gran, d'aspecte formal, i li vaig preguntar
quin procés despertava tanta expectació.
–Però, com pot ser que no ho sàpiga? Que no és armènia, també?
Es veu que els meus ulls foscos i el meu aspecte em podien fer semblar
armènia.
–Avui se sabrà la sentència, i esperem que sigui favorable –em va dir–. La
defensa de maître Henri Noguères ha estat sensacional, emocionant. Ahir
vaig poder entrar a la sala.
Vaig saber, de llavis de Marie Sassunian, que l'acusat era un jove marsellès,
empresonat feia dos anys com a còmplice d'un atemptat contra
l'ambaixador de Turquia a Roma. El CDCA (Comitè de Defensa de la
Causa Armènia) s'havia encarregat de fer-li costat en tot moment. I avui,
armenis vinguts de París, com la meva informadora, de Grenoble, de Lió,
de Marsella, omplien la ciutat d'Ais, desbordaven la sala del Palau de
Justícia. Alguns policies francesos declaren a favor del processat; potser és
innocent del tot? I si ha estat còmplice, va proclamar maître Noguères,
també nosaltres som culpables, els que vam lluitar contra els nazis: hi ha
entre els pobles un estat de legítima defensa, de legítima violència, afegeix
el vell advocat, president de la Lliga dels Drets Humans i condecorat per
les seves accions contra els ocupants nazis.
L'esperança sembla un aire palpable entre el fred d'aquest gener, a la
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Provença. De cop, el silenci s'escampa com els cercles d'un estany quan hi
cau una pedra i després... no cal que pregunti quina ha estat la sentència!
Mai no havia presenciat una explosió d'alegria com la que esclata als bells
carrers d'Ais! Una alegria incontenible, radiant, semblant –m'imagino– a la
que reflecteix el quadern d'Aram quan van declarar innocent l'executor de
Talaat. Avui la sentència és diferent: dos anys de presó, ja coberts amb la
detenció preventiva. M'espero, a peu dret, i em sento feliç com els que em
volten. Marie m'abraça, convençuda ja que sóc armènia. Som molt a prop
de la porta i veiem sortir, ja lliure, el jove acusat.
No puc dir que li hagi vist el rostre amb detall, però sí l'alegria dels ulls, els
ulls negres com els de Vahé, damunt del pàl·lid cansament de la cara. Com
que Marie només m'ha informat a mitges, em compro una colla de diaris i
llegeixo totes les notícies del judici. Llavors és quan, finalment, conec el
nom de l'armeni defensat per Noguères: Max Kilndjian. Sempre l'he
recordat i ara sé que és el mateix cognom d'Aram. És doncs, aquest "jove
marsellès", aquest Max K. de qui parlen els diaris i la televisió, el nét
d'Aram i Alèxia?»
–Tot comparant ambdós epílegs, en quin et sembla que l'autora s’involucra més
en el desenllaç final de la història. Per què?
–Quin motiu creus que degué portar l'acusat a atemptar contra l'ambaixador de
Turquia a Roma (per a respondre a aquesta pregunta fixa't sobretot en el que
diu Anglada al principi de l'epíleg, que és idèntic en ambdues versions).
–Creus que és casual que el defensor de Max Kilndjian sigui un advocat francès
famós per la seva lluita clandestina contra els alemanys durant la II Guerra
Mundial? Per què?
–De quins arguments se serveix Henri Noguères per aconseguir l'absolució del
seu defensat (o almenys una sentència poc dura)?
–Quin dels dos finals et sembla més convincent, el d'aquest epíleg o el que
apareix en la versió definitiva? Per què?
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II. MODELS DE PROVES DE COMPRENSIÓ LECTORA
PROVA 1
1) Quina afició es diu que tenia Adrià, el nét de Maria Àngels Anglada, al
principi de la novel·la?
a) Acompanyar els seus pares en tots els viatges que feien.
b) Nedar grans distàncies en el mar.
c) Observar i agafar animals de viu en viu.
d) Pintar quadres amb gran habilitat.
2) Per quin motiu van anar Marik i Aram a Van?
a) Per participar en la peregrinació en un famós monestir de la regió.
b) Per veure uns cosins que vivien en aquella ciutat.
c) Per visitar un pneumòleg davant de la pulmonia que afectava Aram.
d) Perquè Aram pogués continuar els seus estudis en aquesta ciutat.
3) A quina ciutat francesa s’establiren Marik i Aram?
a) A París.
b) A Marsella.
c) A Perpinyà.
d) A Tolosa.
4) Per què féu una parada en una illa de les Cíclades el vaixell que portava els
refugiats armenis a França?
a) Per repostar combustible.
b) Per reparar una avaria als motors.
c) Per aconseguir els papers que necessitaven els refugiats armenis.
d) Per recollir un grup de nens armenis orfes.
5) Quina dura experiència va viure Aram en la seva marxa de Van a
Ezmiadzin?
a) L’afusellament de molts armenis per part d’un destacament militar turc.
b) La recollida d’un nadó i la seva mare que eren incapaços de continuar el
camí.
c) La mort, de gana, de la seva cosina petita.
d) La greu malaltia de la seva mare, que la va dur a les portes de la mort.
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6) Quina feina va trobar Grigor a Jerevan?
a) De mestre.
b) De pagès, com a Van.
c) De forner.
d) D’ajudant a l’hospital.
7) Qui va comprar a Aram la llibreta en què va escriure aquest les impressions
del viatge?
a) La seva àvia.
b) La seva mare.
c) El seu pare.
d) El seu oncle Grigor.
8) En quin indret de la costa pensaven establir-se Aram amb Alèxia, la seva
promesa?
a) A Roses.
b) A Cadaqués.
d) A Marsella.
d) A Simi.
9) Quin regal va fer der Arçavir a Marik en acceptar aquesta de casar-se amb ell?
a) Una casa nova al bell mig del barri armeni de Marsella.
b) Una bíblia armènia bellament editada.
c) Un exemplar de l’edició del darrer llibre de poemes del seu marit.
d) Un ram de roses vermelles, ja que sabia que aquesta era la flor que més li
agradava.
10) Què va demanar Vahé, quan era a la presó, al seu amic Odisseas, mestre de
matemàtiques a la seva mateixa escola?
a) Que l’ajudés a escapar-se de la presó subornant el vigilant.
b) Que fes arribar, d’amagat, a la seva muller el manuscrit del seu darrer
llibre de poemes.
c) Que cerqués notícies de Marik i Aram i les hi comuniqués.
d) Que li portés un exemplar de la Ilíada i una mica de fruita.
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PROVA 2
1) Quina troballa excepcional va fer el naturalista empordanès Daco en una
paret seca de Cadaqués, segons Maria Àngels Anglada?
a) L’existència d’una gran quantitat de plantes comunes entre Catalunya i
Grècia.
b) La presència d’un drac originari de l’illa de Rodes.
c) Uns fòssils d’animals idèntics als trobats en algunes illes gregues.
d) El pas d’ocells migratoris provinents de les illes del Dodecanès.
2) On va conèixer Aram el seu amic Iorgos?
a) En el refugi on havia anat amb la seva mare.
b) En una església d’Atenes.
c) En el port grec del Pireu
d) En un carrer d’Atenes.
3) Què contenia la petita bossa que donà la família de Iorgos a Aram quan
s’acomiadà d’ell a Atenes?
a) Una medalla de plata, de Sant Miquel Arcàngel, i unes monedes.
b) Una mica de menjar per compartir amb la seva mare.
c) Un mapa i unes indicacions per retrobar-los, al cap d’unes setmanes, a
Marsella.
d) Unes fotografies dels dies que havien passat junts a Atenes.
4) Quina obra de la literatura grega recorda Aram en passar per davant de les
costes d’Ítaca?
a) L’Èdip rei, de Sòfocles.
b) La Ilíada, d’Homer.
c) La Geografia, d’Estrabó.
d) L’Odissea, d’Homer.
5) Quina greu incidència van patir Aram i la seva família en llur marxa de Van a
Ezmiadzin?
a) El robatori, per part d’una banda de kurds, dels seus cavalls.
b) La pèrdua de tot el menjar, que es va fer malbé al llarg de la marxa.
c) La manca de medicaments davant la greu malaltia que afectà la cosina
petita d’Aram.
d) El fet que, en trencar-se una roda del seu carro i no poder-la arreglar,
haguessin de continuar la marxa a peu
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6) Què va fer la família d’Aram amb el nadó que va recollir dels braços de la
seva mare, que es moria, en el camí cap a Ezmiadzin?
a) El va lliurar a les infermeres d’un hospital d’Ezmiadzin perquè en
tinguessin cura.
b) El van adoptar, ja que la seva mare havia mort.
c) El van lliurar a una altra família armènia que tenia més recursos.
d) El van enterrar ja que morí, com tants altres nens armenis, al llarg del
viatge.
7) De què havia estat acusat l’estudiant armeni Soghomon Tehlirian?
a) D’organitzar manifestacions arreu d’Europa per denunciar el genocidi del
seu poble.
b) D’encapçalar una banda terrorista que havia fet esclatar bombes a diverses
ciutats turques.
c) D’una sèrie d’accions de sabotatge contra instal·lacions militars turques.
d) D’assassinar l’exvisir de Turquia, Talaat, un dels culpables de l’extermini
del poble armeni.
8) Amb qui es va casar Marik a Marsella?
a) Amb un altre poeta armeni, amic del seu marit.
b) Amb der Arçavir, el capellà de l’església armènia de Marsella.
c) Amb el seu cunyat Grigor, després d’establir-se també aquest a Marsella.
d) Amb un pescador d’esponges grec, amic del pare de Iorgos, que era vidu.
9) Com va ser assassinat Vahé?
a) Extenuat per la fam en una llarga marxa pel desert.
b) Ofegat a la Mar Negra.
c) Cremat de viu en viu juntament amb altres detinguts armenis.
d) A punyalades, lligat a un arbre en un descampat.
10) Quin motiu apunta l’autora per explicar el fet que el quadern d’Aram anés a
parar a mans de la família Kondos?
a) Que no tinguessin fills.
b) Que els el lliurés ell mateix per evitar que caigués en mans dels turcs.
c) Que després de morir ell en plena vellesa els el lliurés la seva dona Alèxia.
d) Que els Kondos l’hi haguessin demanat amb la intenció editar-lo algun
dia.
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PROVA 3
1) Al principi de la novel·la, què busquen Aram i Iorgos al mar?
a) Esponges, tal com havien fet durant segles els pescadors de Simi.
b) Corall, per tal de vendre’l a artesans italians que el treballaven.
c) Àmfores d’un vaixell romà enfonsat al Golf de Lleó.
d) Les restes d’un vaixell grec amb columnes, escultures, vasos i trespeus.
2) Quina feina promet que li donarà a Aram la família de Iorgos?
a) La de coraller.
b) La de pescador d’esponges.
c) La de maquinista en el seu vaixell.
d) La de patró d’un segon vaixell que volen comprar.
3) Quina afició tenia Aram al campament de refugiats d’Atenes?
a) Anar a nedar, sempre que podia, a les aigües del port del Pireu.
b) Jugar amb els altres nens armenis de la seva edat.
c) Cantar en el cor de l’església.
d) Ajudar la seva mare a agombolar els nens més petits.
4) Què va fer l’oncle Grigor abans d’abandonar Van?
a) Deixar lliures tots els animals del seu ramat perquè no se n’aprofitessin els
turcs.
b) Tancar totes les portes de la seva casa perquè no hi pogués entrar ningú.
c) Cremar tots els camps perquè els turcs no poguessin aprofitar-se de la seva
collita.
d) Regalar tots els animals del seu ramat i els dos gossos a uns veïns armenis
que decidiren quedar-se.
5) Com van morir l’àvia i les dues filles petites de Vahé i Marik a mans dels
turcs?
a) Extenuades per la fam en llargues caminades pel desert.
b) Ofegades a la Mar Negra.
c) Cremades de viu en viu juntament amb altres detinguts armenis.
d) Passades a coltell en entrar els turcs a casa seva.
6) Qui va acollir Marik i Aram a Jerevan després de separar-se aquests de
Grigor?
a) Un amic comú de Trebisonda.
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b) Uns parents de Van que havien fet el camí plegat amb ells.
c) Unes monges d’una associació d’ajuda als refugiats armenis.
d) Un metge armeni que havia conegut Vahé a Venècia.
7) Amb qui es va prometre Aram?
a) Amb una noia armènia del seu mateix poble.
b) Amb una noia atenesa que va conèixer durant la seva estada a la capital
grega.
c) Amb una noia de Van que va emprendre amb ell el camí de l’exili.
d) Amb la germana petita del seu amic Iorgos.
8) Què és allò que més agradà a Marik de la casa que compartí amb der Arçavir?
a) La imatge del port de Marsella que es veia des del menjador.
b) Les roses del jardí.
c) El pati de la casa, ombrejat per una gran parra.
d) La proximitat de l’església armènia, que era a tocar.
9) Què neguitejava Aram els dies abans que patís un accident mentre feia
immersió?
a) L’imminent casament de la seva mare amb der Arçavir.
b) El judici contra Seghomon Tehlirian, acusat d’assassinar l’exvisir de
Turquia, responsable del genocidi del poble armeni.
c) El relat de les circumstàncies que envoltaren l’assassinat del seu pare.
d) La indecisió d’Alèxia, la germana petita de Iorgos, a l’hora d’acceptar la
seva proposta de matrimoni.
10) Quina possibilitat inquietant apunta Anglada a l’Epíleg de la seva novel·la
respecte del futur d’Aram?
a) Que s’afiliés a un dels grups armenis de resistència armada.
b) Que tornés d’amagat a la seva terra per matar els assassins del seu pare.
c) Que patís un altre accident, aquest molt més greu, durant una immersió.
d) Que participés en la resistència francesa als alemanys durant la segona
guerra mundial.
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SOLUCIONARI
Prova 1:

