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Alins, amb el premi i un exemplar de la seua agenda Moleskine.

SÒNIA ALINS

J.B.

❘ LLEIDA ❘ Si ja va ser una agrada-
ble sorpresa que la multinaci-
onal italiana Moleskine li tru-
qués convidant-la a crear una 
il·lustració per a la portada dels 
seus populars quaderns, la il·lus-
tradora lleidatana Sònia Alins 
acaba de redoblar la seua satis-
facció després que aquest dis-
seny hagi rebut una de les pres-
tigioses distincions anuals de la 
revista californiana Communi-
cation Arts, un referent per a 
tots els professionals relacionats 
amb la comunicació visual. El 
disseny d’Alins per a Moleskine 
s’ha basat en la línia de la seua 
exitosa col·lecció d’obres d’art 
titulada Dones d’aigua. “Em va 
fer una il·lusió especial que em 
truquessin d’Itàlia per partici-
par a l’Studio Collection, una 
proposta de sis quaderns de Mo-
leskine de dissenyadors de tot 
el món”, va explicar ahir l’ar-
tista a SEGRE. L’empresa que 
comercialitza aquest llegendari 
quadern-agenda de notes, que 
en el seu dia van utilitzar artis-
tes com Van Gogh o Picasso i 
escriptors com Hemingway, va 
convidar per a aquesta col·lecció 
especial Alins i també la itali-
ana Olimpia Zagnoli, el xinès 
establert al Regne Unit Yukai 
Du, l’artista suec Jon Koko, 
la bosniana Yellena James i la 
uzbeca Dimitra Mirtalipova, 
ambdós establertes als Estats 
Units. La col·lecció va sortir al 
mercat el setembre passat. “Va 
ser molt divertit treballar amb 

Un quadern de premi
Guardó internacional per a la lleidatana Sònia Alins per una il·lustració per a 
l’agenda Moleskine || Inspirada en la seua exitosa col·lecció ‘Dones d’aigua’

ART GUARDONS

L’artista ja 
prepara una 
exposició a 
l’octubre a Taiwan

n Fa uns cinc anys, Sònia 
Alins va crear els seus sin-
gulars collages de figures 
femenines “submergides” 
en aigua, amb els quals va 
fer un autèntic salt inter-
nacional que es va traduir 
en premis i exposicions. 
“Fa més de vint anys que 
treballo en el disseny i il-
lustració però ara és incre-
ïble, em truquen de tot el 
món”, va assegurar l’artis-
ta lleidatana, que ja prepa-
ra la que serà la seua ex-
posició més gran i la més 
llunyana per ara, a Taiwan 
l’octubre vinent. “Enca-
ra no sé si podré anar-hi 
però em faria il·lusió”, 
va comentar la creadora 
d’unes dones d’aigua que 
han aconseguit traspassar 
fronteres.

ells, i em van donar una total 
llibertat creativa”, va comentar. 
Alins va crear un conjunt de tres 
peces artístiques que decoren 
tant la portada com els interi-
ors de portada del quadern. El 
projecte, que la lleidatana va 
titular The Beautiful Red Re-
efs, ha estat un dels distingits 
en la 62a edició dels Award of 

Excellence, que convoca la re-
vista nord-americana Commu-
nication Arts, i que van rebre 
en aquesta ocasió 4.074 treballs 
a concurs en les categories de 
disseny, publicitat, il·lustració, 
fotografia, disseny interactiu i 
tipografia. “És increïble, estic 
encantada amb aquest guardó 
d’una revista d’enorme prestigi 

en el món de la il·lustració i uns 
premis que es convoquen des 
de fa més de seixanta anys i són 
molt exclusius”, va comentar 
Alins. Cada any aquesta pu-
blicació distingeix els millors 
projectes publicats durant l’any 
anterior i es difonen en anua-
ris que es distribueixen a escala 
internacional.

