
                                  Número 77, octubre de 2013

                      Entrevista

Azahara Clemente
Hem sabut que una exalumna del nostre institut,
que l'any passat va fer 2n de batxillerat, ha guanyat
un  concurs  on  hi  va  presentar  el  seu  treball  de
recerca. Li hem demanat si ens podria respondre a
algunes preguntes i a continuació en podeu veure el
resultat.

        
1-.En què consisteix el premi que et van donar?

És  un  premi  de  la  revista  Auriga,  que  és  l'única
revista catalana que parla del món clàssic: el premi
es  diu Núria  Tudela  i  Penya  per  a  estudiants.  El
vaig  compartir  amb  una  noia  que  es  diu  Marta
Sànchez de l'institut Fontdevila de Gironella.

2-.Amb qui vas compartir el premi?

Amb tota la meva família, que em van recolzar en
tot  moment  ,  i   amb  la  meva  tutora  l'Assumpta
Tomàs.

3-.De què tracta el tema?

Tracta de com es representa la guerra de Troia a
l'òpera.

4-.Per què vas triar aquest tema?

Fa molts anys que em dedico a la música i a part
estava  estudiant  mitologia,  per  això  va  ser  una
barreja dels dos temes que més m'agraden.

5-.Què estas estudiant ara?

Estic fent primer d'Estudis Clàssics.

6-.Com vas saber que t'havien donar el premi?

Em vaig adonar que havia guanyat el premi perquè
em van trucar. 

7-. Quin és el premi que et donen?

El premi consisteix en publicar el meu treball.

8-.De què va la revista que organitza el concurs?

És l'única revista de divulgació del món clàssic on
es publica el que descobreixen actualment sobre els
nostres avantpassats.

9.-Et va ser molt difícil elaborar aquest treball?

No,  difícil  no,  més  aviat  vaig  haver  de  treballar

molt dur, tant a l'estiu com a l'institut.

10-.La teva família et va recolzar amb això?

Sí,  molt,  sempre  s'han  interessat  pel que  estava
fent. Sempre s'han preocupat per tot.

11-.Amb quina edat vas començar aquest treball?

Amb 16 anys.

12-.Quan eres petita t'imaginaves fent això?

La veritat és que no perquè quan era petita sempre
vaig pensar que  em dedicaria a la música el que
passa  és  que  quan  arribes  a  batxillerat  tens  les
coses  més  clares  i  em  vaig  adonar  que  el  llatí
m'agradava molt més, i per això vaig decidir escollir
aquesta carrera.

13-.Algú et va animar a escollir aquest tema?

No, el vaig escollir jo sola.

14-.Et  sents orgullosa  d'haver  guanyat  aquest
premi?

Sí, molt orgullosa.