Prova 2:

1c
2a
3b
4d
5b
6a
7c
8b
9c
10 d

1b
2c
3a
4b
5a
6c
7d
8b
9d
10 a

Prova 3:
1d
2a
3c
4a
5b
6d
7a
8b
9c
10 a

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Cal tenir en compte que en les proves d’elecció múltiple els errors han de ser
penalitzats per evitar que el factor atzar desvirtuï la nota final.
Normalment la fórmula aplicada és la següent:
Nota = Encerts – Errors / n - 1
És a dir, la Nota ha de ser el resultat dels encerts menys els errors dividits pel
nombre d’opcions menys una (en el nostre cas, 4 – 1 = 3). Lògicament, les
preguntes no contestades ni sumen ni resten.
D’aquesta manera, un alumne que hagi respost correctament 7 preguntes,
erròniament dues i n’hagi deixat una en blanc tindria la següent nota:
Nota = 7 – 0’6 [2 / 3] = 6’4.
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III. L’ORDIT DE LA TRAMA
1) Llegeix el següent text, que es fa ressò de l'actitud d'Alemanya respecte del
genocidi armeni, i respon les preguntes que trobaràs al peu:
«L'armeni –diu el Frankfurter Zeitung del dia 9 d'octubre– a causa del seu
talent i a la seva superior habilitat comercial, gaudeix d'evidents avantatges
damunt dels turcs pel que fa als negocis, al conreu de la terra, als afers
bancaris i a les comissions. D'aquí que, mentre el turc s'empobreix dia a dia,
aquest acumuli constantment diners. Aquesta és l'explicació de per què
l'armeni és l'home més odiat d'Orient, i en alguns casos no sense raó (...) Si
la Porta (el govern turc) considera necessari acabar amb les insurreccions
armènies i amb altres coses fent ús de tots els mitjans al seu abast per tal
d'impedir la seva repetició, el que ha passat (el genocidi del poble armeni)
no és "assassinat" ni "atrocitat" sinó una simple mesura de caràcter justificat
i necessari» (J. A. Toynbee, Las atrocidades en Armenia: El exterminio de una
nación, p. 187-190).
–De la banda de qui (turcs o armenis) creus que se situa el periodista autor
d'aquesta crònica?
–Fixa't en els motius que, segons l'autor d'aquest text, expliquen l'odi envers els
armenis. Creus que són justificats? De la lectura de Quadern d'Aram es pot
deduir que la persecució dels armenis és deguda als motius exposats en aquest
text?
–Busca en algun manual d'història quina fou l'actitud de Turquia durant la
Segona Guerra Mundial. Creus que el seu posicionament en aquest conflicte
bèl·lic està en contradicció amb la que es desprèn d'aquest text pel que fa a la
seva relació amb Alemanya, o més aviat al contrari?
2) Les conseqüències del genocidi armeni, malauradament, no han acabat
encara en els nostres dies. A continuació et transcrivim dues breus notes de
premsa del diari francès Le Monde on es glossa una proposta molt concreta del
govern francès respecte d'aquest trist episodi i la irada reacció del govern turc:
«Una proposició de llei socialista ve a completar la llei del 29 de gener de
2001 en relació amb el reconeixement del genocidi armeni de 1915 amb
l'objectiu de penalitzar la seva negació. Els qui neguin l'existència del
genocidi podran ésser castigats, segons la llei Gayssot de 1990 sobre la
negació de la Shoah i els crims contra la humanitat, amb una pena de cinc
anys de presó i una multa de 45.000 Euros» (12-10-2006)
«Després de la votació a París d'un projecte de llei que penalitza la negació
del genocidi armeni, les protestes es multipliquen a Turquia. Les crides al
boicot inquieten la patronal francesa. Un restaurador turc no vol més
francesos a la seva taula, una Legió d'Honor i una Medalla al Mèrit han
estat reenviades a l'ambaixada francesa a Ankara, milers de crides al boicot
dels productes francesos, tot i que cap mesura de retorsió governamental.
Aquesta és la conseqüència de la còlera turca després de l'adopció, per part
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de diputats francesos, el 12 d'octubre, de la proposició de llei que penalitza
la negació del genocidi» (19-X-2006)
–Què és la Shoah? Al genocidi de quin poble és aplicat normalment aquest
terme?
–Quina és la proposta concreta del govern francès respecte de la negació del
genocidi armeni?
–D'acord amb el contingut de Quadern d'Aram, creus que és casual que sigui
precisament França el govern occidental que hagi anat més lluny en el
reconeixement del genocidi armeni?
–Creus encertada la proposició de llei del govern francès? I la reacció de
Turquia?
–Imagina't que ets el dirigent d'un país occidental. Quina o quines altres
mesures proposaries per a compensar el poble armeni pel genocidi sofert l'any
1915?
3) En aquesta novel·la els diversos capítols no són narrats sempre pel mateix
personatge, tret que, si bé pot dificultar en algun moment el seguiment de la
novel·la (sobretot al principi de cada capítol), li dóna un gran dinamisme.
Assenyala a la següent graella quin és el narrador de cada capítol (queden
excloses les paraules de l’autora entre parèntesi que introdueixen o expliciten el
contingut del quadern o els textos reproduïts). A més, quan en un mateix
capítol hi ha més d’un narrador, fes-ho constar també:
Capítol

Narrador(s)

I
II
III
IV
V
VI
VI
Epíleg

4) La selecció de les citacions literàries al principi de cada capítol per part
d’Anglada no és normalment casual. Escull un parell de capítols de l’obra i
busca exemples que justifiquin aquesta elecció. Creus, a més, que és
intencionada la contraposició de fragments poètics, sovint d’un gran lirisme,
amb els d’informes o documents periodístics, molt més freds i impersonals?
Què creus que pretén l’autora amb aquesta contraposició?
5) Assenyala en el següent mapa les ciutats per les quals passà Aram en el seu
viatge des d’Atenes fins a Cadaqués, on, segons l’autora, s’establí
definitivament i digues quins països va creuar :
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6) Digues si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions:
–Marik i Aram van anar al monestir de Van per a complir una promesa feta
quan Aram va estar molt malalt: ______.
–Aram, en la seva marxa desesperada des de Van fins a Ezmiadzin, va evitar
que els kurds els robessin el carro: _____.
–En el camí de Van a Ezmiadzin, Aram recollí un nen petit dels braços de la
seva mare, que es moria : _____.
–Al final de la seva fugida, Irina, cunyada de Marik, va morir en arribar a
Ezmiadzin: _____.
–A Jerevan, Grigor, l'oncle d'Aram, treballà com a forner: _____.
–Marik acceptà de casar-se amb el seu cunyat Grigor, vidu, per poder tirar
endavant la família: _____.
–A Jerevan Marik i el seu fill Aram van ésser acollits per un metge armeni que
havia estudiat amb el seu marit Vahé a Venècia: _____.
–L'àvia i les dues germanes petites d'Aram, Sofia i Iane, finalment van poder
salvar la vida escapant dels turcs: _____.
–A Atenes Aram va fer-se amic d'un noi grec que es deia Iorgos, fill d'una
família de bussos de l'illa de Simi, que li prometé feina en arribar a Marsella:
_____.
–Aram es va prometre amb Alèxia, germana de Iorgos, en un viatge que féu a
Simi per assistir al bateig del fill d'una altra germana de Iorgos, Electra: _____.
–Marik no acceptà de casar.-se amb el capellà armeni, der Arçavir, per respecte a
la memòria de Vahé: _____.
–Aram, en patir un accident en una immersió, quedà totalment impossibilitat i
entrà a treballar al Comitè d'Ajuda Mútua de l'església armènia: ____.
–Durant el seu captiveri, Vahé va comptar amb l'ajuda d'un mestre grec de
matemàtiques anomenat Odisseas, que li portà a la presó la seva Ilíada i una
mica de fruita: _____.
–Al final de la novel·la Marik i Aram s'assabentaren que els turcs mataren el seu
marit, Vahé, a punyalades: ____.
–A l'Epíleg Anglada apunta la possibilitat que un descendent d'Aram i Alèxia
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entrés en una organització armada clandestina que lluitava contra els turcs que
negaven el genocidi armeni: ____.
7) Comenta les següents expressions, posades per Anglada en boca de Marik i
d’Aram respectivament i que es relacionen amb l’amarga experiència de la
marxa des de Van fins a Ezmiadzin: «Quan vam sortir de Van eres un nen i
quan vam arribar a Ezmiadzin ja eres un noi» i «(en arribar a Ezmiadzin) la pell
de nen es pot dir que em va caure de cop».
8) Anglada també defineix aquesta penosa marxa com a «via dolorosa». Quin
sentit creus que té aquesta expressió? De quin famós passatge dels Evangelis és
extreta? A més, creus que és casual que Anglada digui que Dant hauria pogut
descriure molt bé aquesta penosa marxa? Recordes alguna obra d’aquest famós
escriptor italià que pugui justificar les seves paraules? Per què?
9) Fes un llistat dels apel·latius aplicats als turcs i als kurds al llarg de la
novel·la. Per què són tots tan negatius ?
10) Maria Àngels Anglada ens diu que Vahé, quan estava tancat a la presó,
demanà al seu amic, el professor grec Odisseas, una mica de fruita i la seva
Ilíada. D’aquesta informació i dels objectes que els policies turcs li van requisar a
ell i als seus quatre companys abans d’assassinar-los (alguns bitllets, monedes,
la tabaquera, els rosaris), quin estatus social, econòmic i religiós podem deduir
que tenien aquests cinc presoners?
11) Busca alguna informació sobre la Ilíada. Qui n’és l’autor? Què ens narra
aquest famós poema èpic? Fent volar una mica la imaginació, creus que hi ha
alguna relació entre el contingut d’aquesta obra i la situació en què es troba
Vahé?
12) Mira amb atenció la fotografia que reproduïm al peu i que procedeix de
l’arxiu particular de la família Kondos. Quina escena s’hi representa? Podries
relacionar-hi els elements que cita Anglada al capítol II de Quadern d’Aram?
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13) La notícia d’Anglada sobre el llibret del seu avi que li mostrà Konstandinos
Kondos júnior a Roses i en el qual es contenien els estatuts d’una societat
d’ajuda mútua de Marsella és rigorosament certa. A continuació et reproduïm
la primera pàgina d’aquest llibret. En quina llengua creus que està escrit? Pots
reconèixer alguna lletra o paraula (fixa’t sobretot en la frase que hi ha sota el
text en negreta, redactat en francès i que segurament entendràs sense
problemes).
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14) En el capítol VI i més concretament en el passatge en què es narra el viatge
d’Aram a Simi per assistir al casament de la germana gran de Iorgos –viatge en
el qual s’enamorarà d’Alèxia, la germana petita–, es narra una curiosa tradició
grega a la qual fa al·lusió la foto que reproduïm al peu. Quina és aquesta
tradició? Esbrina si té algun paral·lel a Catalunya (et recomanem que consultis
el Costumari català, de Joan Amades):

