Maria Àngels Anglada

Les Closes

Guardonada amb el premi Josep Pla el 1978,
aquesta novel·la, ambientada a l’Empordà del segle
XIX, va significar el debut literari de Maria Àngels
Anglada, i l’inici d’una trajectòria literària
caracteritzada per una afinada sensibilitat i una
escriptura elegant. Una recuperació del tot
oportuna, coincidint amb el quaranta aniversari de
la seva publicació.

EL LLIBRE
Les Closes és una finca de l’Empordà on el propietari, un terratinent de filiació republicana, ha
estat assassinat i la seva dona acusada i empresonada, per bé que finalment absolta. Cent anys
després, la seva besnéta reconstrueix la història d’aquesta “ombra darrere un nom” que és Dolors
Canals a partir de diversos recursos: cartes, documents, entrevistes... teixint una teranyina
literària ambientada en els anys de la revolució del 1868.
L’AUTORA
Maria Àngels Anglada (Vic, 1930‐Figueres, 1999) es va llicenciar en Filologia Clàssica i es va
dedicar a l’ensenyament, al mateix temps que conreava la poesia i la crítica literària. Com a
narradora, va guanyar el Premi Josep Pla amb Les Closes (1978) i va publicar l'aplec de relats No
em dic Laura (1981) i la novel·la Viola d'Amore (1983). Amb la novel·la Sandàlies d’escuma —
recuperada l’any passat per L’Avenç— obtingué el 1985 el Premi Lletra d'Or i el Premi de la
Crítica de narrativa catalana. La seva trajectòria va continuar amb el recull de narracions
Artemísia (1989), les novel·les L'agent del rei (1991), El violí d'Auschwitz (1994) —reconeguda
amb el Premi Novel·la de l'Any 1995 i traduïda a nombrosos idiomes—, i Quadern d'Aram (1997)
i el recull Nit de 1911 (1999), que li va valdre el premi Octavi Pellissa. Va reunir tota la seva poesia
a Columna d'hores (1990). Jaume Cabré en va dir que és “una poeta universal que fa novel·les”.
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