
A dues veus en un reper vivent
Dues’actrius declamen textos de Maria Angels  Anglada  als  Aiguamolls

El parc  natural ha obert i adequat racons desconeguts per fer la ruta literària
CMTELLbD-

REDACCIO
La presència de! paisatge en

1’esaiptur.a  de Maria  Angels  Angla&
WC, 1930 - Figueres,  1999) i la
influència dels  seus  tatas  sobre el
tenitori  palexn el pequè de la  crea-

ció d’una tuta  Literkia  al Parc  Natural
dels  Aiguamolls de l’Empo&  dedica-
da a l’autora  d’El  tiolí  d%ucbwitz.
L’itinerari  literai  es va inaugurar el 23
d’abtil  (el mateix  dia que es comme-
morava  el seté  aniversari  de la mort
d’Anglada),  sota el guiatge  de les
actris Cristina Cervià  i Helena Matt-
nell,  que van declamai  a dues  veus
una selecció  de textos, al temps  que
resseguien  un camí  delimita per deu
fites  des del Mas Matà  fins al Cortalet.

El Parc  Literari  Maria k,gels
Anglada  té com  a objectiu  perpemar
la memòda  de l’escriptora  en un dels
paisatges  fonamentals  de la seva gm
grafta  lireràtia.  Els  textos que acom-
panyen  el recorregut  pertanyen  al
poemati  Columnas  d’bm,  a la seva
primera  gran noveHa,  Les  Ck, pre-
mi Josep Pla  de 1978; a la narmció
Honper a Isabe  inclosa  en el recull

dkectom’de  la càtedra  Maria &tgels
Anglada  de la Universitat  de Gitana,
Mariàngela  Vidallonga,  ha comenta
me.  tot  i aue  Sanrtàliec  d’ercuma  63
<na’  nodia  que està  ambientada a
Alexandria,  I’antropòloga  italiana
Francesa Romana Uccella  (ella ha
tinm cuta  de la selecció  dels  textos)
est2 conven@a  que el paisatge que
s’hi descriu  correspon  al dels  Aigua-
molls.

Maria Angels  Anglada  veis  els
Aiguamolls com  un reca vivent, i axí
s’hi  va referir  en els  dos poemes  que
va e.xriu~  itupirada  per la beIlesa  de
I’espai  natural, poemes  que les acuius
reciten en el reconegut.  L’esctiptora,
però,  no va compoidre un Laltre
amb  el mateti  ànim. Ho ceniftca  I’mi-
ci  de cada poema:  “Envaireu  aquest
recer  vivent l...l” (primer vers  d’Ek
Aiguamolk,  un crit  de pessimisme
amb què Anglada  va ‘posar la YCU
poètlca  al Grup  de Defensa dels
Aiguamolls de I’Empordà  als  anys
manta, quan  es temia  la consuucció
de Pespai  protegit),  i “No han desuuït

aquest  recer  vivent I...Y (primer vers
bJ?.b Aiguamdls  2985,  un clam  d’ale-
@a  de l’autora  perquè  s’ha  assolit  la
presavació  del parc).

Tots els  textos que s’inclouen  en
la ruta litehia  Anglada  el.3  va escdure
a la casa paira1  de Vilamacolum,  al
bell  mig de les closes  empordaneses,
o al am Muralla, de Figueras,  ciutat
d’adofió de l’autora  Tots ells  mante-
nen  una estreta  relació  amb el paisat-
ge que els  va inspirar 0 que els  va
vare  néixer,  és  la presència  de la
tema en la  literatura. “A  través d’ells”,
diu vilall0”ga,  “lkginl  aquest  paisatge
que Anglada  va ajudar  a preservar
amb la seva veu poètica,  és la mirada
de I’escriptora  i la seva  influència
sobre el teriitod”.