15) A continuació et reproduïm, en traducció catalana, una de les Divuit cançons
de la pàtria amarga, del poeta neogrec Iannis Ritsos (1968), que es fa ressò,
indirectament, d’una altra tradició popular grega que cita Anglada en el llarg
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passatge que glossa el viatge d’Aram a l’illa de Simi. Quina és aquesta tradició?
Recordes quina era la seva funcionalitat?:
ALBA
«Gràcia del sol, esclat de gràcia, alba de la primavera,
on hi ha ulls per poder veure’t, on per dar-te acollença?
Dos carbons a l’encenser i dos grans d’encens
i una creu feta de sutge a la llinda de la pàtria»
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IV. LLENGUA I ESTIL
1) Pel que fa a l’ordre de la narració, creus que aquest segueix en tot moment un
ordre cronològic o no? Justifica la teva resposta amb algun exemple.
2) A continuació et transcrivim un dels passatges més punyents de Quadern
d'Aram extret de les paraules finals de Hassan, el taxista turc que presencià la
mort de Vahé i de quatre presoners més, a coltellades, en un bosc. Substitueix
els mots en negreta per un sinònim d'entre els que et donem a continuació
(tingues en compte que els verbs apareixen únicament en infinitiu, els
substantius en singular i els adjectius en la seva forma masculina singular):
bram, puig, esdevenir-se, esguardar, separar, manar, colla, travessar,
comprendre, emportar-se, esborronador, fer cap, arbreda, contemplar,
llançar-se, inerme, parar, coltell, commoure, acoltellar, ocupació, propòsits,
pegar, vehicle, precipitat, empentar.
«Els bandits em van deslligar les mans i em van ordenar (
) de
tornar a la ciutat, mentre s'enduien (
) els cinc presoners. Jo els
vaig desobeir, perquè ja veia les seves males intencions (
): conduïa
a poc a poc, els seguia de lluny, i mirava (
) tot allò que passava (
). Es van apartar (
), però, de la carretera, van creuar (
) un
torrent sec i arribaren al petit turó (
) que hi ha al costat del camí ral.
Aquest turó és ben cobert de bosc (
). Però no s'hi van pas endinsar.
Així que van arribar (
) als primers arbres, el capità de la banda (
) va fer uns crits que no vaig entendre (
), perquè no era ben a prop.
En sentir-los, els lladres es van tirar (
) sobre els effendis, i tot va ser
molt ràpid (
).
Vaig aturar (
) el cotxe (
), ells altra feina (
) tenien
que no pas mirar-me (
): es van tirar sobre els effendis, els van
arrencar els vestits i els van despullar; els deixaren ben nus, tal com van
venir al món. Les pobres víctimes, indefenses (
), altra vegada amb
les mans lligades, van ser colpejades (
), empeses (
)i
lligades, cada un en un arbre. Després els bandits van treure els seus
punyals (
), i entre els crits escruixidors (
) d'aquells
innocents els van apunyalar (
) a sang freda, una i altra vegada. Els
seus crits de dolor i d'impotència em trencaven el cor (
). Així van
morir tots cinc, apunyalats, sense poder defensar-se».

3) A continuació tens una sèrie de passatges de la novel·la que acabes de llegir
en què Anglada fa servir una expressió popular o una frase feta. Escull el seu
significat correcte d’entre els que et proposem al peu:
A. «L'armeni és més baix que el seu company, té uns ulls negres profunds,
un si és no és tristos»
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a1) gens.
a2) una mica.
a3) molt.
a4) força.
B. «M'has de prometre que no hi pensaràs més! No et posis més pedres al
fetge»
b1) faci mal el fetge.
b2) tranquil·litzis en excés.
b3) compliquis la vida.
b4) capfiquis.
C. «Devien haver anat de Corfú a Venècia dret com un fus»
c1) sense parar, ràpidament.
c2) fent grans giragonses.
c3) sense asseure's.
c4) amb tota la calma del món.
D. «Els mariners, fora dels que s'han quedat de guàrdia, han baixat a la
ciutat, a fer barrila»
d1) jugar a les cartes.
d2) construir els barrils per a la beguda.
d3) divertir-se.
d4) passar l'estona.
E. «Molts poemes seus, els conec de cor»
e1) perquè m'arriben al cor.
e2) de memòria.
e3) per sobre.
e4) des de fa temps.

F. «I llavors el meu nebot, que era viu con una centella, va córrer cap als
soldats»
f1) ràpid a prendre decisions.
f2) un sac de sorpreses.
f3) viu de miracle.
f4) molt espavilat.
G. «Un dia en Grigor, però, va aconseguir de trobar feina: li'n va donar un
forner, que no s'hi veia de cap ull, amb tant de pa per fer»
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g1) no en tenia massa experiència.
g2) donava l'abast.
g3) patia de la vista.
g4) es cansava molt.
H. «Ens va ajudar a fer les gestions per a l'emigració, bé que a contracor»
h1) no disposava de massa temps.
h2) no hi entenia gaire.
h3) contra la seva voluntat.
h4) d'amagat.
I. «La feina li agrada, s'hi guanya la vida, però a mi encara em té amb l'ai al
cor»
i1) ben avorrida.
i2) molt preocupada.
i3) malalta del cor.
i4) molt poc convençuda.
J. «M'imagino un casament alegre (...) potser fins i tot al monestir de Sant
Miquel Panormitis, amb les campanes del bell cloquer repicant a tot drap»
j1) sense parar.
j2) fortament.
j3) embolicades amb draps.
j4) melòdicament.

4) En el següent llistat tens una sèrie d’expressions extretes del Quadern d’Aram.
Assenyala, a la casella de la dreta, el recurs estilístic que segueixen. Trobaràs
exemples d’epítet, anàfora, metàfora, el·lipsi, eufemisme, quiasme, sinestèsia,
asíndeton, personificació, comparació i antítesi (en els exemples més extensos o
que poden admetre més d’una interpretació marquem amb negreta les figures
concretes en què volem que fixis la teva atenció):
Exemple
«No ens serveixen les precioses descripcions dels bussos d’avui en
dia, que amb le seves ales i el seu escafandre autònom semblen
ocells-peixos»
«Damunt seu brilla com un mirall la superfície del mar»
«i els seus ulls riuen, blauverds, com l’aigua que envolta Simi»
«crido el pare, crido el seu nom: Vahé, Vahé»
«Recordo (…) el sol alegre que feia el matí que vam sortir de casa»

Recurs estilístic
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«(Un professor de música) (…) ens ensenya cançons d’església,
marxes de casament, cançons populars»
«Les noies, la casa i les terres. Els nois, la barca, les xarxes i els estris
de pescar»
«Corre com una llebre i avisa els soldats!»
«I jo, sol, corrent, ensopegant, caient i aixecant-me crido els soldats»
«Va ser la primera d’adonar-se que li sortia la primera dent a la
geniva rosada»
«Que la Mare de Déu els guardi, l’esperança dels desesperats»
«Potser el gos es va salvar i, en canvi, la dolça Irina no va
sobreviure»
«Hi ha hagut una alegria delirant, els crits, els cants, les abraçades,
s’escampaven pels carrers, les cases, els obradors, les fàbriques»
«hauríem llegit nous llibres de Vahé, que era tan jove quan li van
segar la vida»
«Ens vam casar, amb les corones de flors damunt el nostre front i al
cor aquella flama encesa»
«aigua de neu, aigua de Déu»
«perquè Iorgos sí que va arrelar a Cadaqués»
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V. LA VEU DE LA CRÍTICA
1) El títol:
Com potser no saps, el títol de l’obra que acabes de llegir no és la primera opció
en què va pensar Anglada, sinó la tercera. Llegeix al respecte el següent text del
crític Josep Maria Huertas i digues quin dels títols proposats t’agrada més i per
què. Quin hauries escollit tu?
«Miquel Alzueta, l’editor de Columna, va bellugar el cap com
desaprovant el títol que havia triat Maria Àngels Anglada (Vic, 1930) per
a la seva darrera novel·la, Agama Stellio. “No l’entendrà ningú”, va dir.
“Tenia raó, però m’agradava. És el nom que té un llangardaix de Rodes,
eixerit, com el meu protagonista”. Aleshores va pensar a posar-li el títol
de Terra porpra, la inquietant expressió que aplica el poeta Daniel Varujan
a Armènia, però finalment va optar per Quadern d’Aram» («Terra porpra
de sang armènia», El Periódico, [9-11-1997], p. 45)

2) El projecte inicial:
El crític Xavier Moret, en un article-entrevista publicat a El País, glossa de la
següent manera quin era el projecte inicial de Quadern d’Aram. Llegeix el text i
respon a la pregunta que et proposem:
«A partir de la memoria, Anglada ha construido una novela que en un
principio pensó que sería para niños, pero a la que al final decidió otorgar
una ambición mayor. “Tenía que ser la historia de una amistad entre un
niño armenio y un griego”, añade, pero después opté por dar un mayor
protagonismo al éxodo armenio».
–Tot i que la novel·la acabà essent fonamentalment per a un públic adult, a
l’obra encara es poden descobrir restes del projecte inicial. Quins aspectes o
quins personatges et sembla que apunten més cap a una novel·la juvenil?