Estrena de l’OJC  
a la Seu d’Urgell  
i a Lleida

MÚSICA

❘ LLEIDA ❘ La sala Sant Domènec 
de la Seu d’Urgell i l’Audito-
ri Enric Granados de Lleida 
acolliran demà i diumenge 
respectivament, ambdós a 
les 19 h, l’estrena del nou 
programa de l’Orquestra 
Simfònica Julià Carbonell, 
acompanyada del solista Ar-
nau Tomàs, un dels més pres-
tigiosos violoncel·listes del 
panorama musical i membre 
del reconegut Quartet Ca-
sals. Interpretaran la suite 
de L’Òpera de Tres Rals, de 
Weill, i el Concert per a vi-
oloncel i orquestra de vent 
de Gulda.

Subvenció per 
impulsar la dansa 
tradicional

POLÍTICA CULTURAL

❘ BARCELONA ❘ El departament 
de Cultura destinarà 230.000 
euros fins a finals del 2022 a 
un pla d’impuls de la dansa 
d’arrel tradicional, que està 
destinat especialment als es-
barts i també a futurs forma-
dors. Entre altres mesures, 
es concediran 12 beques a 
joves d’esbarts i es facilitaran 
complicitats a projectes de 
noves propostes a partir del 
llenguatge de la dansa tra-
dicional. El pla compta amb 
la complicitat de la Fira Me-
diterrània i festivals com el 
Dansàneu.

La Universitat de Lleida 
estrena una col·lecció 
pionera d’estudis LGTBI

PUBLICACIONS SEXUALITAT

❘ LLEIDA ❘ La Universitat de Llei-
da va donar a conèixer ahir la 
nova col·lecció de publicacions 
LGBTI & Company, “la prime-
ra d’una editorial universitària 
de l’Estat centrada en l’anàlisi 
de les sexualitats dissidents”. 
Dirigida pel professor de la 
UdL Rafael M. Mérida Jimé-
nez, especialista en literatures 
hispàniques i estudis de gènere, 
“pretén enfortir i consolidar el 
desenvolupament de l’assaig i 
la investigació sobre homoero-
tisme i sexualitats dissidents en 
l’àmbit acadèmic espanyol”. A 
més, “vol ser un instrument per 
a l’erradicació de totes les fòbies 
per identitat de gènere i sexual”. 
De caràcter interdisciplinari, 
LGBTI & Company oferirà tí-
tols al voltant dels discursos de 
les representacions culturals 

d’aquesta diversitat, en publi-
cacions en català i en castellà. 
La col·lecció s’ha estrenat amb 
Els estudis lèsbics, gais, trans 
i queer. Una introducció pràc-
tica, que firma el mateix Méri-
da, i Sexo sin ángeles. Tusquets 
Editores y La Sonrisa Vertical, 
de la doctora en Filologia His-
pànica per la UdL Estrella Díaz 
Fernández. 

Així doncs, el primer títol és 
un volum derivat de la docèn-
cia universitària de l’autor en 
assignatures introductòries als 
estudis LGBTIQ+, mentre que 
el segon repassa la trajectòria de 
Tusquets Editores, amb especial 
accent en el cineasta Luis Gar-
cía Berlanga i l’editora Beatriz 
de Moura, impulsors del premi 
de literatura eròtica La Sonrisa 
Vertical.

EXPOSICIÓ INAUGURACIÓ
MAGDALENA ALTISENT

‘Geomètriques’, de Pere Bellès, a la Fundació Vallpalou de Lleida
❘ LLEIDA ❘ L’artista de Terrassa 
Pere Bellès va inaugurar ahir 
a la Fundació Vallpalou de 
Lleida l’exposició Geomètri-
ques, en la qual colors i formes 

construeixen el seu particular 
univers geomètric. La mostra 
podrà visitar-se fins al 30 de 
juliol. La sala de la fundació 
lleidatana també va estrenar 

fotos i documentació de l’acció 
Manresa Hbf, que els danesos 
Christiansen i Nörgaard van 
realitzar el 1994 en record de 
la de Joseph Beuys del 1966.
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