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Per a gaudir d’aquesta oferta entrega aquest tiquet
al nostre establiment. (Lloguer de sabates no inclòs)

Girobowling (Costat de l'Espai Gironès)
C/Miquel Martí i Pol, 13 1a planta · 17190 SALT
Tel. 972 439 197 · girobowling@ilusiona.com
Oferta vàlida per persona i dia fins al 31/10/2013

Entrega aquest tiquet al nostre establiment
i gaudiràs d’aquest magnífic regal

Plaça Prudenci Bertrana, 7 (Zona Devesa-Güell) · 17001 · GIRONA
Tel. 972 48 35 56
Oferta vàlida de dilluns a divendres (excepte festius) fins el 31/10/2013

El tractament inclou: 1 sessió de fotodepilació a ingles per 12€ o
1 sessió de fotodepilació a axiles per 12€

Gran Via Jaume I, 36 · 17001 · GIRONA
Tel. 972 219 046 · girona@d-pilate.com · www.d-pilate.com
No acumulable a altres promocions. Oferta vàlida fins el 31/10/2013

Tindràs una 40% de descompte en capçals de llit,
entregant aquest tiquet al nostre establiment

Ctra. Barcelona, 222 · 17005 · GIRONA · Tel.972 41 12 30
Ctra. de la Canya, 84 · 17800 · OLOT · Tel.972 10 19 88
Ctra. de Roses, s/n · 17600 · FIGUERES · Tel.972 10 19 87
Oferta vàlida fins el 31/10/2013

Gaudeix d’aquesta oferta entregant aquest tiquet
al nostre establiment

C/ Sarrià de Ter, 28 · 17005 · GIRONA (Antic PIG)
www.engresca.cat · Tel. 617 43 75 11
Oferta vàlida fins el 31/10/2013

Gaudeix d’aquesta oferta presentant aquest tiquet
al nostre restaurant

Veïnat de la Palma, s/n Ctra. G-554, d’Esponellà a Bàscara· ESPINAVESSA (Girona)
Tel.: 972 19 31 37 · 681 08 41 40www.masialapalma.com
Oferta vàlida fins el 31/10/2013

LITERATURA CULTURA

El paisatge
d’Anglada
La col·lecció «Josep Pla» de la Diputació de
Girona publica una antologia d'articles sobre
el paisatge de Maria Àngels Anglada
La Diputació ha publicat un
nou número de la col·lecció
«Josep Pla», a través del qual
es pretén donar a conèixer el
caràcter personal i literari de
l'escriptora Maria Àngels Anglada. Poeta, narradora, crítica
literària i articulista d’opinió,
Anglada va ser una autèntica
«dona de lletres».
Els curadors de l'edició, Eusebi
Ayensa i Francesc Foguet, han
recollit més de cent articles sobre el paisatge que Maria Àngels Anglada va publicar al
llarg de trenta quatre anys. Sota el títol, Defensa de la terra

s'apleguen més d'un centenar
d'articles d'opinió publicats
per l'autora sobretot a la premsa empordanesa i osonenca i
que ofereixen un ventall molt
ric de les múltiples facetes del
compromís que va tenir sempre Maria Àngels Anglada, de
contribuir a preservar el patrimoni amenaçat, tant el natural
com l'artístic o cultural.
Quan va morir l'escriptora, la
diada de Sant Jordi de 1999, va
deixar inacabats un conjunt de
projectes, d’entre els quals cal
destacar una antologia sobre
el paisatge grec, des d’Homer
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fins a Longus de Lesbos. Tot i el
caràcter fragmentari d’aquest
treball, en les notes que acompanyaven els passatges seleccionats, Anglada insistia en la
importància del que ella anomenava «la petja humana»; és
a dir, en les conseqüències -a
voltes enriquidores i a voltes
destructores- de l’acció dels
homes sobre el paisatge.

“Defensa de la
Terra”, articles
d’opinió destinats
a preservar el
patrimoni amenaçat
Aquesta interacció entre paisatge i intervenció humana inspirarà tota l’obra d’Anglada,
una obra d’una notable solidesa i unitat, a despit d’èpoques i
de gèneres. Cal només citar l’exemple de Les Closes, la novel·la amb què l’escriptora va
guanyar el Premi Josep Pla
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l’any 1978 i que la catapultà
com a novel·lista.
En aquell text, el plàcid paisatge altempordanès, amb els aiguamoixos, les vorades d’àlbers i de freixes i el somriure
blavís del mar perfilant-se en l’horitzó, no és evocat líricament, sinó amb un crit contingut de denúncia davant de la
febre dessecadora i urbanitzadora que aquells anys amenaçava el que, per sort, i després de no pocs esforços en els
quals s’implicà activament Anglada, acabaria essent el Parc
Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà.