3. Contingut i sentit de l’obra
Llegeix els següents fragments i respon a les preguntes que trobaràs a
continuació:
a) «A Quadern d’Aram he volgut recordar que els grecs van ajudar molt els
armenis. Però és que també hi va haver turcs que van ajudar els armenis.
Fins i tot hi va haver districtes en què el governador va negar-se a complir
les ordres per a l’extermini» (Imma Merino, «Maria Àngels Anglada
(entrevista)», Presència, [8/14-IV-1998], p. 30)
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–A Quadern d’Aram apareix un turc que podríem anomenar «bo» o, almenys,
compassiu amb una de les víctimes del genocidi. Qui és aquest i quina és la
víctima a la qual intenta fer menys dur el seu captiveri. A canvi de què ho fa?
Quines conseqüències té, per a ell, aquest fet?
b) «Cada nou llibre d’Anglada ho recomença tot, com si volgués
reconstruir tota una civilització a partir de les despulles del passat –sigui
barbàrie, música, emoció o forma–. Quadern d’Aram exemplifica el
desordre necessari a primera vista per aconseguir que la perspectiva
imposi la simplicitat essencial» (V. Puig, «Un grapat de terra d’Armènia»,
Quadern [El País, 30-X-1997], p. 4)
–Quin element o elements encarnarien, a parer teu, el desordre a Quadern
d’Aram? I la simplicitat essencial que s’aconsegueix després de superar aquest
desordre?
c) «(Quadern d’Aram) és un relat de constitució inconsútil, sense sorpreses,
tot amarat d’aquella fluència que sembla tan natural com la vida i és, en
realitat, domini i no absència d’estil, art de la insinuació d’un escenari
històric –escenari de la tragèdia col·lectiva– que queda representat per la
caracterització íntima de la pròpia tragèdia, amb amistats i noces, notícies
dels morts i la constància perenne de la gran desventura dels homes: no
sempre poder triar entre la serenitat d’Horaci (….) i el so i la fúria entre
cossos assassinats sobre la terra porpra d’Armènia» (Ibídem, p. 4)
–Estàs d’acord amb les paraules de V. Puig segons les quals Quadern d’Aram és
una obra sense sorpreses? Hi ha algun element del relat que, en no esperar-te’l,
t’hagi sorprès?
–Puig ens parla de tres elements que constitueixen la caracterització íntima de
la pròpia tragèdia (amistats, noces, i notícies dels morts). Posa un exemple,
extret de la novel·la, de cada un d’aquests tres elements.
–Com creus que es materialitza, a Quadern d’Aram, el que defineix Valentí Puig
com la gran desventura dels homes, això és, la impossibilitat de triar entre la
serenitat d’Horaci i el so i la fúria entre cossos assassinats sobre la terra porpra
d’Armènia?
4. Narrar l’horror:
Maria Àngels Anglada, a la pregunta de la periodista Imma Merino de si, a
l’hora de narrar l’horror, evita recrear-se en ell, va respondre:
«És que cal evitar-ho (de recrear-se en l’horror) perquè, si no es fa així, hi
ha el perill de caure en una mena de sadisme literari i fins i tot de perdre
el respecte per les víctimes. I un dissortat és una cosa sagrada. La qüestió
és que no és gens fàcil narrar l’horror. Tinc present el que planteja Jorge
Semprún a La escritura o la vida: s’ha de fer l’esforç d’explicar-ho (i no
limitar-se a dir que l’horror és inexplicable), però s’ha de contextualitzar i
elaborar, cal que aparegui l’art per tal de vèncer el mateix horror» («Maria
Àngels Anglada», p. 31)
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–És evident que en la seva obra Anglada compleix perfectament el principi que
exposa en aquest text, això és, no perdre mai el respecte per les víctimes ni
caure en el que ella anomena «sadisme literari». Tenint en compte, però, que
l’horror hi és ben present, com s’ho fa ella per no recrear-s’hi?
–El millor antídot a l’horror és, segons Anglada, l’art. La manifestació artística
que fa de contrapunt a l’horror en la seva novel·la sobre el genocidi jueu, El violí
d’Auschwitz, és la música. Quina és l’art que, d’alguna manera, exorcitza
l’horror a Quadern d’Aram?
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VI. REFERÈNCIES CREUADES
1) En un article publicat a El 9 Nou de Vic l'any 1991 Anglada es referia a l'obra
del poeta armeni Ran Nazariantz (present també al Quadern d'Aram) com a
símbol de l'exili. Llegeix aquest article i respon les preguntes que trobaràs a
continuació:
LA PETITA LLÀNTIA I ELS EXILIS
«Breyten Breytenblach ha estat notícia fa pocs dies perquè un grup de Vic
ha estrenat una obra de teatre d’aquest gran escriptor blanc de Sud-àfrica,
molts anys lluitador contra el racisme i empresonat per aquest motiu.
Justament al setmanari de Vic El 9 Nou vaig dedicar-li, fa gairebé dotze
anys, un article «Així han matat un poeta negre», resumint la seva
narració «La doble mort d’un criminal ordinari» i extrapolant-la a la mort
del poeta Benjamin Molose, que van penjar. Breytenbach s’hagué d’exiliar
del seu país, però no s’hi va deixar la seva petita llàntia: la poesia.
Els poetes grans mai no s’han tancat a la sort i a la dissort del seu poble.
No conec, malauradament, els poetes kurds; deu haver-n’hi, i molts,
segurament. Davant la tragèdia permanent d’aquesta nació sense estat les
paraules són, certament, ben poca cosa. Sembla que ara es fa un esforç per
tal d’evitar-ne el genocidi definitiu. Un altre poble amb un destí semblant
ha estat, en el decurs de la història, la nació armènia; d’aquesta sí que en
coneixem un dels seus grans poetes, Ran (o Hrand) Nazariantz.
És trista cosa morir a l’exili
quan el cor s’absenta per camins deserts.
És trista cosa morir a l’exili
quan la fugida i la febre us han rendit.
O bé:
«Qui ens tornarà les boscúries de Sossiatz
en què els arbres, inflamats, eren, als cims
talment com núvols fabulosos.»
«Tenien set, els ramats i s’abrevaren
en deus i rius que destil·laven sang.
Assedegats moriren a la vora de les fonts.»
La traducció és d’Alfons Maseras; es van publicar uns quants poemes de
Nazariantz i un bell retrat del poeta, un dibuix de Joaquim Biosca, a
l’admirable revista del Centre de Lectura, de Reus, en l’exemplar de març
de 1921; tinc la sort que la mare del meu marit, reusenca, el va guardar.
Gràcies als seus traductors italians, sobretot Cardile, la petita llàntia del
poeta armeni es va conèixer a Europa. Les seves paraules, dissortadament,
no han perdut vigència a la nostra època, plena de grans èxodes i exilis
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dramàtics» (Diari de Lleida, núm. 7727 [22-V-1991], pàg. 4)
–Què és una llàntia? Què simbolitza la llàntia en aquest article?
–Saps com s'anomenava la política de segregació de la població blanca a Sudàfrica contra la qual havia lluitat, entre d'altres, Breyten Breytenblach?
–Quin és el paper que juguen els kurds a Quadern d'Aram?
–Quina connotació té l'exili en el primer poema de Nazariantz citat?
–Què poden simbolitzar els rius i les deus que destil·len sang en el segon poema
de Nazariantz?
–Quin capítol de Quadern d'Aram introdueixen els versos finals del segon
poema de Nazariantz? Quin és el seu contingut?
–Segons Anglada, ha perdut vigència el missatge contingut en aquests versos
de Nazariantz?
2) Anglada, juntament amb la filòloga armènia Maria Ohannesian, traduí al
català una antologia de poemes de Daniel Varujan (en què es basa la figura de
Vahé, a Quadern d'Aram), que porta per títol Terra porpra i altres poemes
(Barcelona: Columna, 2000). A continuació et transcrivim els poemes «Ofrena»
(p. 25-26) i «Llàntia llangorosa» (p. 53). Llegeix-los amb atenció i respon les
preguntes que trobaràs al peu:
OFRENA
«Amb ploma de canya cantí glòries
–en ofrena a tu, pàtria meva–
l'havia tallada del Bosc dels Plàtans...
–en ofrena a tu, pàtria antiga–
amb ploma de canya cantí déus pagans:
de la boca de canya en sorgia claror.
Amb ploma de canya cantí enyorances
–en ofrena a vosaltres, armenis desterrats–
era el brot d'una planta estrangera...
–en ofrena a vosaltres dissortats desterrats–
amb ploma de canya cantí les núvies:
de la boca de canya en sorgia plor.
Amb ploma de canya cantí la sang
–en ofrena a vosaltres víctimes de l'espasa–
havia germinat com un jonc en la cendra...
–en ofrena a vosaltres, víctimes del foc–
amb ploma de canya cantí ferides;
de la boca de canya en sorgia el meu cor.
Amb ploma de canya cantí la casa òrfena
–en ofrena a tu, pare de blancs cabells–
la vaig podar de la nostra font eixuta...
–en ofrena a tu, mare dolorosa–
amb ploma de canya cantí la meva llar:
de la boca de canya en sorgia fum.
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I la lluita, la lluita, la lluita cantí
–en ofrena a vosaltres, guerrers armenis–
la meva ploma atià el foc dels cors...
–en ofrena a vosaltres, guerrers valents–
amb ploma de canya cantí la venjança;
de la boca de canya en sorgia foc».
–Com definiries el to general del poema: èpic, líric, còmic, sarcàstic...?
–Què creus que vol dir Varujan quan diu que «amb ploma de canya cantà...»?
–Segons la realitat cantada pel poeta en cada estrofa, de la boca de la canya
sorgeix alguna cosa diferent. Fes un llistat de les realitats cantades pel poeta i de
l'element que surt de la boca de canya en cada cas. Es tracta d'una relació
fortuïta o no? Justifica la teva resposta amb algun exemple.
–Explica el títol del poema.
–Segons el contingut de Quadern d'Aram, quina estrofa diries que s'adiu més
amb el destí d'Aram i Marik?
LLÀNTIA LLANGOROSA
«Aquesta és una nit festiva de victòria
–Jove, omple la llàntia d'oli.
El meu fill tornarà vencedor de la batalla.
Jove, agusa el ble.
Un carro s'ha aturat a la porta, prop del pou.
–Jove, encén la llàntia.
Ve el meu fill, cenyit de llor el front altiu.
Jove, porta la llàntia al llindar.
Però..., amb sang i dol han carregat el carro?
–Jove, acosta'm la llàntia.
El meu fill heroic és a dins amb el cor travessat.
Ai, jove, apaga la llàntia».
–Cada estrofa d'aquest poema es refereix a un moment diferent de la batalla.
Quins són aquests tres moments?
–D'acord amb cada moment de la batalla, el poeta demana al seu interlocutor (el
jove del poema) que faci una acció diferent amb la llàntia. Quines són aquestes
tres accions? Tenen a veure amb el contingut de cada estrofa?
–Què simbolitzava entre els antics el front cenyit de llor?
–Per què la llàntia és titllada de «llangorosa» en el títol?
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VII. ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ
1) Busca en alguna enciclopèdia o a internet informacions sobre el poble kurd:
quin és el seu origen ètnic, quins països tenen avui dia, dins de les seves
fronteres, població kurda, quina és l’actitud actual de la classe política turca
envers els kurds?
2) Anglada, com havia reconegut en més d’una ocasió, a l’hora d’escollir el nom
del protagonista de la seva obra, es basà en un llibre de contes de escriptor
nord-americà d’origen armeni William Saroyan que porta per títol El meu nom és
Aram i que ella mateixa ressenyà a la revista Canigó (núm. 419 [18-X-1975], p.
34). Aquesta no és, però, l’única semblança entre ambdues obres. Llegeix aquest
llibre, publicat en català l’any 1975 per Edicions 62 (Col·lecció El Cangur), i
assenyala tots els paral·lels que hi trobis amb Quadern d’Aram.
3) S’havia apuntat en alguna ocasió que Hitler s’hauria pogut inspirar en el
genocidi armeni per a traçar les línies generals del que ell mateix ideà per a
eliminar el poble jueu i altres minories considerades indesitjables (gitanos,
militants d’esquerres, homosexuals…). Com potser sabràs, Anglada dedicà al
genocidi jueu la que és segurament la seva novel·la més famosa, El violí
d’Auschwitz (1994). Llegeix aquesta obra i compara-la amb Quadern d’Aram
sobretot pel que fa a les figures dels botxins i de les víctimes, els mètodes
seguits per eliminar els condemnats a mort i el tractament que Anglada fa del
tema del genocidi en ambdós relats.
4) La figura de Marik pot estar inspirada en la protagonista de la pel·lícula
Mayrig (1992), d’Henri Verneuil, protagonitzada per Claudia Cardinale i Omar
Shariff, que, com la mare d’Aram, ha de fugir amb la seva família d’Armènia i
instal·lar-se a Marsella. Mira-la i digues quins aspectes de la pel·lícula et
recorden Quadern d’Aram.
5) La cuina armènia és famosa en tot el món. Busca informació sobre les menges
armènies que se citen a Quadern d’Aram i intenta fer-ne alguna. Per facilitar-te
una mica la feina et donem la recepta del mandí:
Ingredients:
Massa:
1/2 kg de farina
1 cullerada petita de sal
1 cullerada petita d’oli
aigua (la quantitat necessària)
Farciment::
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1 kg. de carn picada
2 cebes grosses
Un polsim de sal i de pebre
300 grs. de mantega de porc
Preparació:
Poseu, en un recipient fondo, la carn picada, les cebes ratllades, sal i pebre al
gust i barregeu-ho bé. En un altre lloc feu una massa amb la farina, la sal, l’oli i
la quantitat d’aigua necessària. Amasseu-la bé i deixeu reposar la massa uns
minuts. Talleu la massa en quadradets fins de 3 x 3 cms. aproximadament.
Poseu, damunt de cada base de massa, una mica de la preparació de la carn i
tanqueu-la per tots quatre costats –com si fossin uns farcellets–, tot vetllant
perquè la carn quedi ben coberta.
Col·loqueu cadascun d’aquests farcellets (anomenats «mandí») damunt
d’una plata prèviament untada amb mantega de porc i torneu a cobrir-los amb
més mantega. Poseu-los al forn a temperatura moderada fins que quedin rossos.
En aquest punt, retireu-los del foc i aboqueu-hi al damunt una mica de brou de
pollastre o gallina fins a cobrir-los. Torneu-los a posar al forn fins que hagin
absorbit completament el brou.
Enretireu-los del forn, cobriu-los completament amb iogurt (com més
consistent millor) i aboqueu-hi al damunt una mica de mantega bullida (i, per
tant, fosa). Cal servir els mandí ben calents. Si es vol, es poden acompanyar amb
més iogurt barrejat amb all trinxat.
6) Un dels passatges més bonics de la novel·la el constitueix la carta que
suposadament el pare Mesrob, del monestir armeni de San Lazzaro, a Venècia,
envia a Marik. Busca informacions sobre aquest famós monestir armeni (i no
t’oblidis d’assenyalar quin famós poeta anglès hi féu una estada a principis del
segle XIX amb l’objectiu, entre d’altres, d’aprendre-hi la llengua armènia).
7) La literatura popular d’Armènia no és absent de Quadern d’Aram i la trobem,
per exemple, en les cançons populars que cantava Marik a les seves filles petites
abans del desastre. A continuació tens la partitura musical de la cançó de la
pomera («Sota l’arbre de les pomes / vaig estimar-te, /amada, / sota l’arbre de
les pomes. / Estimada, benvinguda / amb les sandàlies vermelles»). Si tens
coneixements musicals, intenta tocar-la amb algun instrument i digues si et
recorda alguna tonada del teu país. Fixa’t també en les paraules que hi ha sota
les lletres i que són escrites en armeni. N’entens alguna?
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8) Quan el vaixell Samos que porta a Marsella els supervivents armenis del
genocidi passa per davant de l’illa d’Ítaca, Aram recorda la història d’Ulisses,
plasmada a l’Odissea, que el seu pare li havia explicat, de petit, aventura per
aventura. De totes les seves aventures en cita expressament dues: el Ciclop i les
sirenes enganyadores. Busca informació sobre aquestes dues aventures. Què és
el que posen en evidència respecte de la figura d’Ulisses? Creus que es poden
comparar, fins a cert punt, Aram i Ulisses?
9) De l’illa grega de Simi –d’on són originaris els bussos grecs amb els quals
treballa Aram– Anglada destaca especialment el monestir de Panormitis, que
constitueix, alhora, un dels centres religiosos importants del Dodecanès. Busca
en alguna enciclopèdia o a internet informacions sobre aquest monestir (data de
la seva fundació, principals festivitats que hi estan relacionades,
funcionament…).
10) Anglada havia projectat la seva novel·la, en un principi, com una obra
adreçada a un públic juvenil, en la qual es narraria fonamentalment l’amistat
entre un noi armeni escapat del genocidi (Aram) i un de grec (Iorgos). En un
parell de fulls fes un guió teatral adreçat a un públic adolescent que glossi
algun aspecte de la novel·la (per exemple, una conversa entre Aram i Iorgos [i
eventualment algun personatge més] entorn de les peripècies del primer per
escapar dels turcs).
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REPORTATGES AUDIOVISUALS
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BIOGRAFIA
(33’52’’)

