
 

 
Les Closes (Premi Josep Pla 1978) fou la 
primera novel·la de Maria Àngels Anglada 
i la que la donà a conèixer com a 
escriptora, malgrat a haver publicat 
anteriorment el llibre de poesia Díptic 
(1972). Amb el rigor i la delicadesa a la 
que ens té acostumats, l'autora ens 
proposa amb Les Closes el relat tendre i 
apassionat, lúcid i emotiu d'un lloc 
(l'Empordà) i d'un temps (els últims dies 
del regant d'Isabel II) mitjançant un 
testimoni que combina la primera persona 
de les fonts orals amb l'objectivitat 
aparent dels documents escrits, activitat a 
partir d'una decidida voluntat de salvació 
de la memòria i amarat d'intel·ligència i 
capacitat de meravella i seducció. Al mig 
de tot plegat s'estén la finca de Les 
Closes, un indret real que, al llarg de la 
novel·la, adquireix una forta càrrega 
simbòlica, a mesura que serveix de lloc 
d'iniciació i d'extinció, d'arcàdia personal i 
d'horror i desfeta. Maria Àngels Anglada 

ens hi condueix sense excuses amb el 
vehicle esplèndid de la seva prosa, que 
es caracteritza per una actitud de 
modernitat exemplarment alimentada pels 
models clàssics i que és feta d'elegància, 
pulcritud i sentit del llenguatge. Edicions 
Destino s'enorgulleix de tornar a posar a 
l'abast del públic aquesta novel·la 
inoblidable, en una edició il·lustrada amb 
fotografies de les persones que la 
protagonitzen, oferint així un llibre que no 
hauria de faltar a la biblioteca de 
qualsevol seguidor de la literatura 
catalana moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maria Àngels Anglada i d'Abadal (Vic, 9 

de març de 1930 – Figueres, 23 d'abril de 

1999) fou una poeta, novel·lista, crítica i 

assagista literària catalana. És autora de 

Kyparíssia (1980), Columnes d'hores 

(1990) i Poesia completa (2009), entre 

altres. Va ser membre de la Secció 

Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i 

li van atorgar premis com el Josep Pla i la 

Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 

Catalunya. 

Llicenciada en Filologia Clàssica per la 

Universitat de Barcelona, va conrear la 

crítica literària, amb atenció especial als 

poetes catalans i italians, la poesia, la 

narrativa i els estudis clàssics (en 

especial els mites grecs, sobretot Zeus i 

Apol·lo). En paraules de Jaume Cabré, 

"Maria Àngels Anglada va centrar la seva 

vida en tres mons: Vic, l'Empordà i la 

seva estimada Grècia. És una poeta 

universal que fa novel·les". 

De la seva obra crítica cal destacar 

Aproximació a la poesia de Salvador 

Espriu, dins Salvador Espriu en els seus 

millors escrits (1974) i Viatge a Ítaca amb 

Josep Carner (1982). Conjuntament amb 

el seu marit Jordi Geli va editar les 

Memòries d'un pagès del segle XVIII 

(1978), escrites per Sebastià Casanovas i 

Canut. Com a poeta va publicar Díptic 

(1972), juntament amb Núria Albó, i 

Kiparíssia (1980). En la seva vessant de 

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 obtingué el 

1985 el Premi Lletra d'Or i el Premi de la 

Crítica de narrativa catalana.  

La seva trajectòria com a narradora 

continuà amb el recull de narracions 

Artemísia (1989), les novel·les L'agent del 

rei (1991) i El violí d'Auschwitz (1994), 

reconeguda amb el Premi Novel·la de 

l'Any 1995, i el nou recull La daurada 

Parmèlia i altres contes (1991). Va reunir 

tota la seva poesia, produïda des de 

1965, a Columna d'hores (1990). Encara 

posteriorment produí la novel·la Quadern 

d'Aram (1997) i el recull Nit de 1911 

(1999), que li valgué el premi Octavi 

Pellissa.  

Part de la seva obra literària va ser 

musicada per Josep Tero en l'espectacle 

Et deixaré la veu (2002), recollit en el disc 

del mateix nom.  

 


