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Cine. Protagonista del film ‘El niño’, candidata a millor pel·lícula als Goya

15

Obituari

Mor Antoni Mesa, de
Gent de Pau i UEC

Entrevista a Televisió
de L’Hospitalet
El programa Som L’H ha
entrevistat l’actriu, que
explica la seva trajectòria

Mesa tenia 86 anys i havia estat al
front de les entitats Gent de Pau i
Unió Excursionista de Catalunya a
L’Hospitalet. L’any 2004 va rebre
amb la seva dona, Montserrat Rey,
la Distinció Ciutadana de L’H pel seu
treball a favor de la cultura i del teixit
associatiu de la ciutat. y

L’H Confidencial

Un mosso adscrit a la ciutat guanya
el Premi Internacional de Novel·la Negra

Mariam en un fotograma de la pel·lícula, en la qual interpreta a Amina

L’oportunitat hospitalenca
de l’actriu Mariam Bachir

L

’Hospitalet va ser una de les
primeres ciutats a sumar-se
al programa Vacances en
pau, que permet passar l’estiu a occident a infants sahrauís dels
camps de refugiats del desert algerià de Tinduf. L’actriu Mariam Bachir,
una de les protagonistes d’El niño
–nominada en la categoria de millor
pel·lícula dels premis Goya que es
lliuren el 7 de febrer–, va ser fa 20
anys una d’aquelles nenes i el seu

primer destí a Europa va ser L’H.
Mariam va tornar a la nostra
ciutat l’estiu següent i després va
ser acollida per famílies d’altres ciutats i països. L’actriu té molts bons
records de les colònies. “De la primera estada recordo l’aigua, que no
s’acabava mai, la llum elèctrica a tot
arreu, tot em semblava màgic. Les
entitats que organitzen les colònies
fan una tasca meravellosa”.
Quan va fer 18 anys va triar

Barcelona per anar a la universitat i
estudiar filologia àrab. Per guanyar
alguns diners es va fer unes fotos
per a una agència i la van triar per al
paper d’Amina a El niño.
Mariam Bachir va néixer l’octubre
del 1988 en una haima. Avui ha fet
cinema professional i, quan acabi
els estudis, vol ser traductora. Una
vida lluny dels camps de refugiats
que va començar un estiu de colònies solidàries a L’Hospitalet. y

La novel·la porta el títol provisional
Los crímenes del opio i és de Daniel
Santiño, agent dels Mossos destinat
a L’H. Es tracta d’un thriller de procediment policial, que parteix d’un
assassinat i va augmentant la ten-

sió de la trama fins arribar a un final
sorprenent. El jurat ha triat aquesta
novel·la entre els 73 originals presentats en la novena edició del premi de l’Ajuntament i Roca Editorial.
L’obra es presentarà el 21 de març. y

Slham Poetry

L’Hospitalet organitzarà al juny la final
nacional del torneig de poesia en directe
La ciutat acollirà els dies 5 i 6 de juny
el cinquè Campionat Nacional de
Poetry Slam, que organitzarà l’entitat
de L’Hospitalet. L’anterior edició va
tenir lloc a Palma de Mallorca.
Aquestes competicions es fan

per rondes, en les quals cada participant ha de recitar un poema en
tres minuts i rep les votacions del
públic. A L’Hospitalet, cada mes
hi ha una trobada organitzada per
Slham Poetry a L’Oncle Jack. y