Maria Àngels Anglada i d'Abadal va néixer a Vic el 9 de març de 1930, a la
casa coneguda com a can Fontcuberta, al carrer de la Riera. És la primera
filla del matrimoni format per Joan Anglada i Vilardebó, advocat i
periodista, i Maria d'Abadal i Pedrals. El 1931 neix la seva germana Pilar, el
1934 el seu germà Josep Maria, i el 1936 la seva germana Enriqueta.
Després de cursar els estudis primaris a Sant Sebastià, on la seva família
passa els anys de la guerra civil, el 1939 torna a Vic, on estudia el batxillerat
a l'escola Sant Miquel i, més tard, a la del Pare Coll, regentada per les
dominiques de l'Anunciata. En aquesta escola tindrà els seus primers
contactes amb els autrors clàssics i molt especialment amb Virgili, els versos
del qual l'ajudaran a decantar-se, en els futurs estudis universitaris, per la
llengua i la cultura clàssiques.
(Entrevista a Maria Mercè Miró)
La seva joventut transcorre enmig de la repressió franquista i l'estricta
moral religiosa de l'època, que fan de rerefons del relat autobiogràfic No em
dic Laura. A casa, però, es viu un ambient catalanista, que fins i tot costà al
seu pare un any de desterrament en la immediata postguerra.
El 1945 –als quinze anys d'edat– participà en el primer acte públic en català
que se celebrà a Catalunya després de la guerra, un homenatge popular a
Jacint Verdaguer, a Folgueroles, en el marc del qual li foren premiats uns
versos d'homenatge a mossèn Cinto.
L'any 1946 es trasllada a Barcelona per estudiar filologia clàssica, carrera
que acabarà el 1951. Són anys de restriccions de tota mena que es veuen
compensades, però, pel mestratge de grans professors. Durant els anys 1947
i 1948 assisteix, paral·lelament, a les classes d'història de Catalunya que
imparteix Ferran Soldevila a l'aleshores clandestí Institut d'Estudis Catalans.
(Entrevista a Dolors Condom)
El 1951 retorna a Vic i entra a treballar, fins al 1954, a l'escola del Pare Coll, on
havia cursat el batxillerat anys abans. El 10 de maig d'aquell any es casa, a
l'església de Sant Just de Vic, amb Jordi Geli i Aguadé, un empordanès de
Vilamacolum que coneixia dels anys universitaris. Després de visitar, durant el
viatge de nuvis, Venècia, Florència, Roma i París, la parella s'estableix a
Barcelona, on al llarg dels quatre anys següents neixeran les seves tres filles,
Núria, Rosa i Mariona, a les quals dedicarà algun dels seus primers poemes:
«Ja ho sé: els poetes-pares
fan bells poemes quan els neix un fill.
També per a mi hauria estat una joia,
quan vaig florir d'infants, /cisellar versos,
però era una altra la feina: panteixava
per donar-los la vida, aquest llarg somni.
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No puc dir que em prenien
temps, força, sang: eren coses tan seves
com els plors a la nit»
El febrer de 1961 es trasllada a viure, amb tota la seva família, a la ciutat de
Figueres, en un pis del carrer de la Muralla, des del qual el seu marit pot
tenir cura, amb més comoditat, de l'administraxció de la casa i les terres de
Vilamacolum, on la família passa els estius. Des d'aquell moment la plana de
Vic i la de l'Empordà apareixeran estretament unides a la seva experiència
vital i al seu univers literari, com recull el seu poema Dues planes:
«He estimat el Montseny sense ametistes,
la plana adusta en els seus llargs hiverns,
els vels espessos d'imprecisa boira.
Camí dels vents, he estimat l'altra plana,
els vols de les gavines als sembrats,
les aigües, com nosaltres, indecises»
El 1964 entra a treballar a les Escolàpies de Figueres per impartir classes de
llatí, grec, llengua i literatura espanyoles i també, extraoficialment, una hora
setmanal de català. La seva carrera docent la portarà també, durant el curs
1968-69, a l'institut figuerenc Ramon Muntaner i deu anys més tard, durant
el curs 1979-80, al Centre Escolar Sant Josep –actualment Centre Escolar
Empordà–, de Roses.
(Entrevista a Josep Tero)
Durant aquest període inicia la seva col·laboració habitual a moltes
revistes i diaris del país, com Canigó, El 9 Nou, Hora Nova, Empordà, 9 País i El
Pont, on publica sobretot articles d'opinió i d'assaig i ressenyes literàries. Els
seus papers sobre poetes com Espriu, Carner o Riba i les seves constants
denúncies de la política centralista de Madrid i de les mancances que
s'observen arreu del país en matèria cultural marquen una època en la crítica
literària i d'opinió a Catalunya.
(Entrevista a Francesc Foguet)
Poc a poc Anglada va prenent consciència del paper de la dona en la
societat i de la necessitat d'una major emancipació i participació de les dones
en la vida cultural i política del país. Tant és així que la nostra autora
s'erigeix en portaveu d'un feminisme cultural, lluny de tota estridència.
(Entrevista a Marta Pessarrodona)
En els darrers anys del franquisme desenvolupa també una intensa
activitat reivindicativa de les llibertats nacionals i de la defensa del medi
ambient, com posa de manifest, entre d'altres iniciatives, la seva
col·laboració amb Òmnium Cultural i amb l'Assemblea de Catalunya a l'Alt
Empordà, de la qual fou, juntament amb el seu marit, un dels membres
fundadors. Paral·lelament dóna el seu suport al grup de defensa dels
Aiguamolls de l'Empordà per al qual escriu el poema «Els Aiguamolls», que
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es convertirà en un autèntic himne de la campanya per a la protecció
d'aquest espai natural.
(Entrevista a Jordi Sargatal)
El 1973 –un any després de publicar el seu primer llibre de poemes,
Díptic, compartit amb Núria Albó– viatja a Grècia amb els seus pares i el
marit, on visita Atenes, Delfos, Patras, Olímpia, Pilos, Esparta, Mistràs i
Corint. Fruit d'aquesta experiència seran molts poemes inclosos al llibre
Kyparíssia, que apareixerà el 1980 i que, juntament amb Columnes d'hores i
Arietta, publicats el 1990 i 1996 respectivament, la consagra com una poeta
de referència de les lletres catalanes.
«Fa temps que s'ha assecat la sang ardent dels prínceps
i les pedres serenes han ofert la collita
dels seus antics secrets. Brillen entre les fulles
taronges i llimones més que màscares d'or,
i pel mar on el guaita esperà l'arribada
de les còncaves naus, només al lluny ancora
un daurat repòs d'illes. L'amic grec amb somriure
assolellat em lliura un intacte tresor:
l'alfàbrega olorosa on tanta llum alena».
(1ª Entrevista a Sam Abrams i a Carles Miralles)
Alguns dels seus poemes són interpretats pel grup figuerenc Indika i pel
cantautor escalenc Josep Tero, que en el seu primer disc, «Batecs d'ocells»,
inclourà versions musicals dels poemes Aiguamolls i Et deixaré la veu, dedicat
aquest darrer a un deixeble seu reclòs a la presó de Burgos.
(Entrevista a Isabel-Clara Simó)
Anglada irromp en el món de la novel·la per la porta gran, amb l'obtenció
del premi Josep Pla l'any 1979 per l'obra Les Closes, que gira entorn de
l'assassinat d'un ric hisendat empordanès, Tomàs Moragues, avantpassat del
seu marit, del qual fou acusada injustament la seva dona, Dolors Batlle,
l'autèntica protagonista de la novel·la.
(Entrevista a Mariàngela Vilallonga)
A aquest títol seguirà, dos anys més tard, No em dic Laura, que a banda del
relat del mateix nom, de caire autobiogràfic, aplega Flors per a Isabel, que
porta el subtítol d'«una història de la Guerra del Francès» i També a tu,
Cleanòrides, que transcorre a la Grècia moderna, en els darrers anys de la
tristament famosa dictadura dels coronels. El tema de Grècia, tan important
en el conjunt de la seva obra, constitueix també el canemàs de dues novel·les
posteriors, Sandàlies d'escuma i Artemísia, aparegudes respectivament el 1985
i el 1989 i que es descabdellen, la primera, a Quios i a Alexandria en època
hel·lenística, i la segona, a l'illa de Mitilene, la pàtria de la seva admirada
Safo, a finals del segle XX.
(1ª Entrevista a Eusebi Ayensa)
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En el termini només de quatre mesos, del 24 de setembre de 1985 al 10 de
gener de 1986, moren el seu germà Josep Maria i el seu marit Jordi Geli. Al
primer dedicarà, a banda d'alguns poemes, totes les edicions posteriors de
Les Closes, i al segon Sandàlies d'escuma i el sentit poema Plany pel germà:
«Després de les llàgrimes
que ens han rentat els ulls
del delicte de veure-hi
quan són closos els teus,
ens posem la teva mort,
ens posem el teu enyor
–vidres foscos que ens entelin
aquesta mirada impia,
massa crua
de la vida que flueix
sense pausa,
sense tu».
Aquestes pèrdues es veuen compensades, si més no en part, amb el
naixement, de 1980 a 1994, dels seus cinc néts, Clara, Núria, Adrià, Laura i
Oriol, motiu que la portarà a escriure, des d'aleshores, contes i cantates per a
infants, amb títols com El bosc de vidre, La grua estontola, Les veus misterioses o
El mariner i les cançons.
(2ª Entrevista a Eusebi Ayensa)
Aquests són també anys de viatges per la Mediterrània. El 1986 visitarà
l'Alguer, acompanyada de la seva filla Rosa, el 1988 Mitilene, en aquesta
ocasió juntament amb la seva germana Pilar, el 1991 Creta, de la mà de la
seva germana Enriqueta, el 1992 i 1996, amb la seva filla Mariona, el seu
gendre Josep, el seu nét Adrià i alguns membres de l'Institut d'Estudis
Catalans, el Peloponès, Delos i Rodes, i el 1995 Terra Santa, en el si d'un grup
d'amics del Patronat d'Estudis Osonencs. Fruit d'aquests viatges i de lectures
dels poetes grecs i italians seran els seus assaigs Paisatge amb poetes i Paradís
amb poetes, una guia amena per Itàlia i Grècia respectivament de la mà dels
seus grans poetes, tant antics com moderns.
Mentrestant no deixa d'escriure novel·les: el 1983 publica Viola d'Amore,
que es fa ressò d'una altra de les seves grans passions, la música clàssica, i el
1991 L'agent del rei, dedicada al diplomàtic i poeta vigatà Andreu Febrer,
traductor al català, a principis del segle XV, de la Divina Comèdia de Dant.
Una fita important en la seva llarga singladura com a novel·lista és la
publicació, l'any 1994, de la seva novel·la més famosa, El violí d'Auschwitz,
reeditada contínuament i traduïda a diversos idiomes, en la qual Anglada,
esperonada pel drama de la guerra de Bòsnia, ens narra la lluita d'un luthier
jueu de Cracòvia, Daniel, per a sobreviure en un dels camps de la mort del
III Reich. Tres anys més tard apareixerà una altra novel·la sobre el tema de
l'holocaust, Quadern d'Aram, dedicada en aquesta ocasió al genocidi del
poble armeni a mans dels turcs a principis del segle passat. Dins encara del
tema armeni, és de destacar la seva traducció, juntament amb la professora
Maria Ohannesian, d'una antologia de poemes de Daniel Varujan, que
culmina la seva brillant tasca com a traductora, iniciada ja l'any 1983 amb
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unes versions al català de poetes hel·lenístiques titulades Les germanes de
Safo.
(Entrevista a Maria Ohannesian)
Els premis i els reconeixements públics se succeeixen: el 1985 guanya el
premi Lletra d'Or per Sandàlies d'escuma i l'any següent el Premio Nacional
de la crítica per la mateixa novel·la, el 1994 rep la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Catalunya de mans de Jordi Pujol, l'any següent el guardó «La
novel·la de l'any» per El violí d'Auschwitz, i el 1996 és nomenada filla
adoptiva de la ciutat de Figueres. Mentrestant, el 1991 entra a formar part de
la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, en el marc de la qual
col·laborarà estretament en la redacció del nou Diccionari de la llengua
catalana.
(2ª Entrevista a Carles Miralles)
El 1998 obté el premi Octavi Pellissa pel projecte de contes Nit de 1911,
concebut com un homenatge al poeta grec Kostandinos Kavafis i testimoni
del seu interès per la narrativa curta, gènere que havia conreat ja, set anys
abans, amb la seva obra La daurada parmèlia i altres contes. Anglada, però, no
podrà veure l'obra publicada ja que morirà de càncer el 23 d'abril de 1999,
diada de Sant Jordi. Serà enterrada dos dies després, enmig d'una gran
manifestació de dol, al petit cementiri de Vilamacolum, en el panteó familiar
dels Geli, on reposen les despulles del seu marit.
Amb la seva desaparició física, però, no ha minvat l'interès dels lectors i la
crítica per la seva obra, considerada unànimement com un dels conjunts més
sòlids de les lletres catalanes de la segona meitat del segle XX.
(Entrevista a Antoni Puigverd)
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LES CLOSES
(14’36’’)

