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La dramaturga, actriu i directora nascuda a Figueres Angélica Liddell representa a París amb gran èxit al Teatre
d'Europa de l'Odèon seva última peça, Tot el cel sobre la terra (La síndrome de Wendy), una de les més esperades del
Festival de Tardor. L'artista, Premi Nacional de Literatura Dramàtica 2012 a Espanya, va estrenar dimecres un còctel
dramàtic en què va reunir elements tan dispars com el seu amor per la Xina, l’efecte nefast de la dictadura en
l'esdevenir del país, l'atemptat ultradretà de 2011 a Utøya (Noruega), la seva por a envellir i el conte de Peter Pan.



Angélica Liddell rep l’ovació de l’Odèon de París
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Arriba a les llibreries el llegat vi-
tal de l’antropòleg Eudald Carbo-
nell. Als seixanta anys i després
d’haver dedicat tota la vida a l’ar-
queologia, l’antropologia i la di-
vulgació, el científic, nascut a Ri-
bes de Freser, explica al seu fill aca-
bat de néixer per què creu en el
que creu, per què s’ha dedicat a la
ciència, quines són les coses que
li importen, els seus valors, les
seves prioritats i la seva filosofia de
vida. Es tracta del llibre L’arqueò-
leg i el futur, ple de reflexió social
que se serveix del gènere epistolar
per parlar de temes com el conei-
xement, l’amistat, el treball en
equip, la ciència, el sexe, la políti-
ca, entre molts altres que vol adre-
çar a les noves generacions.
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Surt «L’arqueòleg i
el futur», nou llibre
d’Eudald Carbonell

ARQUEOLOGIA

La representació de l’obra teatral La vida secreta de Tennessee Williams
donarà el tret de sortida avui al projecte Més enllà de l’escenari, impulsat
pel Centre Cívic Barri Vell-Mercadal i l’Associació Teatre Blau de Giro-
na. Es tracta d’un projecte que té l’objectiu d’anar més enllà del teatre
i recuperar la idea de «teatre de barri». Prèviament a la representació
teatral, que tindrà lloc al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal, a les 20:30
hores es farà una breu introducció sobre l’època i el context de l’obra.
A les 21 hores començarà l’obra, dirigida per Francesc Cerro i amb dra-
matúrgia de Martí Peraferrer (Companyia Teatre Blau).
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Més enllà de l’escenari s’estrena amb
«La vida secreta de Tennessee Williams»

TEATRE

La promotora The Project va
anunciar ahir un concert de l’ar-
tista espanyola Malú per al proper
22 de febrer al pavelló de Fontajau
de Girona, on presentarà el seu
nou àlgum, Sí, que inclou el single
A prueba de ti. Nascuda el 1982 a
Madrid, l’artista, que va començar
la carrera amb l’exitós tema Apren-
diz, ha «arrasat» a Barcelona i Ma-
drid amb trenta mil entrades ve-
nudes, segons afirma la promoto-
ra. Una cantant que «no ha deixat
de créixer en una espiral ascendent
de melodies i emocions a flor de
pell».
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El fenomen Malú
passarà pel pavelló
de Fontajau

MÚSICA

La UdG suma dues dècades for-
mant professionals del medi am-
bient i ho commemorarà avui di-
vendres organitzant, juntament
amb el Col·legi d’Ambientòlegs
de Catalunya (COAMB) i l’Asso-
ciació Catalana de Ciències Am-
bientals (ACCA), una jornada de-
dicada al passat, present i futur dels
estudis de Ciències Ambientals i
els seus protagonistes: estudiants,
antics alumnes, docents i profes-
sionals.

L’obertura de l’acte, que es farà
a l’Aula Magna de la Facultat de
Ciències, anirà a càrrec d’Anna
M. Geli, rectora de la UdG; Virgí-
nia Domingo, presidenta del CO-
AMB, i Laura Martínez, coordina-
dora de l’ACCA. Conduirà l’acte
Pep Parés, actor conegut pel paper
de Capità Enciam. Durant la cele-
bració es lliurarà la segona edició
dels Premis Ciències Ambientals.

L'acte vol servir per reflexionar
sobre la millora del reconeixe-
ment i l’ocupabilitat dels ambien-
tòlegs. És per això que inclourà una
taula rodona i una taula de treball-
debat: la primera es dedicarà a re-
cordar quins van ser els inicis dels
estudis; l’altra, per plantejar qües-
tions relatives a les oportunitats
professionals que avui en dia s’o-
fereixen als ambientòlegs. Final-
ment, es presentaran quatre pro-
jectes d’èxit d’antics alumnes del
centre.
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La UdG celebra
20 anys dels
estudis de
Ciències
Ambientals


