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La música novel·lada de Ma Àngels Anglada 
iola d'amore 
aria Àngels Anglada 
estino. Barcelona. 1983 

De la publicació de «Les Closes» 
l'aparició de «Viola d'amore» 

983) han transcorregut qua-
e anys. En aquest lapse relati-
iment breu, Ma Àngels An-
ada va publicar dues obres més 

creació literària: els poemes 
«Kyparíssia» (1980) i les tres 

irracions de «No em dic Laura» 
981). 
Crec que és important partir 
aquests altres llibres anteriors 
2r situar justament l'última no-
1-la d'Anglada en el seu corres-

onent context temàtic, ideolò-
c i estètic. «Viola d'amore» no 
sinó la culminació d'un camí, 

larcat per uns correferents que 
pareixen de forma determinant 
ascendent al llarg del corpus 
terari d'aquesta humanista, en 

sentit primigeni, que és Ma A. 
nglada. 
A) El correferent temàtic 

li ha un element que es manifesta 
om a pedra de toc de l'arquitec-
jra angladiana: la voluntat de 
cuperar les arrels en un passat 

que cal recrear a través de l'intel-
lecte, que mena a les fonts, i de 
l'emoció, que permet depassar 
les barreres del temps real, cro-
nològic, per accedir al «temps 
interior» o «emotiu», gràvid de 
vivivències i sensacions intraduï-
bles al fràgil receptacle del mot: 
«Si em posava a enraonar — 
confessa M. Teixidor— l'encan-
tament es trencaria, i em queda-
ria fins i tot sense la meva cançó 
amb fragments». 

Com Cecília de «També a tu. 
Cleanorides», Adelaida a «Les 
Closes» o la mateixa autora a «No 
em dic Laura», el narrador-
confident de «Viola d'amore» as-
cendeix als orígens del seu mite 
—Gerda— a través de les envitri-
collades pistes que el condueixen 
al manuscrit del Trio inacabat de 
Mozart. Però fixem-nos-hi: hi 
arriba mitjançant Tacoplament 
dels dos factors: la recerca intel-
lectiva i l'emoció vívida, latent. 
El trio de Mozart i Gerda són les 
dues cares d'una mateixa opció: 
«Primer cal celebrar la bellesa» 
exclama Henry. «Aquest mot que 
molts no gosen ara de pronun-
ciar», observa Màrius Teixidor-

abc 
Cortázar 

La necrofil ia és un passa temps lamentable , però 
enca ra és p i t jor la ingrat i tud. Per tal d 'evitar-les cal que 
r e c o r d e m aquí —breumen t , com a ell li hagués agradat— 
Jul io Cor t áza r , l 'escriptor de ficcions prodigioses i 
l ' h o m e d ' exemplar fe rmesa ètica que tant ha contribuït a  
l ' educac ió sent imenta l i cívica de les últimes generacions 
de lec tors a r reu del món . 

C o r t á z a r s 'ha acomiadat d 'aques ta vida en plena 
vi ta l i ta t c readora i guardant-se per a eli tot sol les 
p resumib les humiliacions de la malalt ia, la qual cosa no 
deixa de ser esplèndida. La major ia dels mortals no 
a c o s t u m e m a ser tan a for tuna ts , ni tan generosos, quan 
ens a r r iba l 'hora . 

Ni tan discrets. Ell , en canvi, ha enfilat per última 
vegada el camí de Montparnasse gairebé de punte tes , 
com el cronopi e legant que sempre fou , sorprenent 
t o t h o m en aquesta dar re ra pàgina de la seva biografia, 
com t an t e s vegades havia fet en els últims paràgrafs dels 
seus con tes més rodons , i sense deixar altres pe t j ades 
que uns quan t s llibres enl luernadors i una imatge de nen 
sense eda t difícil de no est imar . Qualsevol subscriuria 
ara mate ix un p rograma de vida com el seu, net i útil per a  
to ts . 

E n el món inestable i relat ivament deixat de la mà 
dels déus que ens ha tocat viure, molt de tant en tant 
t r o b e m alguna es t ranyà persona que contribueix a l 'e-
quil ibri general de les coses. Cor tázar , ara ho sabem, era 
una d 'el les . 

R P. 

Maria Àngels Anglada. 
B) El correferent ideològic. 

