
Mariona Vilaseca fa una 
nova litografia per al Foment

Imatge escollida per convidar a l’exposició del dia 13 a Vilanova i la Geltrú DIARI

// REDACCIÓ

Amb l’exposició Dies de 
pluja: pintura i obra sobre paper 
de Mariona Vilaseca, el Fo-
ment Vilanoví tanca el cicle 
dedicat a l’artista. La inaugu-
ració es farà el dia 13, coinci-
dint amb la presentació de la 
litografia que Vilaseca ha fet 
per a la Col·lecció d‘Art Gràfic 
Foment 2000.

Nou nits és la litografia que 
Vilaseca ha fet per al Foment, 
obra feta sense a prioris i esco-
llida entre diverses propostes 
totes acceptades i al final 
decidida per mi, com una 
decisió que es va decidint 

Joan Estruch 
presenta ‘La serp’ a 
la Ma’at

// ReDAccIó

La llibreria Ma’at acull, 
dijous dia 11 a les set de la tar-
da, la presentació del llibre de 
Joan Estuch La serp. El text el 
presentaran Amàlia Sanchís, 
de l’editorial Parnass, i l’es-
criptora Isabel Laso.

La serp és, diu l’autor, el 
caos que s’oposa a l’ordre, 
el diable mitològic, però, 
en el fons, és l’ego. Aquest 
ego que ens afalaga i al 
qual volem creure. A par-

tir d’aquesta reflexió inicial, 
l’autor construeix un relat 
amb tres personatges, la serp, 
el jove i el vell. Un vell que 
en veu altra explica allò que 
pensa al més inexpert. Diu Es-
truch que si fos bibliotecari ho 
tindria difícil per classificar el 
llibre, que és, finalment, una 
reflexió per ser llegida en 
reflexió. Després d’una vida 
d’escriptura, Joan Estruch 
ha publicat als seus 79 anys 
aquest primer llibre.

Casas, amb el darrer dels seus llibre fèlIx

// REDACCIÓ

La dona bilingüe és el llibre 
amb què Raquel Casas va 
guanyar el VIII Premi Betú-
lia de Poesia, aquest estiu a 
Badalona. El recull ha estat 
editat per Viena i es presen-
ta dijous, dia 11, a l’espai 
Betúlia de Badalona mateix, 
juntament amb els premis de 
novel·la i narrativa juvenil. A 
La dona bilingüe, Casas parla 
de la vida urbana, amb les 
dones com a protagonistes, 

Surt un nou llibre 
de Raquel Casas 

L’artista hi 
presenta la seva 
obra gràfica a partir 
del dia 13

REDACCIÓ. Amb ganes de posar-se al dia de les noves eines 
tecnològiques, l’Aula d’Extensió Universitària ha convidat 
el professor i investigador de la UPC, Mateo Valero Cortés 
per parlar del tema Idea i aplicacions dels supercomputadors. 
Expert en la matèria, Valor explicarà com funciona el més 
potents dels que hi ha a Espanya, el Marenostrum, instal·lat 
al rectorat de la UPC. La conferència tindrà lloc a les set de 
la tarda d’avui divendres, a l’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Vilanova. 

Mateo Valero explica què són els 
supercomputadors, a l’Aula

Breus

REDACCIÓ. Antoni Dalmau, escriptor i expresident de 
la Diputació de Barcelona, parlarà dimecres, dia 10 a dos 
quarts de vuit del vespre, de Política i Ciutadania: una bretxa 
insalvable?. Serà a la Joan Oliva, dins del cicle de conferènci-
es que ha organitzat la Xarxa de Biblioteques de la Dipu-
tació de Barcelona com un nou Club d’Opinió. En total es 
faran 45 conferències a tot el territori.

Antoni Dalmau obre el Club d’Opinió 
de les biblioteques, a la Joan Oliva

per ella mateixa, diu l’ar-
tista. És una litografia a set 
colors, impresa al taller de 
Vicenç Aznar. És un procés 
molt artesanal, que es 
continua fent. Malgrat tota 
la tecnologia de la imatge ac-
tual, està bé retornar a les 
bases, comenta Vilaseca.

Precisament per posar 
l’èmfasi en aquest procés de 
creació, a Dies de pluja hi pre-
senta les set estampes prèvi-
es al costat de la definitiva 
perquè es vegi d’on prové, 
en coherència amb el meu 
procés de treball. 

Els títols, tant de l’expo-
sició com de la mateixa lito-
grafia, també tenen a veure, 
diu l’autora, amb el temps 
de procés del treball. Quan 
explica la seva obra, Mariona 
Vilaseca posa l’èmfasi en el 
temps de creació, aquest dia 
a dia que va marcant, com 

una pauta, com un pòsit, i 
també en els processos: hi ha 
un diàleg, tinc la sensació 
que hi ha alguna cosa que 
la matèria t’està dema-
nant. Amb l’aigua, per 
exemple, pots observar, 
contemplar, deixar-ne 
constància, però sempre 
és una altra cosa, sempre 
es belluga. És una metàfo-
ra de la creació. 

Vilaseca treballa sobre 
diferents suports –fotogra-
fia, pintura, la instal·lació en 
espais, el video...–, però úl-
timament, explica, treballa 
especialment sobre suport 
paper. Per això i perquè es 
presenta la litografia, a més 
de les estampes de Nou nits, 
al Foment presentarà més 
obra gràfica, en diferents 
tècniques i en blanc i negre, 
i tres pintures sobre paper i 
una sobre tela.

La 4a
Mariona Vilaseca conti-
nua la Col·lecció d’Art 
Gràfic Foment 2000 en-
cetada aquell any Pere-
jaume i continuada per 
Albert Ràfols Casamada 
i Pep Duran. Amb la pre-
sentació de la litografia i 
l’exposició es tanca el ci-
cle de col·laboració entre 
l’entitat i l’artista, que 
va ser l’autora, també, de 
la nadala de 2007. Amb 
aquest projecte el Foment 
fa una aposta per l’art ca-
talà i contemporani.

L’apunt

i també, a la tercera part del 
recull, del paisatge desem-
parat de la Guerra Civil. El 
llibre ha estat prologat pel 
també poeta Joan Duran. A 
Badalona aquesta darrera 
obra de Casas la presenta-
rà Judit Rovirosa.Aquest és 
el tercer llibre de poesia de 
Raquel Casas, després d’As-
trolabi, de 2006 i Les randes del 
paradís, de 2007. També ha 
publicat a Que no torni i altres 
contes, dels premis Tinet.

El Canal 33 emet el 
reportatge sobre 
Leonora Milà

// REDACCIÓ

Leonora Milà, música inte-
gral, el primer documental 
de la productora vilanovina 
El far blau, s’emet aquest 
dimarts vinent pel Canal 33, 
cap a quarts d’una del matí. 
Abans, a dos quarts de vuit 
de la tarda, s’emetrà pel ca-
nal 33D (en TDT), també de 
Televisió de Catalunya.

El reportatge repassa, 
a través d’una trentena de 
testimonis i altra documen-

tació, la trajectòria artística 
i humana d’aquesta vilano-
vina universal, alhora que 
s’atura en aquells fets cabdals 
de la història recent del món 
en què ha estat present. 

Dirigit per Bernat Deltell, 
amb Jordi Ruiz de Castañe-
da com a coguionista, el 
reportatge es va estrenar al 
Foment Vilanoví el 15 de no-
vembre, amb la presència de 
la presidenta del Parlament 
basc, Izascun Bilbao.
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