
‘Mujeres’: una mirada intimista 
a través del dibuix de Lola Roig

// redacció

Mujeres és un llibre poc ha-
bitual. A través del llenguat-
ge que li és propi, el dibuix, 
la il·lustradora Lola Roig hi 
aboca la seva visió de la dona 
contemporània. El volum el 
comentarà dimecres, dia 20, 
a dos quarts de vuit del ves-
pre, la llibretera Marta García 
a la biblioteca Joan Oliva.

Mujeres reuneix 26 dibui-
xos, 26 dones, des de nenes 
fins a dones grans, algu-
nes d’elles dones reals, 
que conec, que Lola Roig 
retrata en una reflexió sobre 
la perplexitat davant del 
pas del temps, l’alegria, 
les pors... Reflexions a les 
quals ha posat la lletra Toni 
Martínez, que, en aquest cas, 
signa en lletra petita el llibre. 
Els dibuixos són primer 
que el text, i cadascun 
porta la seva idea. En al-
guns, el Toni m’ha llegit 
el pensament, en altres, 
el text ha estat més guiat, 
diu Roig.

Roig, que ha fet alguns 
treballs d’il·lustracions per 
encàrrec, reconeix que tre-
ballar així és un luxe. El fet 
que no visqui d’això, enca-
ra, també em permet fer 
els projectes que m’agra-
den. Aquest va ser bastant 
ràpid, després de presentar-

La il·lustradora el 
presenta dimecres 
a la biblioteca 
Joan Oliva

La il·lustradora Lola roig fulleja ‘Mujeres’ xavier

poc habituals. És un llibre 
objecte, de regal, però el 
més maco és que la gent 
que es busca, s’hi troba en 
algun punt.

Lola Roig és també la gua-
nyadora del Premi Donart 
2011, que l’associació de do-
nes La Frontissa convoca cada 
any a la trajectòria artística 
d’una dona. Per a l’exposició 
que es farà a la primavera 
està preparant una mica 
d’introducció al món de 
la il·lustració, però vull 
fer-ho més participatiu. 
Per això està buscant gent 
que li enviï relats que ella 
mateixa il·lustrarà.

Taller de lectura crítica
La presentació de Mujeres 
està inclosa al programa 
Àgora d’Equitat, com el 
taller Mirades de dones 
que Nora Almada condui-

A més a més

rà avui divendres, de cinc 
a vuit de la tarda també a 
la Joan Oliva. És un taller 
d’escriptura i lectura crí-
tica fetes per dones.

// redacció

La coral infantil Estrop 
està portant a terme les ins-
cripcions per participar en 
aquest projectes des de prin-
cipis del mes d’octubre. La 
coral s’adreça a nens d’entre 
4 i 14 anys i pertany al Secre-
tariat de Corals Infantils de 
Catalunya, i, per tant, dispo-
sa dels cançoners oficials que 
el Secretariat publicat puntu-
alment cada any. 

Tots els assajos de la coral 
seran els dissabtes a les dotze 
del migdia al Foment Vilano-
ví. El primer assaig serà el dia 

La coral infantil Estrop obre les 
inscripcions i comença els assajos

Ballada i festa del local,
als Dansaires
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La Societat Sardanista 
Dansaires Vilanovins celebra 
aquest cap de setmana el 26è 
aniversari de l’adquisició del 
local, data que s’aprofita per 
lliurar les insígnies als socis 
més veterans.

La commemoració co-
mençarà demà dissabte, 
a les sis de la tarda, quan 
s’obriran les portes a socis i 
simpatitzants de l’entitat. A 
les set, hi haurà el lliurament 
d’insígnies de plata als socis 
que ho són des de fa 25 anys, 
i, després se servirà un petit 
refrigeri.

Diumenge, la celebració 

surt al carrer amb una ba-
llada que anirà a càrrec de la 
cobla Ressò. Serà a les dotze 
del migdia, a la plaça d’Enric 
Cristòfor Ricart.

D’altra banda, amb l’inici 
de curs s’ha recuperat l’ane-
lla Petits Vilanovins que, des-
prés de molts anys d’inacti-
vitat, aquest setembre ja ha 
participat en dos concursos, 
al de Tarragona, el dia 19 de 
setembre, i al de Sitges, el dia 
26. Per als més petits, l’enti-
tat obre els dissabtes, de cinc 
a set de la tarda, per seguir un 
curset de sardanes. Els més 
grans poden fer un curs gra-
tuït els dimarts.

23 d’octubre. La quota anual 
és de 30€, i per als següents 
germans de 20€. La matrícu-
la es pot formalitzar a Caja 
Navarra al compte corrent: 
2054 2016 25 9159952942

L’Estrop  es va presentar 
fa uns mesos, a iniciativa de 
diverses famílies i després 
de molts anys que la ciutat 
no tenia una formació sem-
blant. A hores d’ara, la coral 
ja he rebut la sol·licitud de 
la pel·lícula sobre la Trinca 
per participar-hi tot cantant 
una cançó del trio musical 
famós.

56 CULTURA 15 d’octubre del 2010DIARI DE VILANOVA

 Zoom

Flow Center presenta una nova companyia. El pas-
sat 2 d’octubre es va celebrar a Ciudad Real el campionat 
de hip hop Groove Dance Championship. El centre Flow 
Center hi va presentar la nova companyia Black Jack diri-
gida per Duke i integrada només per nou nois. El resultat 
va ser un èxit: Black Jack va guanyar el campionat, el premi 
al millor vestuari i Duke el de millor coreògraf.

flow center

Continua l’homenatge 
de l’Ateneu a Tísner
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L’homenatge que l’Asso-
ciació Cultural Desperta! ret 
a Avel·lí Artís-Gener, Tísner, 
continua aquest cap de set-
mana amb dues activitats 
més. Avui, a dos quarts de 
vuit del vespre hi haurà una 
xerrada per conèixer més 
de prop l’escriptor, i demà, 
a partir de les quatre de la 
tarda, hi haurà un torneig 
Scrabble, joc que va introduir 
Tísner en català. Els dos actes 
es faran a l’Ateneu Vilanoví.

Per parlar d’Avel·lí Artís-
Gener des d’un vessant humà 
seran a l’Ateneu dos dels fills 
de l’escriptor, i per acostar la 
seva obra, Sílvia Soler, auto-

ra d’una tesi doctoral sobre 
Tisner.

Fins a les deu de la nit 
d’avui hi ha temps, a més, 
d’apuntar-se al Torneig 
d’Scrabble Tísner que tin-
drà lloc demà a la tarda. Es 
jugarà en forma de lligueta 
i una final entre els dos par-
ticipants que hagin guanyat 
més partides.

Amb aquesta competició, 
Desperta recorda una de les 
facetes menys conegudes 
del polifacètic Artís-Gener, 
la seva afició als jocs de pa-
raules que el va portar, entre 
altres coses, a ser un dels pri-
mers a fer mots encreuats en 
català.

lo a l’editorial Thule, que l’ha 
publicat dins la col·lecció 
Fuera de Órbita. I és que àl-

bums il·lustrats com aquest, 
per a adults però que tampoc 
són novel·les gràfiques, són 

cantada de presentació de la coral, al Foment diari