Ja a «Les closes» hi despunta una 
reivindicació de l'estètica com a  
catalitzadora que permet accedir 
a la memòria històrica. Aquest 
esteticisme militant —l'origen del 
qual se situa en el moviment deca- 
dentista, capitalitzat a Alemanya 
per Thomas Mann. epicentre, amb 
Mozart, de «Viola d'amore»— 
s'identifica amb la captació del 
missatge sensorial que emet cons-
tantment la natura (sobretot l'e-
lement vegetal) o la seva plasma-
ció (l'obra d'art). La profusió de 
referències sinestèsiques (odo-
rants, cromàtiques, auditives, 
tàctils...) és molt més que un 
component estilístic: assoleix la 
funció de nexe entre la contigèn-
cia del pensament i la infinitud de 
l'emoció. Són com la «corda sim-
pàtica» de la viola d'amore, que 
vibra per ressonància, sense que li 
calgui el contacte amb l'arquet, és 
a dir, amb l'ordenació diacrònica 
de fets i situacions. Així, la sensa-
ció evocadora i l'emoció que la 
capta transcendeixen els límits de 
l'espai concret i del temps real, 
per abastar al record i tornar a  
viure, més intensament, la pròpia 
experiència. S'esborren, doncs, 
les fronteres entre Gerda Ar-
noldssen i Gerda Buddenbrook, 
entre Hanno i Zerl ina, entre 
Henry i Gianni. Voler i saber 
trapassar aquesta tènue ratlla que 
separa la realitat pressentida de la 

realitat imminent, però ja prees-
tablerta, produeix la por seduc-
tora que inspirava l'oracle de Del-
fos. És l ' e s b o r r o n a m e n t de 
Henry, que fuig davant el miratge 
de Gianni i Sandra. 

C) El correferent estilístic. 
«Viola d'amore» és la cristal·litza-
ció d'una decidida opció estetit-
zantdeM11 A. Anglada, que acon-
segueix crear un model de prosa 
poètica elaborada amb una ex-
traodinària atenció a l'eufonia 
dels mots, al ritme intern de la 
frase, a la cadència tonal de cada 
paràgraf . Les seqüències que 
descriuen els ritmes i moviments 
de les m e l o d i e s de B a c h , 
Brahms, Mozart.. . assoleixen 
una virtut evocativa d'extrema 
plasticitat. Hi ha, d'altra banda, 
una acurada sincronia entre les 
ramificacions de la música des-
crita i les disgressions que, a llur 
redós, va enfilant M. Teixidor. 
Els elements analògics són cons-
tants i sovint esdevenen símbols 
(identificació festa-nit-música; 
el mateix nom de Gerda (sinò-
nim de «tendra», «fresca»); la 
correlació dels festivals de Vila-
bertran amb els d'Arnstadt...) 

L'ús de flash-back, la digressió 
aparen tment fortuïta —però 
complementària—, la dosifica-
ció d'una intriga a dues bandes 
(la personalitat de Gerda i el 
manuscrit de Mozart), confegei-
xen una arquitectura complexa, 
però inqüestionablement àgil i 

harmònica, en la qual la descrip-
ció evocativa és la clau de volta. 
Els tons opalins, les lluïssors eva-
nescents, els hàlits continguts, 
els pressentiments sinuosos, la 
intuïció de la mort —recordem 
les figures d'Hanno i Gerda—, 
acosten molt «Viola d'amore als 
paràmetres del decadentisme 
(Mann, Visconti, els versoscitats 
de M. Torres, malalt al Sanatori 
de Puig d'Olena), enllaçant així 
d'una banda, amb la tradició mo-
dernista autòctona (penso en les 
concomitàncies de «Viola d'A-
more» amb alguns passatges de 
«Camí de Llum», de Miquel de 
Palol) i amb una estètica de base 
historicista que en la novel·la ca-
talana, ultra tenir els propis pre-
cedents en l'obra anterior d'An-
glada, trobaria avui un destacat 
exponent en «Fortuny» de P. 
Gimferrer. 

Personalment crec que «Viola 
d'amore» és —a part del seu valor 
estrictament novel·lístic— un 

• reeixit exercici de retòrica, en el 
millor sentit genuí del terme, que 
eleva la formalització estilística al 
nivell del mateix objectiu de l'o-
bra literària. En aquest sentit, la 
prosa de M.A. Anglada és pura 
fruïció en una època en què al-
guns autors fan de l'exabrupte i 
de l'anacolut el marc estilístic 
d'un hiperrealisme mal paït, àrid i 
f e ixuc . B e n v i n g u d a , V io l a 
d'amore... 