El títol de Les Closes, la novel·la de Maria Àngels Anglada que guanyà el premi
Josep Pla l’any 1978, evoca un paisatge empordanès molt concret, els camps de
conreu tancats per una filera de saules, verns, freixes i plàtans, on l’herba hi
creix ufanosa.
Sortint del poble pel camí dels tamarius arribareu al cap d’un quart i mig a
les closes. Enmig dels recs veureu esclatar una munió de petites flors
blanques i els arbres de les voreres, saules, freixes, plàtans, verdegen tots a la
seva manera, mentre algun pollancre escadusser treu els seus borrons
rosats, amb carnació de galta.
(1ª Entrevista a Antoni Puigverd)
La pau que respira aquest paisatge, però, és només aparent, perquè en el fons
de la novel·la hi batega, des de la primera pàgina, el drama: l’assassinat del ric
hisendat Tomàs Moragues, per motius polítics, en el marc de les revoltes contra
Isabel II i la injusta acusació vers la seva muller, que la portà una llarga
temporada a la presó de Figueres.
Aquest crim esborronador és evocat per l’autora a través d’uns personatges
mig reals, mig inventats, que giren al voltant de l’autèntica protagonista, Dolors
Canals, la besàvia, que ocupa el centre de l’acció des que es va casar amb Tomàs
Moragues, als quinze anys, fins a la seva mort, a la casa paterna de Bellvís, en
plena vellesa.
La petja de la besàvia es pot resseguir en els vells papers de la casa que
utilitzà Anglada al llarg de la seva novel·la i que donen a l’obra un profund
colorit històric: actes notarials, inventaris, retalls de diaris de l’època, cartes…
Res hi és inventat. Anglada simplement selecciona la informació i la presenta al
lector passada pel sedàs de la seva profunda sensibilitat.
Seguint el fil de la novel·la comencem recorregut amb les paraules que ens
descriuen el paisatge que s’albira des de la torre o mirador de can Moragues (en
realitat can Geli) una tarda d’estiu:
Vilasirvent des d’aquí dalt us semblarà més gran que no és realment, per
l’amplària dels patis i la gran quantitat d’edificacions –cases, pallers, coberts
per als tractors, quadres…
No restareu pas decebuts en veure la plana… sí, mirem-la bé, perquè mai
no podem saber si duraran gaire en la seva gràcia vivent aquestes contrades
on el cor es detura.
El somriure blavís del mar, ja un poc amagat, la ratlla dels aiguamoixos,
les vorades d’àlbers i de freixes que clouen els prats, aquesta claror d’avui
sense calitja, tot, tot és amenaçat.
La casa on es descabdella el drama de l’assassinat de Tomàs Moragues s’ha
conservat pràcticament intacta i permet d’evocar els primers anys de casada de
la protagonista –uns anys feliços, tot i les enraonies de la gent–, l’assassinat del
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seu marit una freda nit d’hivern de 1866 i les reformes que en ella hi féu Dolors
Canals en establir-s’hi novament després d’ésser alliberada de la presó.
Domina el primer pis la gran sala de sostres alts on Serafina major ensenyava
a ballar Tomàs Moragues, amb la taula, sempre molt ben encerada, el vell
armari de noguera que servava els documents del procés judicial contra Dolors
Canals, i la caixa de núvia que la protagonista portà a Vilamacolum en casar-se
amb l’hereu Moragues i on, anys a venir, hi guardà els vestits amb els quals
endolcí el seu llarg dol. Al voltant de la sala hi trobem diverses estances, d’entre
les quals es pot encara distingir aquella a la qual fou portada Dolors Canals,
emmordaçada, la fatídica nit de l’assassinat del seu marit, i la que ocupà al seu
rertorn a can Moragues després del procés judicial, davant per davant de la del
seu segon marit, l’administrador de la casa.
Crida també la nostra atenció la galeria coberta, amb pintures figuratives a
les parets i uns vells balancins, amb regust d’època.
No pot passar desapercebuda tampoc la curiosa capella en què se celebraven
les misses pels membres difunts de la família i en la qual Dolors Canals es casà
d’amagat amb l’administrador, Miquel Comellas. Presideix encara l’altar la
mateixa imatge de la Mare de Déu que la protagonista s’endugué a la presó com
a únic consol davant de tantes adversitats.
Les reformes que féu a la casa Dolors Canals després de ser alliberada han
desdibuixat, però, en part la seva fesomia orginal.
Sobretot, però, va tenir punt a esborrar tota petjada de la tragèdia, i va
mirar que no fos tan fàcil d’entrar a la casa. Va convertir la saleta i l’alcova
en pastador, amb un forn ben gran per coure el pa, i cossis d’aram per al
lleixiu i per a bullir, al seu temps, el vi dolç, amb canyella i pomes del ciri.
A banda de can Moragues, hi ha dos espais més que són testimoni de passatges
importants de la novel·la: el primer, no gaire lluny de can Geli, és la petita
església de Vilamacolum amb el seu vell cementiri, al qual portava un camí
vorejat de magraners bords de flors com estrelles i fruits amargants. És a
aquesta bella església romànica que Dolors Canals, en el que constitueix un dels
passatges més emotius de la novel·la, duu a enterrar el seu fill petit, Jeroni
Moragues, mort en plena joventut.
Molts anys els morts de can Moragues, reconciliats tots en aquesta última
pau, van reposar en el petit i antic cementiri, prop de l’església, sota
baladres blancs i rosats que no demanaven gaire aigua per florir.
Finalment, els dos darrers capítols de la novel·la transcorren a la casa de
Camallera, Bellvís a la novel·la, on passà els seus últims anys Dolors Canals i de
la qual encara es pot admirar l’ampli menjador, amb restes de pintures
geomètriques a les parets, la terrassa, testimoni de les llargues converses amb la
seva néta Adelaida i el jardí que ella mateixa féu agençar en fixar en aquesta
casa la seva última residència.
(2ª Entrevista a Antoni Puigverd)
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NO EM DIC LAURA
(16’22’’)
L'obra No em dic Laura, que va aparèixer publicada, juntament amb També a
tu Cleanòrides i Flors per a Isabel, l'any 1981 en el volum del mateix títol, ens
trasllada a un paisatge i a un temps molt concret: la Plana de Vic –i sobretot
la seva capital– en els primers anys de la postguerra.
El relat comença amb una referència a les fonts, que es convertiran, com
veurem, en l'autèntic leitmotiv de l'obra. De seguida, però, l'autora, sense
desvetllar l'enigma de la font que desenvoluparà a la segona part del llibre,
ens presenta el Vic de la seva infantesa, començant, com no podria ser d'una
altra manera, per la seva emblemàtica plaça major, tan harmoniosa, amb els
porxos que la volten pels quatre costats i on para el mercat cada dissabte,
amb les pageses que, com recorda l'autora, durant els llargs hiverns de Vic
s'escalfaven amb prou feines amb uns braserets portàtils.
Després del petit eixamplament que forma l'antiga placeta del Pallol, ens
endinsem en el carrer de la Riera, que dóna nom a la primera part de l'obra i
en el qual es troba la casa Fontcuberta, en què Anglada passà els anys feliços
de la infantesa, malgrat les misèries pròpies d’una llarga postguerra.
De la casa, avui convertida en restaurant, ens corprenen, com a la
protagonista del relat, les pintures amb què Francesc Pla i Duran, més
conegut com el Vigatà, decorà les seves esplèndides sales.
Encara s'hi reconeixen escenes dels vells mites –els cavalls del sol amb
l'inexpert guia que intentava tornar-los al camí, el suïcidi de l'amant
davant del cos de l'estimada.
Una atenció especial hem de dedicar a la galeria, des d'on es baixava a
l'humit pati i s'albirava el terrat del seminari vell. Cap record és més
punyent, però, que el de la paret de l'heura, que tancava el jardí per la banda
de migdia, un motiu que, com veurem, tindrà un paper fonamental més
endavant.
(1ª Entrevista a Maria Mercè Miró)
No podem deixar la casa Fontcuberta, però, sense admirar uns moments
la seva impressionant escala i els baixos amb voltes, on Ramon de la Serra, el
masover de l'oncle d'Abadal, entrava a pes de braços el seu carro, un cop
deslligada la mula, per dur a la família els feixos de bruc per al foc de torrar
les castanyes.
Sortint novament al carrer de la Riera ens fixem en les seves llambordes,
abans petites i mal posades, que el feien perillós de baixar, sobretot quan,
després d'una nevada, quedava glaçat i relliscós com el cristall. Dels
aparadors, només un ha resistit l'inexorable pas del temps: el de la Impremta
Balmesiana, amb tot de llibres que la nostra autora, que aquells anys escrivia
els seus primers versos, es delia per llegir.
Abans d’entrar en el moll de l’os del relat Anglada s’esplaia explicant-nos
els detalls de les dues forces que, en l’amarga postguerra, tenien Vic sota les
seves malles. D’una banda, l’excessiva influència clerical, que com una xarxa
subtil però abassagadora planava damunt dels carrers de la ciutat dels Sants
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i de la qual en són encara un mut testimoni les mares de Déu que ornen
moltes façanes. De l’altra, la repressió política, una potència cruenta i
implacable, més espessa que la boira i més freda que la neu.
El franquisme temible de les petites ciutats on tothom es coneix, on els
interessos s’oposen, es manifestava a Vic en ocultes i anònimes
denúncies, que venien inesperadament, i també en una por difusa, en
moltes claudicacions, en la vergonya que et produïa tot plegat. (Els
infants ho anàvem sabent, sense entendre-ho a fons, per intuint-ho prou
les vegades que ens afectava de prop).
És hora ja, però, d'endinsar-nos en l'enigma, i per fer-ho tornem a la paret de
l'heura, rere una finestra de la qual, que amb prou feines podem distingir
entre el toll d'heura enfiladissa, Anglada entrelluca, de tant en tant, l'ombra
gesticulant i misteriosa de Lluís Campdelacreu.
És amb ell que, després de vèncer les seves pors inicials, emprendrà la
nostra autora el camí cap a la Font del Desmai, i ho farà pujant, primer, fins a
la plaça de la Pietat, per passar tot seguit per la de don Miquel de Clariana i
el carrer de Dues Soles.
Deixem, però, que, per un moment, sigui la mateixa Anglada qui guiï les
nostres passes fins a la Font del Desmai:
Vam arribar xino-xano fins a Calldetenes i vam creuar els camps del mas
de l'Aragall, verdíssims, esquitxats de gallarets i amb algun blauet i
espases al voltant.
Des de la Torre del Morgadès, no gaire lluny de Can Tona –on
Verdaguer guardava els seus manuscrits damunt d'un vell cairat–, per
un camí estret, en pocs moments vam ser a la font.
La Font, amb un desmai replantat de nou, es manté en bon estat i, com en
temps de Verdaguer, uns graons de pedra ens menen al doll abans net i
fresquíssim de l'aigua que mossèn Cinto transformà en la nostra font
Castàlia. Allí Lluís Campdelacreu explica a la jove Maria Àngels Anglada la
història de Màrsias i li fa present de la seva flauta, autèntic símbol de la
iniciació poètica.
(2ª Entrevista a Maria Mercè Miró)
De tornada a Vic, travessen el pont damunt del riu Gurri, les aigües del
qual, embrutades per les adoberies, treuen momentàniament Lluís
Campdelacreu del seu silenci:
–Quina vergonya, com han deixat embrutar aquest riu! Ja no podrem tornar a
dir mai més: «Ja deu brodar el Gurri son riberal alegre / perquè a jugar-hi a
estones davallen los infants...».
El llibre es clou amb el descobriment de la vertadera història de Lluís
Campdelacreu, que s'identifica amb Verdaguer, un home vençut, com ell,
per perseguidors alts i poderosos. L'obra, per tant, acaba essent un autèntic
homenatge a Mossèn Cinto, a qui tant admirà Anglada i al qual dedicà
versos immortals:
Nat a una plana que sempre és fecunda en espigues i fills, / tu coneixies
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el gest més senzill per a fer cada cosa. / Tal com qui cull dintre el bosc
vermells gerds de bardissa, / les paraules antigues collies que obliden els
savis, / i rentaves, amarant-lo amb clara mirada d'infant, / net de sorres
impures, l'or noble i molt vell de la llengua.
(Entrevista a Narcís Garolera)
Abans posar fi al seu relat, però, Anglada ens convida a visitar, de la seva
mà, Santa Eugènia de Berga, on la seva família hi passava els estius. Ens
saluda, al bell mig del poble, el seu esplèndid campanar romànic, un dels
més bonics de Catalunya. Des del poble s'arribava aquells anys, en atrotinats
cotxes de línia, fins a la Serra, la masia de l'oncle d'Abadal. Abans, però, en
el darrer revolt del camí, ens trobem amb la font on la família hi acostumava
a berenar les xardoroses tardes d'estiu. El mas, habitat aquells anys per un
reguitzell de mainada a la qual Anglada entretenia sovint amb alguna
rondalla, és voltat per les carenes suaus i blaves del Monseny. Aquest
paisatge, i el record dels dies feliços passats a La Serra, acompanyarà
Anglada tota la vida i el retrobem sovint en la seva poesia:
Aviat ja cauran les ombres, / pugen suaus pel Sot del Forn, / des del
Serrat grills els invoquen. / Encara et puc dir adéu, amic / Montseny de
clines amoroses.
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TAMBÉ A TU, CLEANÒRIDES
(14’00’’)

