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El pianista i compositor Jordi Sa-
batés i la companyia La Zaranda,
Teatre Inestable d'Andalusia la
Baixa, han estat guardonats amb
sengles premis FAD d'Honor, se-
gons va informar ahir el Foment de
les Arts i del Disseny (FAD). El ju-
rat de la present edició estava for-
mat per Joaquim Armengol, Jordi
Colominas, Isabel López, Xavier
Marcé, Joaquim Noguero i Mar-
garida Troguet.

Els Premis FAD Sebastià Gasch
d'Arts Parateatrals, que estava pre-
vist que es lliuressin ahir a la nit al
Museu del Disseny DHUB, són
uns guardons que atorga el FAD
des del 1976 a projectes que es dis-
tingeixen per la seva innovació i la
seva mirada diferent sobre el món
del teatre.

D’altra banda, el jurat va decidir
atorgar el Premi FAD Sebastià
Gasch conjuntament al coreògraf
Marcos Morau, al dramaturg Pablo
Gisbert i al teòric i dramaturg Ro-
berto Fratini.
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El pianista Jordi
Sabatés i La
Zaranda
guanyen els
premis FAD 

Quan a l’estiu de 1976 es va po-
sar en marxa la campanya per
defensar els aiguamolls de l’Em-
pordà de la febre urbanitzadora de
l’època, l’escriptora Maria Àngels
Anglada (1929-1999) va mostrar la
seva faceta més ecologista impli-
cant-se activament en la defensa
del paisatge altempordanès tan
present en la seva obra literària i
poètica. 

«Què defensarem si ens que-
dem sense terra?» es preguntava
Anglada en un dels articles d’opi-
nió dedicats a denunciar les agres-
sions al territori on va viure gran

part de la seva vida.
Amb la intenció de donar a co-

nèixer aquest caràcter ecologista
i personal de la narradora, la Di-
putació de Girona ha publicat un
nou número de la col·lecció «Josep
Pla» sota el títol Defensa de la ter-
ra, que recull més d’un centenar
d’articles d’opinió de Maria Àngels
Anglada, dedicats a la seva lluita
per preservar el patrimoni natural,
artístic i cultural més amenaçat.

Devoció per l’Empordà
L’antologia aplega un variat re-
cull de peces periodístiques de l’es-
criptora publicades sobretot a la
premsa empordanessa i osonen-
ca, que recorren sovint als paisat-
ges naturals i humans com a ex-
cusa per abordar els grans pro-
blemes del món modern com l’ús
de l’energia nuclear o la contami-
nació de les aigües. L’obra, a més,
incorpora altres escrits que van des
de pregons de festes majors fins a
assaigs breus. 

Els curadors de l'edició, Eusebi

Ayensa i Francesc Foguet, expli-
quen en l’obra que «han aplegat
articles publicats al llarg de tren-
ta quatre anys, des de 1965 fins a
uns mesos després de la mort de
l’escriptora a Figueres, quan va

aparèixer pòstumament un altre
treball seu» i que han volgut que
el caràcter de l'antologia fos di-
vulgatiu, oferint al lector «un text
clar i llegidor», essent respectuo-
sos amb els textos i introduint-hi
esmenes i notes a peu de pàgina.

L’obra, que repassa la trajècto-
ria vital d’Anglada, recull entre
moltes d’altres, 19 peces que la
narradora va dedicar a la Plana de
Vic, on va nèixer el 9 de març de
1929 i 64 peces en les que l’arti-
culista va plasmar la seva devoció
a l’Empordà, on s’establí de ma-
nera definitiva el 1961 i on residí
fins a la seva mort el 1999. 

Maria Àngels Anglada va ir-
rompre en el panorama literari
amb la novel·la Les Closes (1979),
premi Josep Pla de 1978, un al·le-
gat a favor de la memòria i del pai-
satge. Defensa de la terra se suma
així a la selecció de la seva obra pe-
riodística publicada també a les
antologies Incitació a la lectura
(2008) i Compromís de poeta
(2009).
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Una antologia selecciona l’obra més
ecologista de l’escriptora Anglada
«Defensa de la terra» recull més d’un centenar d’articles d’opinió de l’autora empordanesa

Maria Àngels Anglada. 
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La col·lecció «Quaderns de Gi-
rona» ha dedicat el seu volum nú-
mero 165 al municipi de Sant Jú-
lia del llor i Bonmatí en una obra
monogràfica que han realitzat
M.Carme Domènech i Hanníbal i
Hasdrúbal Climent. El llibre, que-
recull els temes més destacats de
la història, la societat, la cultura i
l’economia del poble, pretém així
aproximar al lector al territori. El
muncipi que antigament formava
part d’Amer es va independitzar el
1983.  
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Es publica una obra
dedicada a Sant Julià
del Llor i Bonmatí 

LLIBRES

La Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà va presentar divendres
passat al peu de l’Estany la nova edició dels cursos d’estiu, que en guany
estarà marcada pel 15è aniversari de l’Associació Universitària de Cer-
danya, coordinadora dels cursos. L’organització va destacar que preveu
superar novament els 300 inscrits als cursos, que es duran a terme del
15 al 19 de juliol. Segons va informar el cap d’Activitats, Carles de Moxó,
durant la presentació, un dels grans atractius d’aquesta edició seran les
conferències impartides en la inauguració pel jutge Santiago Vidal i en
la cloenda pel periodista Antoni Bassas.
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La Universitat d’Estiu Ramon Llull
Puigcerdà espera superar els 300 inscrits 

UNIVERSITAT

El grup musical Banda Bandarra,
caracteritzat pel seu estil reggae i
ska, va guanyar la gran final del con-
curs de música jove de les comar-
ques gironines, el Destaca’t 2013, ce-
lebrada divendres passat a La Mi-
rona. Més de 600 persones van as-
sistir a la sala on van poder  veure
també als grups finalistes Kom-
plot, Medusa Box i The Onions. 
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Banda Bandarra es
proclama guanyador
del Destaca’t 2013

CONCURS MUSICAL

EL LLIBRE

DEFENSA DE LA
TERRA

AUTOR
Maria Àngels
Anglada
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