Jordi Pla 

Viola d'amore 
L'obra, per l'ús literari que 

l'autora ha fet del seu principal 
ingredient —la música—, repre-
senta l'inici en la literatura cata-
lana d'una podríem dir-ne novel-
la musical. PotserMillàs-Raurell 
(«Tela de somnis») i Trabal 
(«Vals»), novel·listes dels anys 
trenta, són els únics que s'hi ha-
vien aproximat, però només 
això: era més aviat una estructu-
ració de la novel·la a la manera 
de la música. 

A «Viola d'amore», en canvi, 
els protagonistes, les seves moti-
vacions, l'argument, l'estruc-
tura, etc., el tot novel·lístic ha 
estat confegit amb el fet musical 
com a pedra de toc. Així doncs, i 
sota aquesta perspectiva, farem 
una aproximació a l'obra per tres 
vies: segons la constitució, la de 
l'aspecte introspectiu i la que po-
dríem anomenar «poètica» de 
l'obra. 

Formalment l'obra està distri-
buïda segons el programa d'un 
concert real, interpretat a l'aba-
dia de Vilabertran, i progressa 
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«in crescendo» a l'arribar a la 
segona part, durant la qual s'in-
terpreta un trio inacabat i inèdit 
de Mozart, que és el nucli de 
convergència de diversos aspec-
tes de l'obra. Les notes de Mà-

rius Teixidor, el narrador, en-
cara que extenses i explicatives 
del moviment argumental, són 
disposades com un apèndix. 
L'argument, que planteja poca 
acció, tracta de l'atracció que 
provoca el narrador Gerda, en 
tant que violoncel·lista d'un trio i 
suposada neta de Hanno de la 
novel·la de T. Mann «Els Bud-
denbrook». El violonista del trio, 
Climent Moragues, protagonitza 
una interessant intriga en la re-
cerca de l'obra inacabada de Mo-
zart, i les reflexions del germà de 
G e r d a s o b r e e l t r i a n g l e 
sentimental-musical format per 
Gerda, ell mateix i el marit de 
Gerda (pianista romanès i tercer 
element del trio) composen es-
sencialment els elements de la 
trama. Per acabar aquest primer 
aspecte destaquem que Ma Àn-
gels Anglada distribueix estratè-
gicament fragments poètics de 
Màrius Torres i Rosselló-Pòrcel 
que, a la manera dels leiv-motiv 



wagnerians, ens introdueixen al 
t e m a — o m i l l o r , a l a 
confidència— que l 'autora vol 
comunicar-nos. En el mateix sen-
tit, com sentim el tema del cigne 
en aparèixer a Lohengrin, el na-
rrador usa exactament les matei-
xes paraules les dues úniques i 
distants vegades que en la novel-
la veu Gerda. 

Un poema de Màrius Torres 
que enceta l'obra proposa el que 
segurament és l'aspecte fonamen 
tal del llibre: la música com a  
element d'introspecció. Tots els 
protagonistes, els músics i els 
«afeccionats» tenen una actitud 
condicionada al fet musical, des 
d'allò més íntim —Gerda és se-
duïda per la música que executa 
qui serà el seu marit, i d'aquest fet 
el seu germà se'n sentirà' gelós— 
amb tota la casuística sentimental 
que es manifesta fins i tot el que 
empeny a l'acció que hi a l'obra 
la intriga en la recerca de la parti 
tura desconeguda i inacabada, 
les visites a artesans de la «fusta» 
instrumental. 

El tercer aspecte, les sugges-
tions músico-Iiteràries que l'obra 
provoca al lector, les podríem ex-
plicar simplement amb , una pa-
raula que l'autora usa cinc o sis 
vegades a l'obra: fetillar. És feti-
llera la llengua usada, considera-
ble treball d'artesania el resultat 
del qual és allò que a classe de 
literatura en diem «prosa poè 
tica». L'encís de la melodia feta 
amb paraules és comparable al 
d'aquells instruments tan ben 
acabats que fan aquells luthiens 
italians i que fan vibrar al lector 
com les cordes de l'instrument 
que dóna títol a l'obra: les que 
vibren per «simpatia». 