Aquesta narració, inclosa en el llibre No em dic Laura, que va veure la llum l’any
1981, ens remet a una ciutat i a una època molt determinades: l’Atenes moderna
en els darrers anys de l’anomenada dictadura dels coronels, que, amb puny de
ferro, regiren els destins de Grècia des de 1967 fins a 1974. El cap de la Junta
militar, el general Gueórguios Papadópulos, referit més d’un cop al llarg del
relat, imposà una repressió ferotge d’intel·lectuals, polítics i obrers, i ofegà en
sang tot desig de llibertat.
(Entrevista a Assumpció Heras)
La protagonista, Cecília, és una arqueòloga catalana que un estiu participa en
les campanyes d’excavació al Ceràmic, el cementiri de l’antiga Atenes. Poc
diferent se’ns presenta avui en dia aquell indret de com ens el descriu Anglada
a la seva obra. Al cor del barri de Plaka se’ns mostra com un redòs de pau i de
verdor enmig de la xardor de l’estiu, amb tot d’esteles funeràries que, amb la
seva serenor clàssica, ens recorden tants joves morts, com el protagonista, en la
flor de l’edat.
Anglada, però, convida també el lector a aturar-se en altres racons de la capital
grega, molt més animats i bulliciosos: a les botigues de queviures, amb els
aparadors curulls de fruites, a les cafeteries que rodegen el Museu Arqueològic,
on s’asseuen els turistes després d’admirar les ceràmiques que Cecília ajuda a
trobar entre l’aixovar de les tombes, i a les places d’Atenes, com la plaça
Sintagma, on aturen els autocars per descarregar els seus fardatges de turistes,
arribats dels indrets més fascinants, antics, coneguts del somni…
En la trama del relat hi juga un paper determinant la llibreria d’Ànguelos
Veneris, el pare de Cleanòrides, al carrer d’Hipòcrates. En aquest carrer encara
hi sobreviuen algunes llibreries de vell, com la que ens descriu Anglada en el
seu relat:
Vaig entrar per primera vegada –després hi aniria quasi cada dia– a la més
curiosa llibreria que ningú es pugui imaginar, de sostre altíssim, més
atapeïda de llibres que una vinya de raïms just abans de la verema.
L’amistat de Cecília amb Cleanòrides serveix a Anglada per traslladar el lector
molt lluny d’Atenes, a l’illa de Creta sota domini venecià, on visqueren
precisament els avantpassats dels Veneris, la història dels quals s’havia
conservat en un vell llibre, de cobertes de pergamí, que la família havia
aconseguit de conservar després de tants segles.
La ciutat de Réthimno, al nord de l’illa, és el marc on va viure Sibil·la, la filla del
cònsol català de Càndia, que es casà amb Vassilis, un avantpassat llunyà dels
Veneris. La imatge que ens presenta Anglada de Réthimno és extreta d’una de
les obres més famoses de l’escriptor cretenc Pandelís Prevelakis, la Crònica d’una
ciutat.
(Entrevista a Stamatis Filipidis)
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De la mà d’Anglada el lector comença el seu recorregut per Réthimno a partir
del port venecià, un port com de postal, amb les aigües somes i estagnants, on
només hi podien ancorar llaüts i caïcs, a recer del seu petit far amb curiosos
gravats esculpits a la pedra i una petita drassana a la banda de ponent. Avui tot
de restaurants han substituït la llotja, la duana i altres edificis tradicionals, que,
com el Réthimno que va conèixer Prevelakis, van morint poc a poc, en una lenta
agonia. Deixem, però, que per un moment sigui la mateixa Anglada la que guiï
les notres passes per la veneciana Réthimno:
Imagino la ciutat que va conèixer Sibil·la, alegre i pròspera aleshores pel
comerç i l’art de navegar, amb muralles a la banda de terra i la llarga i
blanca platja que arriba fins a Càndia, on vivia la noia. Veig els carrers
empedrats, plens de botigues, sento l’olor salabrosa del mar, amb els vaixells
que van i vénen, cap a Venècia, Quios, Esmirna i qui sap a quines altres
illes ancorades a l’Egeu.
L’afició d’Ilias, el fill petit de Vassilis i Sibil·la, per l’art de pintar icones –que
aprengué del mateix Damaskinós, més conegut com El Greco– ens apropa a les
moltes esglésies de Réthimno, que són ornades per icones com la de la Mare de
Déu amb l’Infant, pintada per Ilias, en tons suaus i molt varis, amb tan sols
quinze anys d’edat.
Amb la mort de Sibil·la, als 38 anys, es clou la història de la branca catalana dels
Veneris, i Anglada, al final del seu relat, ens retorna al Ceràmic, on una troballa
inesperada fa que, per un moment, el passat es faci tràgicament present.
A poc a poc, neta ja l’estela, un relleu colpidor es dibuixava als nostres ulls:
el perfil d’un vaixell, en la seva part de proa, i un noi jove, amb esguard
pensatiu, lleument entelat de tristesa.
Uns versos d’Anacreont, suposadament inscrits a l’estela, rememoren
l’assassinat de Cleanòrides, a trets de la policia, en una manifestació contra els
coronels davant de l’Escola Politècnica:
També a tu, Cleanòrides, et colpí l’amor de la pàtria,
a tu que afrontaves de sempre el brogit dels torbs hivernals,
un fat incert va sobtar-te i les ones humides
van cloure la teva jovenesa en flor.
(Entrevista a Eusebi Ayensa)
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ARTEMÍSIA
(13’35’’)

Tot i que els personatges i la trama d’Artemísia són inventats, la novel·la no
deixa de tenir un fons de realitat, ja que en ella s’hi entrelliguen imatges i
records de Maria Àngels Anglada, que visità Mitilene, acompanyada de la seva
germana Pilar, la primavera de l’any 1988.
(Entrevista a Pilar Anglada)
Després d’una arribada decebedora a l’illa un dia gris i plujós, el violinista
Climent Moragues, amb el sol exultant del segon dia, ens descriu les seves
impressions –que són les de la mateixa Anglada– de la capital:
Vaig pujar al castell genovès, voltat de pins i tórtores, per veure el mar i les
ribes de Turquia de més amunt: llavors sí que el blau net, intens, un blau de
joiell, va respondre al meu desig.
La vegetació exuberant de l’illa crida també l’atenció del visitant: les flors que
quasi tapaven el mur de les petites cases, les roses de tots colors, les
buguenvíl·les d’un vermell encès…
La vida agitada i multicairada de la capital tampoc deixa indiferent l’esperit
encuriosit del protagonista, que s’embadoca, les tardes de lleure, davant dels
cafès-pastisseria, bevent a poc a poc l’uzo i l’aigua fresca, gelada, escoltant els
xerraires grecs, que jugaven a una mena de dames o passaven unes granes
d’uns rosaris petits i rodons. Li plaïa així mateix el formigueix dels matins, les
botigues senzilles amb la mercaderia a l’aire lliure, les parades ambulants de
carretons de plàtans i d’albercocs.
És hora, però, d’endinsar-nos en el moll de l’os de la novel·la, i per fer-ho ens
aturarem un moment en alguna de les vil·les decadents de la capital que ens
recorda la Vil·la Artemísia de la novel·la, amb els seus jardins interiors tan ben
agençats, que ens parlen de l’antiga esplendor de l’illa.
En aquesta casa hi viuen “les italianes”, dues pintores afincades des de fa temps
a Mitilene. La gran, Artemísia, pinta uns quadres de mides considerables,
sovint inquietants i agosarats però bellíssims, que recorden els de la seva
predecessora, la pintora italiana Artemísia Gentileschi i que són un mut
testimoni del seu drama personal, embolcallat d’una aura de misteri. La seva
neboda, Laura, és autora, en canvi, de petits quadres ingenus, plens d’escenes
bigarrades i acolorides, a l’estil del pintor local Teòfilos Khatzimikhaíl, conegut
també com a Teòfilos Tsoliàs.
Climent Moragues, sovint acompanyat d’Electra, l’estudiant atenesa que està
també de dispesera a la Vil·la Artemísia, ens descobreix els racons més
abellidors de l’illa. Una impressió especialment viva deixa en el seu esperit –i en
el del lector– el poble de Sikamnià, al nord de l’illa. Amb l’excusa d’ajudar
Electra en la identificació dels paisatges i escenaris de les novel·les de Mirivil·lis
–sobretot de Vassilis l’Albanès–, Climent ens desplega una galeria d’imatges
d’aquest poble, de corprenedora bellesa.
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Em sorprengué que fotografiés, ultra la vella casa de Mirivil·lis amb la
teulada a penes rosa, les portes voltades de blanca calç, el sostremort on
s’amagava la gran serp inofensiva que l’escriptor i els seus germans
anomenaven Mamurris, molts arbres del poble i també parets amb parres i
rosers enfiladissos.
Abans d’anar a la platja, tot i el calor, encara vam caminar una estona: als
horts dels afores del poble, al cementiri de Santa Sotira, a la font i a les
basses de Carini, ombrejades de castanyers i nogueres: tots aquells indrets
eren escenaris de les narracions de Stratis Mirivil·lis.
Vam fer durar aquella tarda, radiant, de primer a la platja, després al menut
port, sota l’església de la Verge Gorgona, penjada damunt les roques, que
només es podien considerar penya-segats amb un xic d’exageració.
(Entrevista a Stamatis Filipidis)
La placidesa i amabilitat dels habitants de Sicamnià es truncava en coratge i
crueltat davant dels invasors estrangers. En aquest poble, com en altres indrets
de l’illa, les mares encara xopaven, anys enrera, els mocadors en la sang d’una
vedella acabada de sacrificar, el dia de la festa, i aleshores marcaven el senyal
de la creu sobre el front dels infants, amb la sang, per protegir-los de tot mal.
Les festes tradicionals, les paniguiria, també són testimonis de la relació cada
cop més estreta entre Climent i Electra. Un vespre, cansats de ballar en una
discoteca de Thermi, s’acosten a un poble proper, on poden admirar una
tradició musical que enfonsa les seves arrels en la nit dels temps. Allí Climent
veu per primer cop els balls antics, molts vinguts d’Anatòlia, i escolta el famós
buzuki, la baglama, els ritmes lents, ondulants, de músiques gairebé rituals.
Una primera pista sobre l’enigma que s’amaga rere els quadres d’Artemísia –
l’assassinat del seu fill Sandro– ens és donada el dia que, en ocasió d’assistir a
un casament, Climent visita, acompanyat d’Electra i Laura, el bell poble
d’Aiassos. De primer, el violinista català s’esplaia descrivint-nos l’esplèndida
església, molt venerada per la seva miraculosa icona de la Mare de Déu que
besa dolçament (Glicofilussa), amb desenes d’espelmes i llànties de plata que
formaven arcs de claror al seu voltant. A la sortida de l’església i mentre
recorren els costeruts carrers d’Aiassos, Laura desvia l’atenció d’Artemísia del
monument dedicat als fills del poble morts el 1943 pels nazis, que no vacil·laren
a enfilar-se fins a aquell llogarret, on la vida era senzilla, quasi arcaica, per ferhi un carnatge com el que revelava la llarga llista de noms inscrita a la pedra.
La confirmació final, però, de la mort de Sandro la hi dóna Laura durant la seva
visita al monestir de Sant Rafael, amb les seves gracioses cúpules de teules
vermelles i el seu ampli atri, dedicat a uns màrtirs assassinats pels turcs, com
posaven de manifest les petites làmines de plata que, a tall d’ex-vots,
representaven cames, peus, orelles. No té sentit ja encendre cap espelma pel
retorn de Sandro, com li havia demanat Artemísia, perquè el fill, assassinat pels
nazis en el trist episodi de les Fosses Ardeatines, ja no tornarà mai:
Rodola Euríal sense vida, i pels bells membres
llisca la sang, i damunt l’espatlla la testa defallent es tomba:
talment com la flor de porpra segada per l’arada
s’esblaïma morint, o amb el coll fatigat les roselles
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ajeuen el cap aiguabatudes pel xàfec.
(Entrevista a Carles Miralles)
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EL VIOLÍ D’AUSCHWITZ
(14’30’’)