posa de dues  manera:  guiat  per les
dues  actrius  i escoltant  com, en les
deu  atmades,  declamen, Uegeixen  i,
hs  i ta, canten els  textos, 0 bé per
compte  propi.  En el primer cas, cal
dir que està  prwist  que uns  dies  al
mes Cristina Cervià  i Helena Mattinell
facin  de guies de l’itinerati.  Pel  que fa
a la manera individual, es põt  fer
auakevol  dia i a auakvol hora.  tal
c&n  ho explica MkIngela Viialíon-
ga: ‘Cadascú,  pel  seu  compte,  quan
anibi al parc,  es tmbarà  un desplega-
ble, al costa  dels  altres  itinetaris  que
hi ha al parc,  que hem fet especial-
ment.  Cadascú  el pot tecouii  i feer  el
recorfegut  literati  fent  la seva pròpia
Iecctum dels  textos.”

Gràcies  a la mu literEda de Maria
kgels  Angla&,  s’ba  aconxguit  obti
mons del parc  dels  Aiguamolls  que
abans  no es podien visitar. “Un
d’aquests  indnzts és una zona  precie
s’kima  que està  entre  dues  clases, la

ruta  es diu Les  Clmes.  Hi han obett
un camí,  han fet un pont nou  per
sobre d’un  canal de les closes.  És un
camí  ‘mtim, amb abres a banda i ban-
da, amb una closa  a un cantó i una
ah a l’altra  banda. Per tant,  pases
entremig  de dues  doses  per un camí
que té molts  arbres i que és una
mena de pont vegetal”,.ha descrit
Matineela  Vilallonea.  aue  creu  fer-
mament  que Anglada  se sentiria  con-
$tfa  d’haver-ho  pagut  veme “Va tre-
hallar  tant  pel  parc!

L’alcalde  de Castelló  d’Empúries,
Xavier  Sankhí,  ha ~assenyalat  que el
Parc  Liteti  Maria Angels  Angla&  és
un pafecte punt de tr&ada  entre  la
natura  i la literatura. “Un clar  exemple
que un parc  com els  Aiguamolls no
només  té un ús natur&sta  i una fun-
ció de preservac~ó  del medi  natural.
sin6 que també  esdevé  un Iloc cm
&SenVOlupar  un ús Social i CulNml”,
afmm sanllehí.

Altres autors
que també
tindran el

seu  itinerari
La iniciativa de crear itine-

rati  litemtis  té co* a fmlitat
principal divulgar I’obra  de
Maria  Angels  Anglada  I també
d’altres  escdptors  Ata matelx,
s’està  treballant  en la difusió
de Rrudenci  Benrana  (1867-
1941)  i de Cales  Fages  de Cli-
ment (KW!-19f&i),  dos autors
que també descriuen  en els
seus  textos paisatges  dels
Aiguamolls de I’Empordà.
Aquest  projecte,  en què hi ha
implicas quatre  organismos  -2
més de la Càtedra Maria
Angels  Angla&,  hi ha el Parc
Natural dels  Aieuamolls  de
I’Empordà.  la 6putació  de
Gimk  i I’Ajuntam~nt  de Caste-
ll&,  té el seu  origen  en I’Atles
li&lU?idf?kSk?WS&Gitaa.
Segk XM  i m, edita per la
Diputació.  Aquesta obra  resse-
gueix  un a un ek  pakatges  de
les vuit  comarques de la
demarcació  gironma  a m b
tunadas, poas,  memorialis-
tes  i assag$tes  que els  han
descrit.  s’hi  ha insoirat o els
han conv&tit  en e’scenari  de
les seves  creacions.

“Una escriptora  com Mana
.kx.els Analada  -elossa
Manàngela  Viallonga-  &e va
escriure a Vilamacolum i a
Figueres  unes obres determi-
nades, les va exdure així per-
què les va esctiure  en aquea
Iloc determina, i era  aquel1
paisatge el que ella retratava
en les seves  obres. Si ella
hagués  esta en un altre  Iloc
hamia  esctit  unes obres com-
pletament  diferettts.”
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