Fins aquí allò que en podríem 
dir valors universals de l'obra. Si 
passem al fet que és escrita en 
català i des d'una perspectiva em-
pordanesa, hem de fer constar el 
compromís de l 'autora amb la 
problemàtica dels països de cul-
tura catalana: les reflexions sobre 
Catalunya Nord i sobre Occità 
nia, sobre l'ús de la llengua en la 
toponímia, sobre els aiguamolls, 
l 'empenta de Joventuts Musicals 
de Figueres, etc. I, per acabar, la 
proximitat amb l'Àngels ens fa 
descobrir els lligams familiars i 
personals amb l'obra encara que 
en «papers» diferents. No podia 
ser altrament: en una novel·la 
musical hi havíem de trobar per 
força integracions biogràfiques 
de la seva autora que a més és 
traductora, professora de litera-
tura i pianista. A més, un dels 
protagonistes de «Viola d'a-
more», el violonista Climent Mo-
raques, és originari de Vilasir-
vent, el poble on transcorre l'ac-
ció de «Les Closes», l'altra novel-
la de l'Àngels. I també són es-
mentades les «Memòries d'un 
pagès del segle XVIII», l'obra 
editada en col·laboració amb el 
seu marit. Sembla doncs que Ma-
ria Àngels Anglada va consti-
tuint un conjunt d'obra literària 
interrelacionada. Agraïts per la 
que acaba d'escriure, des d'ara 
esperem la següent. 

Breu notícia del món de Miquel Plana 

«El tòrcul i les lletres» és una 
col·lecció de bibliòfil ben singu-
lar que Miquel Plana, artesà de 
totes les tècniques d'impressió 
sobre paper, des del seu taller 
«pels volts d'Olot, amunt del 
pla», clandestinament ha covat, i 
a partir del gener del 82 ha co-
mençat a fer sortir a la llum 
pública. 

La col·lecció respon a una, 
diguem-ne, filosofia ben con-
creta: es tracta de reunir un cor-
pus d'escriptors de les nostres 
comarques —el patriotisme gi-
roní d'en Miquel no fa la mínima 
concessió—; un llibre cadascun, 
que ell mateix composa i il-
lustra. 

lificar de «cafarnaüm», perquè hi 
ha tot el que volgueu, tot el que 
pugueu imaginar, i molt més en-
cara.. . Un lloc amb una gran 
força tel·lúrica, i aquesta força no 
és mai gratuïta, i si atorgada per 
les hores de feina, els projectes 
incubats que com follets creadors 
rondegen contínuament entre pa-
pers, colors, planxes, dibuixos, 
gravats, escultures... 

Agafant el fil perdut, direm qe 
«El tòrcul i les lletres» ha produit 
fins avui, vuit volums. Per preci-
sar aquella tècnica especial per 
cada llibre, heus ací la relació de 
l'obra actual: 

N° 1 .— «Un núvol empès per la 
t r a m u n t a n a » , de D o m è n e c c 
Moli; aiguafort de Modest Cui-
xart. Tècnica: Linòleum. 

N° 2.— «Viatge a Itaca amb 
Josep Carner», de Maria Àngels 
Anglada; aiguafort de Joaquim 
Bech de Careda. Tècnica: Relleu 
en sec. 

N° 3.— «Afirmo l'esperança», 
de Montserrat Vayreda; aigua-
fort de Lluís Vayreda. Tècnica: 
Litografia. 

N° 4.— «El follet foll», de 
Lluís Busquets i Grabulosa; ai-
guafort d'Emília Xargay. Tèc-
nica: Col·lage. 

N° 5.— «Soldats de la vida», 
de Narcís-Jordi Aragó; aiguafort 
de Domènec Fita. Tècnica: 
Serigrafia. 

N° 6.— «Carta a Pompeu Fa-
bra», de Salvador Oliva; aigua-
fort de Lluís Roura. Tècnica: 
Encuny ació. 

N° 7.— «Llums de Broa-
dway», de Jaume Miravitlles; ai-
guafort d'Antoni Pitxot. Tèc-
nica: Linotipia. 

N° 8.— «El rar llibant i el 
vell», de SalvadorEspriu; aigua-
fort de Beulas. Tècnica: 
Fotogra vació. 

I en Miquel Plana té «in 
mente» altres set llibres, de ma-
nera que la col·lecció, si tot va 
bé, constarà de quinze. 

«El tòrcul i les lletres» és no-
més una minúcia, una part peti-
tíssima de l'obra que porta a cap 
aquest olotí discret i amesurat 
però alhora exaltat i febril en la 
seva tresca quotidiana. 

