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Autors de L’H presenten els
seus llibres a les biblioteques
Marcel Poblet, Fernando Gómez, Honorio Blasco, Anna Maria Fontanals o Júlia Costes, en són un exemple
Assaig, poesia o
novel·la negra són
alguns dels gèneres
literaris que autors
hospitalencs
han escollit per
als seus llibres

Una de les activitats destacades de les biblioteques municipals durant aquest trimestre és
la presentació de llibres d’autors vinculats amb L’Hospitalet.
L’historiador Marcel Poblet,
membre del Centre d’Estudis
de L’H, ha presentat a la Tecla
Sala Milites Christi. Històries i
llegendes dels Templers. El llibre és
un assaig sobre aquest orde religiós, que es va convertir en una de
les organitzacions més poderoses
i riques de l’edat mitjana. Poblet
destaca la gran activitat dels Templers a Catalunya, pel caràcter de
frontera amb els estats musulmans
d’aquesta zona.
Honor io Blasco, que durant
molts anys va ser tècnic de Cultura
de l’Ajuntament de L’Hospitalet, ha
presentat a la Bòbila la reedició del
seu llibre Tabernas for ever. El llibre
és una reflexió entre històrica i filosòfica sobre l’origen de les tavernes
i el seu paper social. Per a Honorio
Blasco, les tavernes “són un espai
que serveix perquè hi hagi intercanvi, material, d’opinions, de relacions
amoroses o sexuals”.
La novel·la negra és el gènere
triat per l’escriptor de la ciutat Fernado Gómez, que ha presentat, també
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Presentació dels llibre escrits per Fernando Gómez, Honorio Blasco y Marcel Poblet

a la Bòbila, Cero negativo. El llibre té
com a escenari L’Hospitalet i explica
la història d’un detectiu que rep l’encàrrec de trobar un ronyó perdut. En
aquesta novel·la Gómez ha volgut
retre homenatge a la Bòbila, que
apareix a la narració, per la tasca de
foment de la novel·la negra i perquè
va ser el lloc on va presentar el seu
primer llibre Los misterios de la
calle Poniente.
Fins al final del trimestre hi ha

encara més presentacions d’autors
locals. El prolífic poeta hospitalenc
Pere Vives presentarà la seva Antologia poètica (13 de maig, a la Tecla
Sala). També prolífica és Anna Maria
Fontanals, una altra de les poetes
de L’H, que presentarà el 10 de juny
al Barradas Canvi climàtic.
El psicòleg Carlos Rehder donarà
a conèixer la seva novel·la Misterio
de las gotas de leche (14 de maig,
a la Tecla Sala). Júlia Costa, que

durant molts anys va ser mestre a la
ciutat, que ha escrit diversos llibres
de poesia, presenta ara una novel·
la, L’inici del capvespre (3 de juny, a
Can Sumarro).
De temàtica i estil ben diferents
és Esquizofrènia gràfica, de Francesc
de Diego. El llibre explica la malaltia
que pateix l’autor, l’esquizofrènia, a
través de dibuixos i il·lustracions. La
presentació es farà el 16 de juny a
la Bòbila. # núria toril

Un total de 29 grups de cinquè de primària han iniciat les eliminatòries de la catorzena edició de la Lliga dels Llibres a les biblioteques de la ciutat. La primera fase finalitza el 14 de maig i
el 28 del mateix mes tindrà lloc la final, que enfrontarà els tres
grups finalistes.
La Lliga dels Llibres és una activitat de dinamització de la lectura que s’ofereix als alumnes de cinquè de primària de totes les
escoles de la ciutat. L’activitat pretén engrescar els nois en el plaer
de la lectura i reforçar-ne l’hàbit, el domini i la comprensió, alhora
que se’ls dóna a conèixer les biblioteques de L’Hospitalet.
La lliga va proposar, a l’inici del curs, la lectura de 15 llibres
de temàtiques i autors diversos, en català i castellà. Els alumnes
de cada grup han de llegir el màxim nombre de llibres i elaborar-ne preguntes. El príncipe feliz, d’Óscar Wilde; Les balenes
desorientades, de Gemma Lienas; Intriga en Venecia, de Bjorn
Sortland, o Les galetes del Saló de Te Continental, de Josep Maria Fonalleras, són alguns dels llibres que han hagut de llegir els
alumnes participants a la lliga.
Com a cloenda, tindrà lloc una festa final el 5 de juny a Can
Sumarro.
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Comencen les eliminatòries de
la Lliga dels Llibres 2009

Final de la Lliga dels Llibres de l’any passat

Durant el trimestre de primavera, les biblioteques
ofereixen multitud d’ac-

L’apunt
tivitats molt variades dins
del seu programa + que
llibres. Tallers de musico
teràpia (a Santa Eulàlia,
el 13 i el 20 de maig), de
tast de cervesa (a Can Sumarro, el 20 de maig) o
de tast de vins i formatges (a Bellvitge, el 14, 21
i 28 de maig) en són un
exemple.
Una de les conferències més singulars del
trimestre és la que parlarà d’Enriqueta Martí, la
vampira de Barcelona (el
13 de maig, a la Bòbila).
La xerrada comptarà amb
Elsa Plaza, Fernando Gómez, Lluís Arcarazo i Marc
Pastor, autors de llibres o
reportatges sobre aquest
personatge històric que
va viure als anys 20 i que
matava nens per treure’ls
la sang i fer ungüents de
bellesa.
També continuen els
clubs de lectura generals
i temàtics (novel·la negra,
teatre, anglès o alemany,
entre d’altres).

