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 La banda de rock alternatiu NÄOS
va guanyar la segons semifinal de la
10a edició del Destaca’t, el concurs de
música jove de les comarques gironi-
nes. El grup gironí va actuar a la sala
L’Alternativa de la Bisbal d’Empordà.
Els llagosterencs FOK els esperen a la
final el 29 de juny a La Mirona.

El gironins NÄOS són
els segons finalistes
del Destaca’t 2018

DdG GIRONA

■ El Canal, Centre d’Arts Escèni-
ques de Salt, va viure ahir, i repe-
tirà avui, una nit històrica amb
l’estrena de l’espectacle de la pri-
mera promoció d’estudiants del
grau superior d’arts escèniques de
l’escola ERAM de Girona.

L’obra Història natural de la di-
gressió vol. II, que també es podrà
veure al festival Temporada Alta,
és el resultat d’un treball de crea-
ció col·lectiu dels estudiants, sota
la dramatúrgia i direcció de Fe-
rran Dordal, que constitueix el
primer dels diferents treballs i-
nals de grau que els alumnes han
de presentar. 

Els estudiants han partit del
concepte de «condició pòstuma»
de la ilosofa Marina Garcès, que
proposa l’autoexigència com a so-
lució a la sensació de inal d’etapa
que vivim actualment.

L’obra compta amb  col·labora-
cions de diversos artistes, com ara
el col·lectiu Agrupación Señor Se-
rrano, Àlex Serrano, Àlex Rigola o
Calota Subirós, entre d’altres. 

Les intèrprets i creadores del
muntatge són Clàudia Amela,
Berta Camps, Eva Ferré, Inès Gar-
cia, Laura Garcia, Sònia Llorens,
Natàlia Llovet, Eugeni Marí, Dia-
na Muñoz, Helena Pàmies i Laura
Pujol. Formen part de t curs del
GAE de l’ERAM, que enguany es
convertiran en la primera promo-
ció que surt de l’escola gironina,
que imparteix l’únic estudi uni-
versitari oicial de Catalunya, i un
dels dos de tot l’Estat espanyol.

Alumnes
de l’ERAM
estrenen
espectacle
a El Canal

L’obra de la primera promoció
del grau superior d’arts escèni-
ques de Girona també es veurà
al festival Temporada Alta

EUROPA PRESS BARCELONA

■ L'exjugador del FC Barcelona
Oleguer Presas, el fotoperiodista
Jordi Borràs i la periodista Natza
Farré participaran a l'Espai cons-
ciència del Festival Clownia, que
se celebrarà del  al  de maig a
Sant Joan de les Abadesses. Tam-
bé hi seran el periodista Miquel
Ramos i les actrius Ester Solé i Eli-
sabet Casanovas.

Oleguer Presas, Jordi
Borràs i Natza Farré
participaran al Clownia
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■ L'escriptora francesa Fred Var-
gas ha estat guardonada amb el
Premi Princesa d'Astúries de les
Lletres . Frédérique Audoin-
Rouzeau (París,  de juny de
), coneguda pel pseudònim
Fred Vargas, és una escriptora, ar-
queozoòloga i medievalista fran-
cesa, autora de novel·les policía-
ques. És illa de l'escriptor Philip-
pe Audoin.

Fred Vargas rep
el  Premi Princesa
d’Astúries de les Lletres