De Miquel Plana s'ha de dir 
que és un dels més prolífics conti-
nuadors dels gravadors-editors 
catalans de bibliofília, com Ra-
mon de Capmany o Jaume Pla. 
Jo hi afegiria que en Miquel crea 
aquests llibres, fa ceràmica o es-
cultura, dibuixa, retalla, pinta, 
per veure convertida en realitat 
una necessitat que sent dintre 
seu, dolorosament viva. 

Si algun dia a Figueres es fa una 
exposició dels seus llibres, po-
drem comprovar el gruix de la 
feina que porta feta fins ara, i ben 
feta. A cada full, a cada làmina, a  
cada tros de cartró, hi ha el cop de 
mà subtil, l'afany de pulcritud, la 
simetria cuidada i també la fanta-
sia mai del tot desfermada d'a-
quest artesà-artista olotí que és 
Miquel Plana. 

Josep Valls i Grau 

Joan Ferrerós 

Text llegit a la presentació pública 
de «Viola d'amore» que tingué lloc, 
el proppassat dia 11, a la Galeria | 
Canaleta de Figueres 

I ara vénen les singularitats: la 
concepció tècnica de cada llibre 
ha estat feta utilitzant un sistema 
de confecció, d'il·lustració i de 
materials diferent. «L'esperit del 
p e r s o n a t g e - a u t o r —diu en 
Miquel— em suggereix la tècnica 
a aplicar-hi. A cada llibre hi ha la 
signatura autografiada de cada 
autor-escriptor, i un aiguafort 
frontispici d'un artista de les te-
rres gironines. Vull parar esment 
en dir que l'aiguafort és la tèc-
nica noble per excel·lència: si vo-
lem ser rectes, haurem de conve-
nir que com l'aiguafort no hi ha 
altra tècnica més distingida... el 
nom de la col·lecció mena cap 
aquí: un tòrcul és un aparell per a  
l'estampació d'aiguaforts». 

En Miquel Plana, que no és 
pas home d'embriagueses exte-
riors, és un noi alt i ferm, que 
volta els quaranta anys. Enamo-
rat de la seva Garrotxa, és un 
enraonador exuberant —no hi 
han genis glacials—, amb un es-
perit que li vessa d'idees, progra-
mes, empreses. També és —i que 
em perdoni— un perfeccionista 
obstinat. I aquest saber sofrir per 
causa de la perfecció és una supe-
rioritat secreta. Es passa hores i 
hores al seu espaiós taller, que en 
expressió planiana podríem qua-

L'oblidat Abdó Terrades 
generacions d'empordanesos, de 
republicans federals de l'Em-
pordà i d'arreu de Catalunya. 

Sens dubte, i seguint les afir-
macions de CeferíTresserra (1), 
«Terrades és el primer; Terrades 
és el fundador a Espanya del 
partit polític, de l'escola filosò-
fica que avui denominem comu-
nió democràtica», o també com 
diu un dels seus apunts biogràfics 
de la Societat d'Escriptors Repu-
blicans a 1873 «La idea d'en Te-
rrades estava resumida en els tres 
mots: Llibertat, Igualtat i Frater-
nitat. Abans d'en Terrades, en 
els confins de l'Estat espanyol 
gairebé no es coneixia la paraula 

democràcia. Després d'en Terra-
des, la República tingué una es-
cola». Un precursor, un intro-
ductor —es pot dir que el 
primer— del republicanisme a  
Espanya. La mancança d'una 
biografia sobre Abdó Terrades 
era un fet dissortat, malgrat que 
ens consta que hi han treballs 
iniciats en aquesta direcció que 
per diverses raons no s'han aca-
bat i editat. És per tant un motiu 
de satisfacció i una eina valuosa, 
comptar amb aquest llibre. 

Josep Soler Vidal és un bon 
exemple del que pot fer la 
cultura no acadèmica. Format en 
dues institucions de la cultura 

«Abdó Terrades. Primer 
apòstol de la democràcia ca-
talana (1812-1856)» 
Josep Soler Vidal. 
Pròleg de Josep Termes • 
Edicions de La Magrana. Barce-
lona. 1983. 

L'aportació de Josep Soler Vi-
dal és un pas important per co-
nèixer la vida d'un personatge 
que influí a bastament a moltes 

Llibreter 

Pujada del Castell, 43 FIGUERES 


