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Visites comentades gratuïtes 

 pels grups escolars de Figueres i comarca  
 

 

 

 
 
 
 

Del 3 d’octubre al 8 de novembre de 2009 

   
 

El Museu de l’Empordà es suma als actes que commemoren els deu anys 
de la mort de l’escriptora Maria Àngels Anglada acollint l’exposició Maria 
Àngels Anglada. 1930/1999. Vida i obra. 
 
A través d'un recorregut textual, gràfic i audiovisual complementat amb objectes i 
documents personals de l’escriptora, l’exposició repassa la vida i el llegat literari de 
l’autora vigatana de naixement i figuerenca d’adopció, membre de l’IEC i vicepresidenta 
de la Secció Filològica entre els anys 1998 i 1999. L’exposició forma part de les 
activitats commemoratives del desè aniversari de la mort de Maria Àngels Anglada, el 
23 d’abril de 1999, a Figueres, i es podrà veure fins al 8 de novembre a la sala 
d'exposicions del Museu de l’Empordà. 
 
L’exposició a través d’un recorregut cronològic que repassa, els moments clau de la 
vida de l’autora de Les Closes i El violí d’Auschwitz, i es complementa amb un 
audiovisual, on s’intercalen entrevistes d’Anglada a la televisió i a la radio. 
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En diverses vitrines s’exposen alguns documents i objectes personals de l’escriptora: 
 
- Versos infantils i il·lustrats entre els nou 
i els tretze anys i un plec amb els 
poemes de joventut  Tardor  i Traïció, 
manuscrits i il·lustrats. 
 
-Documents procedents de l’arxiu familiar 
de Jordi Geli, el seu marit, que 
l’escriptora va utilitzar per a elaborar la 
seva primera novel·la, Les Closes (1979), 
amb què va guanyar el premi Josep Pla. 
S’exposa un exemplar de l’opuscle 
Defensa de Dña. Dolores Batlle y Caritg, 
viuda de Geli, editat el 1868 per a 
explicar els detalls del judici i proclamar 
la innocència de Dolors Batlle, acusada 
d’assassinar el seu marit, Paulí Geli. 
També s’hi mostra una fotografia de 
Dolors Batlle, l’arbre genealògic que va 
utilitzar l’autora per a situar els 
protagonistes de l’obra, i del qual Maria 
Àngels Anglada en completa alguns 
noms, i un exemplar de la primera edició 
de Les Closes, publicada per l’editorial 
Destino. 
 
- Fragments de correspondència que va 
mantenir amb altres escriptors: Maria 
Manent, Montserrat Abello, Pere  Calders 
i Salvador Espriu. 
    
- Una branca de marduix collit per l’autora a Mitilene, a l’illa grega de Lesbos, en un 
viatge del 1988; llibretes amb anotacions dels viatges a Creta (1991) i Israel (1995), i un 
exemplar d’una edició de poemes de Konstandinos Kavafis que degué tenir present a 
l’hora d’elaborar les narracions del recull publicat pòstumament Nit de 1911 (1999). 
 
- Documentació relativa a El violí d’Auschwitz, l’obra més coneguda de l’autora i que 
relata la historia d’un lutier jueu que sobreviu al camp de concentració. L’interès per 
Auschwitz no era nou: el 1970 va traduir Auschwitz, un poema de Salvatore Quasimodo 
que tractava aquest tema. A les vitrines s’hi poden veure les correccions fetes per 
Anglada a les proves d’impremta de la traducció d’aquest poema, així com els 
exemplars dels llibres que va fer servir per a documentar-se per escriure la novel·la. 
També es pot veure la primera edició; una carta d’Avelino Hernandez, traductor d’El 
violí d’Auschwitz al castellà, en que li explica l’emoció que va sentir en traduir-la, i una 
carta de Jacques Stroumsa, un violinista jueu d’origen grec que es va posar en 
contacte amb l’escriptora després de llegir la novel·la, amb la qual se sentia identificat.  
Finalment, hi ha un exemplar, propietat de l’autora, del llibre de memòries Tu choisiras 
la vie, de Jacques Stroumsa; Anglada va facilitar que es traduís al català amb el títol 
Tria la vida i en va escriure el pròleg. 



La mostra ha estat comissariada per Lluís Rius i Mariàngela Vilallonga, membre de 
l’IEC i directora de la Càtedra M. Àngels Anglada, i ha estat organitzada per la 
Universitat de Girona, la Diputació de Girona, la Càtedra M. Àngels Anglada i l’IEC. 
 
 
ACTES PARAL·LELS A L’EXPOSICIÓ 
  
 
Visites comentades gratuïtes, sense concertació prèvia, tots els dissabtes a les 
18 h.  i els diumenges a les 12 h. Grups prèvia concertació.  
 
Taula rodona sobre la figura i l’obra de M. Àngels Anglada, 6 de novembre als 
locals d’Atenea de Figueres, a les 20,15 h.  
 
Diversos actes d’homenatge a l’escriptora dins el marc del V Forum Auriga, 7 i 8 
de novembre, entre els quals cal destacar la presentació de l’itinerari literari 
“Maria Àngels Anglada a Figueres”, creat per la Càtedra M. Àngels Anglada 
(UdG).  
 
 

 
 

 
 
 
 Informació i inscripcions per a les visites comentades per a grups escolars   
           
            de dimarts a divendres, d’11 a 20 hores 

   tel. 972 502 305 / infome@museuemporda.org 
 
 Les visites i activitats es realitzen de dimarts a divendres durant l'horari 

d'obertura al públic del museu d’11 a 20h. Grups d’escolars de 9 a 20h. 
 

Gratuït pels centres d’ensenyament de Figueres i comarca 
 
 
 
Per a més informació consulteu la nostra web: www.museuemporda.org 
 


