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Lletres. Les biblioteques de L’H apleguen i difonen la informació sobre els escriptors de la ciutat i les seves creacions

Tots els llibres
(dels autors) de
L’Hospitalet

L

es biblioteques de L’H són
molt més que un reservori
d’objectes culturals, també
ofereixen serveis. Un dels més
reeixits és aquell que posa en relleu
la vitalitat creativa dels escriptors de
la ciutat. La simple idea de mostrar
tot allò que editen aquests autors
permet assabentar-nos de la riquesa creadora de L’Hospitalet i, alhora,
contribueix a la seva difusió en benefici dels mateixos autors, amb els
quals mantenen una estreta relació
de col·laboració, i dels seus lectors.
L’any 2003 es va publicar el llibret
Ciutat singular. Llibres plurals, que
recollia la producció editorial d’autors i autores de L’H durant els anys
2001 i 2002. Els editors van ser
el Centre d’Estudis de L’Hospitalet

i la llibreria Perutxo. La Biblioteca
Central Tecla Sala va organitzar
aleshores una trobada amb els protagonistes del llibret, els creadors, i
els va fer un homenatge per la seva
feina.
Des d’aleshores, les biblioteques
han encapçalat, amb la col·laboració
de l’Ajuntament i d’aquells primers
editors, el repte de continuar recollint tota aquesta producció creativa
i d’organitzar cada dos anys un nou
homenatge. Fins ara s’han publicat
vuit reculls. L’últim es va presentar el
dia abans de la diada de Sant Jordi,
quan també coordinen un estand de
signatures d’autors locals.
Amb el mateix objectiu, la Xarxa
de Biblioteques de L’H va crear
una plataforma digital on trobar

Les biblioteques de L’H organitzen un estand de signatures d’autors de la ciutat cada diada de Sant Jordi

tota la producció i dades sobre
els seus creadors. Així va néixer
el portal L’Hospitalet escriu, que a
dia d’avui recull informació de 379
autors i autores relacionats amb la
ciutat. @lhescriu és el seu compte a
Twitter. Olga Marcos i Gemma Isern
s’encarreguen de recopilar la informació per diferents mitjans.
“Tot el procés requereix invertir-hi

força temps, cada cop es fa més
difícil d’abastar perquè el nombre
d’autors que recollim s’ha incrementat molt”, explica Gemma Isern,
tècnica de la Biblioteca Central
Tecla Sala.
Potser per això volen redefinir
el concepte d’autor local. Fins ara
qualsevol persona que ha nascut,
viu o treballa a la ciutat podia veure

Poesia. El públic va votar Isa García com la millor dels sis rapsodes participants en el torneig

recollida la seva producció editorial,
però aquest any 2017 “tindrem especialment en compte el lligam de
l’autor amb L’H, la seva implicació
amb la ciutat”. També aixecaran el
llistó pel que fa a la qualitat de les
edicions i no inclouran els articles. y

i L’H escriu: sites.google.com/site/autorslh/
Literatura

Convoquen la
dotzena edició
del premi de
novel·la negra
L’H Confidencial
Actuació de
Raquel Lúa

Isa García,
la guanyadora

El plató del programa ‘Taquilla inversa’,
escenari del primer SL’Ham Poetry televisat
Isa García ha estat la guanyadora del
primer slam (torneig de poesia en el
qual els participants s’enfronten a
través de recitals dramatitzats) realitzat per Televisió L’Hospitalet. Per primer cop a Catalunya i Espanya, s’ha

pogut veure en format televisiu com
és una vetllada d’slam poetry.
El programa Taquilla inversa,
que presenta Laura Alsina, va realitzar una edició especial amb la
participació de sis slammers del

circuit de l’àrea metropolitana, actuacions musicals i públic al plató.
El representant de L’Hospitalet al
campionat nacional que es farà al
juny a Ciudad Real, Carles Sanchís,
va quedar finalista de la competició.

Isa García ha dit sentir-se feliç
“com una nena de 5 anys” i agraïda
per l’experiència. El programa s’ha
fet en col·laboració amb l’equip organitzatiu de SL’Ham Poetry i amb
el suport del Servei de Joventut. y

L’Ajuntament de L’Hospitalet i Roca
Editorial han fet públiques les bases
del Premi Internacional de Novel·
la Negra L’H Confidencial 2018. El
premi està dotat amb 12.000 euros.
Els originals d’aquesta nova edició
es poden presentar fins al 3 de setembre a la seu de l’editorial, a Barcelona. Les obres han de pertànyer
al gènere negre, han d’estar escrites
en català o castellà i han de tenir una
extensió d'entre 200 i 300 pàgines.
El jurat emetrà el seu veredicte
el proper mes de gener i l'obra guanyadora es publicarà durant el segon
trimestre del 2018. Aquest premi de
novel·la negra arriba a la seva dotzena edició. y