Les primeres pàgines d’aquesta novel·la, publicada l’any 1994 i reeditada
constantment, ens porten a la bella ciutat polonesa de Cracòvia, bastida a les
ribes del Vístula, molts anys després de la Segona Guerra Mundial. En ella
actua el violinista català Climent Moragues, acompanyat de Gerda i Virgili
Stancu, els altres dos integrants del Trio Izvorul. Seguint les paraules de
Climent, ens passegem per la plaça major de Cracòvia, la Ryneck Glowny,
presidida per la impressionant església de Sant Maria, la torre de l’Ajuntament i
l’estàtua del poeta polonès Adam Mickiewicz, amb les torres del castell de
Wawel que es retallen en l’horitzó.
De la seva mà ens endinsem també pels carrerons que volten la plaça i que ens
menen a l’Escola Superior de Música, el Conservatori de la ciutat, on Regina,
una de les seves mestres, explica a Climent la història d’aquell violí, de so
vellutat i ple, que dóna nom a la novel·la.
(Entrevista a Marta Pessarrodona)
A partir del capítol II ens submergim de ple en l’ambient boirós i fred d’un
camp de concentració alemany del III Reich, conegut com a Camp dels Tres
Rius, un camp petit que depèn administrativament del temut camp d’extermini
d’Auschwitz, no massa lluny de Cracòvia. Daniel, acabat de sortir d’una cel·la
d’arrest en la qual, després de ser fuetejat, havia estat reclòs per haver-se
adormit i no sortir al pati a l’hora convinguda un d’aquells matins glacials i
freds, ens recorda que fou precisament la seva condició d’ebenista la que el
lliurà de la mort a la seva arribada al camp:
–Ofici?
La pregunta, en aparença inofensiva, no tothom tenia la sort de poder-la ni
tan sols escoltar. Els triats de bell antuvi per a la mort seguien una altra
filera: molts infants, vells, dones grans i malalts.
Ràpid, va respondre:
–Fuster, ebenista.
Era una mentida a mitges. Però darrera el seu front pàl·lid havia nascut la
resposta, que només més tard raonà per a ell mateix. Semblà que algú li
hagués dictada.
Les condicions de vida en el camp són realment inhumanes: horaris de treball
inacabables, pràcticament sense descans, tret de l’hora de dinar, reduït a una
aigualida sopa de naps i un bocí de pa de sègol, menaven Daniel al caire de
l’extenuació. La situació dels presos no millorà ni tan sols amb l’arribada del
bon temps. Aquella primavera els camps floriren sobre l’adob de milers de
morts i, quan els dies s’allargaven, es feien més vistents que mai, en el cos dels
presoners, les marques escandaloses de l’esclavitud: els rostres demacrats a les
rengleres, les ombres violades sota els ulls, les robes velles amb els rectangles
ominiosos, sobretot el groc, els senyals dels cops i les cicatrius en algunes cares.
Per sobreviure a aquell horror, Daniel s’aferra al record dels temps feliços, al
seu taller de Cracòvia, enmig de l’olor de coles i vernissos, entre tot de peces
sense obrar, tallades per a futurs instruments, i a les poques notícies que rep de
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l’exterior, de boca de Freund, un mecànic del seu mateix carrer que posen al
costat de la seva llitera, en uns barracons no menys freds ni inhumans.
Després de construir un hivernacle per ordre del comandant del camp, Sauckel,
li és encarregada a Daniel una feina molt més delicada: arranjar l’esquerda a la
tapa harmònica d’un violí que, en el curs d’una festa d’oficials al camp, tocava
un jove músic jueu amic seu, Bronislaw:
Era, una altra vegada, ell mateix, no un número, no un objecte de befa: era
en Daniel, d’ofici violer. No es recordava, en aquella estona, de res més que
no fos la seva tasca –el seu orgull. Havia oblidat fins i tot la gana i els ulls
brillaven d’atenció precisa.
Posades a prova les seves habilitats, s’inicia la gran prova que determinarà el
destí final de Daniel: la seva salvació o la seva mort, com tants altres companys
eliminats de les maneres més abjectes: afusellats, penjats a la plaça pública,
gasejats en instal·lacions sota l’aparença de grans dutxes col·lectives, entaforats
en camions convertits en improvisades càmeres de gas o, pitjor encara, víctimes
dels experiments mèdics més horrorosos, als quals tan afeccionat era Rascher, el
metge del camp. Una colla d’atrocitats que porten a un únic i inevitable destí:
els forns crematoris.
(Entrevista a Neus Català)
Daniel, si vol salvar la vida, haurà de construir un violí que soni com un
Stradivarius i ho farà, en les condicions més adverses, amb una meticulositat
exemplar. Abans de començar a construir l’instrument –pel qual Sauckel i
Rascher s’han jugat una caixa de vi de borgonya– ordena les eines i els materials
que necessitarà, confiscats segurament del taller d’algun luthier jueu, potser ja
mort, assassinat. Mentre es lliura a aquesta feina de selecció i ordenació,
l’assalten els records del seu ofici, dut a terme durant tants anys, d’una manera
rutinària, al seu taller de Cracòvia:
On era aquella quietud, l’ordre càlid del seu taller, els rengles de violins
penjats al sostre, l’escalfor coneguda, la veu de la seva mare que
cantussejava dalt, tot feinejant –la mare morta de tuberculosi i de gana al
ghetto?
De primer comença per tallar les dues peces que formaran la tapa del violí i a
polir-ne i rebaixar-ne l’interior. Seguidament dibuixa i talla el perfil del mànec,
amb la forma arrodonida del cap, afegeix la barra harmònica a la tapa, hi
col·loca l’ànima i, finalment, l’envernissa i hi fixa les cordes.
El violí és acabat, com una flor nascuda enmig d’un femer, i el seu so perfecte,
posat a prova pel seu amic, Bronislaw, amb la interpretació de la Follia,
d’Arcangelo Corelli, el lliura, tant a ell com a Daniel, de la mort:
El violinista començà, sol, el tema lent i rimat de la melodia; l’arquet es
movia, segur. Aviat la melodia dansà i saltà, el petit fragment de dobles
cordes, els trinats, lliscaren amb fluïdesa i gràcia, fins que el tema es tornà a
imposar amb tanta bellesa que el silenci era absolut, entre els oients.
El camp de concentració d’Auschwitz fou alliberat per les tropes russes el mes
de gener de 1945. S’acabava així un llarg malson que havia durat més de cinc
anys. Al final de la novel·la, Daniel aconsegueix de recuperar el seu violí en la
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subasta pública dels béns de Sauckel. La seva victòria damunt de l’horror,
doncs, és ja completa, i la seva figura, sorgida de la imaginació d’Anglada, es
converteix en un autèntic homenatge a tants músics i luthiers de carn i os que,
gràcies a la seva art, sobrevisqueren en aquells camps de la mort.
(Entrevista a Jacques Stroumsa)
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4. Conclusions
Atès que Maria Àngels Anglada és una de les autores catalanes contemporànies
més llegides del nostre país, esperem que en un futur immediat els resultats
d’aquest projecte tinguin una repercussió directa i efectiva en la millora de la
pràctica docent als IES de Catalunya.
Així, per començar, en els propers mesos es posaran a l’abast dels professors
d’ESO i de Batxillerat les conclusions de la nostra recerca educativa, que
evidencien la utilitat de l’obra narrativa de Maria Àngels Anglada per reforçar
les competències bàsiques dels alumnes en camps tan importants de la seva
formació com la llengua i la literatura catalanes, les llengües clàssiques, la
història i la formació artística. Un cop finalitzada, doncs, la nostra recerca,
estem en condicions de proposar estratègies noves d’aproximació al corpus
angladià, conscients de les enormes potencialitats que aquest té per tractar
temes tan importants i actuals com la xenofòbia, els drets humans, el paper de
la dona en la societat o el coneixement de la nostra història com a poble.
Aquestes conclusions tenen, a més, una plasmació pràctica en un seguit de
materials escrits (vuit guies de lectura) i videogràfics (set reportatges
audiovisuals) que, un cop validats per la seva posada a la pràctica amb alumnes
i professors, permeten aprofundir en molts caires de la narrativa d’Anglada que
fins a la data no han estat objecte, al nostre entendre, de l’atenció necessària per
part dels docents.
Voldríem insistir, en aquest punt, en la utilitat que, per al bon resultat de la
nostra recerca, ha tingut la posada a la pràctica amb alumnes, professors i
públic lector en general dels materials elaborats. Com hem posat de relleu en el
punt anterior (“Anàlisi dels resultats”), sense la sempre temuda –però
imprescindible– prova de foc de les aules, els nostres materials presentarien
greus mancances metodològiques i de contingut que redundarien en perjudici
de la seva utilitat pràctica. La mostra prou àmplia de 15 centres col·laboradors
(que ha comportat que prop d’un miler d’alumnes d’arreu de Catalunya hagi
utilitzat les guies de lectura i hagi visionat alguns dels reportatges
audiovisuals), de 15 professionals de l’ensenyament (participants en el seminari
de valoració d’aquests materials celebrat al CRP de l’Alt Empordà) i de la
quarantena de lectors adults que, des dels Clubs de lectura, han participat
també en el projecte, són una garantia d’èxit en vistes a calibrar el resultat
pràctic de la nostra feina, sobre la utilitat del qual no tenim ara ja cap dubte.
Aquestes estratègies i materials, doncs, tenen un mateix i únic objectiu, això
és, facilitar que l’alumne –lluny d’una lectura superficial de les novel·les
d’Anglada– aprofundeixi en aspectes tan importants com la gènesi literària
d’aquestes obres, la seva relació amb la resta de la producció angladiana i amb
d’altres obres comparables de les lletres catalanes o europees, i s’enfronti –tal
vegada per primer cop a la seva vida– a l’elaboració de textos de creació
literària a partir de models donats. I això sense oblidar altres possibilitats que
ofereix al docent l’obra de M. A. Anglada com la d’enfortir les competències de
l’alumne en l’àrea de llengua o, com hem assenyalat anteriorment, en els valors
del respecte, la tolerància i la sensibilitat, que no han de deixar d’acompanyar-lo
al llarg de tot el seu procés educatiu.
Estem convençuts, a més, que els resultats de la nostra recerca i els materials
que d’ella se n’han derivat excediran la figura mateixa de Maria Àngels
Anglada i, en el futur, serviran de model per a l’estudi de la presència de
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qualsevol escriptor contemporani a les aules dels nostres instituts, en el
benentès que, per estar segurs de l’efectivitat de tota estratègia i material
educatiu, es fa imprescindible de conèixer prèviament les necessitats dels
docents així com la seva opinió –i si pot ser també la dels alumnes– respecte de
la seva utilitat pràctica.
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5. Pla de difusió del projecte
Conscients del paper tan important que poden tenir per a la millora del sistema
educatiu les conclusions de la nostra recerca i els materials didàctics validats
per la seva posada a la pràctica amb professors i alumnes, en els propers mesos
posarem especial èmfasi en la difusió dels resultats del nostre projecte. Així les
coses, a banda dels mitjans previstos pel Departament d’Educació, qui això
signa preveu les següents vies per a difondre les conclusions i materials del seu
treball:
• Edició immediata de les guies de lectura de les obres No em dic Laura i L’agent
del rei, així com del reportatge audiovisual de la primera d’aquestes obres, com
a resultat d’un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Vic i la Càtedra
Maria Àngels Anglada.
• Curs telemàtic a partir de la plataforma Moodle sobre l’aprofitament didàctic
de la narrativa de Maria Àngels Anglada a l’ESO i al Batxillerat. Val a dir que
almenys una part dels materials ausiovisuals i les 8 guies de lectura seran
posats a l’abast dels docents en format electrònic a partir de la plataforma
“Moodle”, que permet organitzar de manera còmoda i efectiva activitats tan
diverses com les enquestes, els fòrums, els qüestionaris o fins i tot els xats.
Després d’adaptar aquests materials a aquest nou format durant el curs 20072008, hom pensa proposar aquesta activitat a l’ICE de la UdG per al curs
acadèmic 2008-2009.
• Edició en paper i en suport digital dels resultats de la recerca en el si de la
Càtedra Maria Àngels Anglada de la Universitat de Girona un cop hagin estat
revisats novament a fons al llarg del proper curs acadèmic. Recordem, a més,
que aquesta Càtedra té en marxa un projecte de gran volada: la creació d’un
itinerari literari als Aiguamolls de l’Empordà entorn de l’obra de M. A.
Anglada, que constituirà una nova plataforma de difusió de les conclusions i
materials elaborats en el marc de la present recerca.
• Distribució al major nombre possible d’escoles i biblioteques públiques de
Catalunya dels materials ausiovisuals confegits en el marc de la present recerca.
Per aquest objectiu hom compta, per als centres i biblioteques de la província de
Girona, amb el compromís formal de la Diputació Provincial de Girona i del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i pels d’Osona, amb el del Consell
Comarcal d’Osona, els responsables de cultura dels quals s’han compromès
formalment amb el sol·licitant a distribuir –prèvia autorització del Departament
d’Educació– els materials audiovisuals elaborats a les institucions anteriorment
citades.
• Possible presentació pública dels materials elaborats en un curs d’estiu l’any
2008 a la Universitat de Girona, organitzat per la Càtedra Maria Àngels
Anglada, en què al llarg d’una o més sessions s’exposin els resultats del treball
realitzat

