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El senyor

Jordi ÀgredaTejero
Ha mort cristianament el dia 27 de febrer del 2014, als 52 anys.
(A.C.S.)

Les seves filles, Mariona i Cristina; germans, Ramon, Rosa Mari i Antoni;
Jordina; cunyats, nebots i família tota, assabenten els seus amics i coneguts de
tan sentida pèrdua i els preguen una oració per a l’etern descans de la seva
ànima.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dissabte, dia 1, a les 11.00 hores, a la sala
ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

El senyor

Jordi ÀgredaTejero
(A.C.S.)

L’empresa La Gremial, SA, s’uneix al dolor de la família i prega
una oració per a a l’etern descans de la seva ànima.

Lleida, 1 de març del 2014 Lleida, 1 de març del 2014DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3.

Ferran Rispa Castellarnau
Vidu d’Anna Maria Mianes Aldavó
Ha mort cristianament el dia 28 de febrer del 2014, als 86 anys,
havent rebut els S.S. i la B.A.
(A.C.S.)

Els qui l’estimen: fills, Anna i Josep, Jordina, Ferran i Dolors; néts, Jesús, Rubén
i Sandra, Adrià, Ferran i Eulàlia; cunyats, Fernando i Neus, Ramon i Roser;
nebots, cosins i família tota, us preguen una oració per al seu descans etern.

En assabentar els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua, els fan saber que
els actes de funeral i enterrament tindran lloc avui dissabte, dia 1, a les 4 de la
tarda, a l’església parroquial de Sort.

Artesa de Segre-Sort, 1 de març del 2014DM: Tanatori d’Artesa de Segre. Sala B.

KIKO HUESCA / EFE

Capella ardent dePaco de Lucía■ El cos de Paco de Lucía va ar-
ribar ahir a Madrid i va ser homenatjat per desenes de persones
a la seua capella ardent. Serà enterrat avui a Algesires.

L’escriptora AnnaMaria Moix, en una imatge d’arxiu.

❘ BARCELONA ❘ La poeta i narrado-
ra Anna Maria Moix va morir
ahir als 66 anys a Barcelona des-
prés d’anys de lluita contra un
càncer.

Nascuda a Barcelona el 1947,
és autora d’una extensa obra que
inclou la novel·la, la poesia, la
literatura infantil i l’assaig, a més
de traductora i editora.

Va començar la seua carrera
molt jove vinculant-se al movi-
ment d’intel·lectuals d’esquerra
però procedents de la burgesia
catalana que va aparèixer a la
ciutat comtal en els anys 60 i 70
conegut com La Gauche Divi-
ne, que l’anomenava La Nena.
Llavors, es va relacionar amb
editors com Carlos Barral i
EstherTusquets, Pere Gimferrer,
Félix de Azúa i Ana María Ma-
tute.

Als 22 anys va debutar tant
en la poesia com en prosa, amb
el poemari Baladas para el dulc-
ce Jim i amb la novel·la Julia. El
1970 va obtenir el Premi Bisca-
ia de poesia pel llibre A imagen
y semejanza i aquell mateix any
va ser inclosa en la famosa an-

tologia Nueve novísimos poetas
españoles realitzada per Josep
Maria Castellet.Amb aquesta
gran antologia poètica va instau-
rar de manera provocativa i es-
pectacular una nova poesia jo-
ve que es va alçar contra la so-
cial, realista i compromesa que
s’havia imposat lentament i tre-
ballosament al llarg de la dura
primera postguerra espanyola.

En menys de cinc anys va pu-

blicar set llibres. Entre la seua
producció narrativa destaquen
les novel·les, No time for flowers
(1971) i Walter, ¿por qué te fuis-
te? (1973).També va dur a ter-
me diversos llibres de relats, en-
tre els quals es troben Las vir-
tudes peligrosas (1985), i De mi
vida real nada sé (2002), així

Mor la poeta de la‘Gauche Divine’
L’escriptora Anna Maria Moix mor a Barcelona als 66 anys després d’una llarga lluita contra el
càncer || Era l’única noia en la mítica antologia dels ‘Nueve novísimos’ de Josep Maria Castellet

OBITUARI LITERATURA

SEPELI

L’enterrament tindrà
lloc el pròxim dilluns
al tanatori de les Corts
a Barcelona

com l’assaig Maria Girona: una
pintura en libertad (1977) i els
contes infantils Miguelón (1984)
i La Niebla (1987).

Va formar part (1976-1979)
de l’equip que publicava la re-
vista Vindicación Feminista. En
els últims anys dirigia les col·lec-
cions de poesia i relats de l’edi-

torial Plaza & Janés. Era germa-
na de l’escriptor Terenci Moix,
que va morir el 2003.Al tanca-
ment d’aquesta edició es desco-
neixia el dia del sepeli, però pre-
visiblement l’enterrament tin-
drà lloc el pròxim dilluns alTa-
natori de les Corts, segons van
informar ahir fonts funeràries.

Traductora
de clàssics
moderns i
CreudeSant Jordi
■ La tasca com a editora
d’Anna Maria Moix es va
desenvolupar entre altres
segells a Edicions B. Pre-
cisament, en tots els àm-
bits de la literatura, la Ge-
neralitat li va atorgar el
2006 la Creu de Sant Jor-
di.També va destacar com
a traductora amb l’obra
d’autors com Samuel Bar-
clay Beckett, Margarite
Duras, Michel Leiris i Mer-
cè Rodoreda i compta amb
nombrosos reconeixe-
ments, com el Premi Ciu-
tat de Barcelona el 1985 i
1994, per Las virtudes pe-
ligrosas i Vals negro, res-
pectivament. En una de les
seues últimes entrevistes
va lamentar la crisi políti-
ca de l’esquerra.
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