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De la bellesa a la política
l que sobta dels clàssics de debò, és a
dir, dels grecs, és l’harmonia amb què
van saber vincular la natura i la cultu-

ra, avui dia tan dissociades. Coneixem ciuta-
dans que es pensen que són cultes i que no sa-
ben distingir una figuera d’un ametller, i
d’altres que es consideren tan autèntics que
no han obert un llibre d’ençà que ja no tenen
lectures obligatòries. Amb molta discreció,
Maria Àngels Anglada (Vic, 1930 – Figueres,
1999) ens recorda que ser humà significa lle-
gir Homer, però també llegir el paisatge. Ho
mostra cada pàgina del seu llibre de cròni-
ques, apunts i articles que ha publicat la Di-
putació de Girona amb el títol Defensa de la
terra, a cura d’Eusebi Ayensa i Francesc Fo-
guet, que recull textos apareguts al llarg de
més de trenta anys en publicacions com Serra
d’Or, Empordà, El 9 Nou o l’Avui.

Maria Àngels Anglada excel·leix a l’hora de
trobar confluències entre literatura i paisat-
ge. Ho veiem en el primer text del llibre, No-
tes sobre la naturalesa i Josep Pla, on explica

que rares vegades aquest autor parla de mú-
sica, però que sovint es refereix als sons de la
naturalesa: el clapoteig de l’aigua a les pedres
de la riba, el dring de les campanes quan bufa
tramuntana, la cançó del mar… El mateix es
pot dir del text Els aiguamolls en la literatura,
on repassa les referències lacustres que fan
Ramon Llull, Bosch de la Trinxeria, Fages de
Climent, i també Lawrence Durrell i Giorgio
Bassani. Aquesta combinació d’autors de
procedències i èpoques diverses és una altra
de les característiques del llibre. Així, el Mu-
seu del Joguet de Figueres és saludat amb un
epigrama de Leònides de Tarent: tots els au-
tors, totes les èpoques, serveixen per enten-
dre l’ara i aquí.

El títol, Defensa de la terra, fa referència a
l’actitud militant que va prendre l’autora de
Les Closes davant les amenaces d’empreses
immobiliàries, de caçadors, d’ajuntaments.
Quan Anglada defensa llúdrigues i llacunes,
ermites romàniques i arbres monumentals,
amb arguments i amb citacions d’autoritats
poètiques, ho fa amb el mateix convenci-
ment amb què lamenta la desaparició de la
revista Empordà Federal.

El compromís del poeta parteix de la belle-
sa i arriba fins a la crítica política, com recor-
da citant uns versos de Salvador Espriu que
semblen escrits aquest matí: “Dintre l’ordre
de la llum / vèiem resplendir la casa / que mi-
ràvem de salvar / quan desgovernaven lla-
dres.” ❋
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Maria Àngels Anglada treballant
al menjador de casa seva ARXIU

L’apunt
Filòloga clàssica de formació,
Maria Àngels Anglada va
conrear gèneres com ara la
poesia, la narrativa i la crítica
literària. La vintena de títols
que va publicar, comptant tots
els gèneres, li van valer premis
com ara el Josep Pla (1978), el
de la Crítica de narrativa
catalana (1985), la Lletra d’Or
(1986), el premi Novel·la de
l’Any (1995) i l’Octavi Pellissa
(1999). A més de
reconeixements com la Creu de
Sant Jordi el 1994.

El títol fa
referència a
l’actitud militant
d’Anglada
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