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Quarta guia d’autors de L’H
amb obres de 110 escriptors
‘Ciutat plural. Llibres singulars’ es presenta el 25 d’abril i es podrà trobar a les biblioteques i a Internet
Les biblioteques
de L’H han editat
la quarta guia
Ciutat plural. Llibres
singulars, que recull
la producció literària
d’autors de la ciutat

gabriel cazado

L’apunt

Alguns dels llibres d’autors hospitalencs que apareixen a la guia

Pastor que, a més de publicar gai
rebé cada any un llibre, ja fa temps
que treballa en una enciclopèdia de
mafiosos i terroristes. Joan Soler,
amb Tradicionari. Enciclopèdia de

la cultura popular de Catalunya, és
un altre exemple.
Els joves també són presents a
la guia. És el cas de Raule, que per
tany al món del còmic i va obtenir

el premi al millor dibuix d’autor
espanyol el 2007. Jaime Mar tín,
Gemma Otero i Mònica Jiménez
són altres exemples de dibuixants i
il·lustradors joves. # núria toril

inclou tota la producció
d’escriptors relacionats
amb la ciutat.
Segons Gemma Isern,
coordinadora de la guia,
“les biblioteques fan una
cerca de llibres de creadors
locals però ens agradaria
que hi hagués més feedback i que els mateixos
autors ens comuniquessin les seves produccions
perquè, si no, no sabem
de la seva existència”.
La guia Ciutat plural.
Llibres singulars es podrà
aconseguir a les bibliote
ques de la ciutat. També
es penjarà a la pàgina
web de les biblioteques
de la ciutat.

Lliurats al Joventut els premis de poesia juvenil
Jornada organitzada per l’Àrea de Joventut i l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet
El Teatre Joventut ha acollit
el lliurament de premis de
la Jornada de Poesia Juvenil,
que recull la participació dels
estudiants de secundària en el
concurs de poesia jove i en el
de poesia per SMS.
Segons el coordinador del
programa de par ticipació de
l’Àrea de Joventut, Amadeu Rojo,
“el certamen és un acte que ja s’ha
consolidat entre els joves estudiants
de secundària. Enguany hi han par
ticipat nou instituts públics. En total
s’han presentat uns 150 poemes al
concurs ordinari i uns 40 al concurs
de poesia per SMS. El nombre de
participants ha crescut respecte a
edicions anteriors”.
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El pròxim 25 d’abril es presen
ta, en el marc de les Festes de
Primavera, la quarta edició de
la guia d’autors de la ciutat,
que editen les biblioteques
de L’Hospitalet. La nova guia
recull 178 documents de 110
creadors, dels quals 83 són
escriptors i 21, entitats.
La guia, que s’edita cada dos
anys, ha crescut pel que fa a nombre
d’autors i continua recollint les obres
de persones nascudes a la ciutat,
que hi viuen, que hi treballen i o
que parlen d’ella o de la seva gent.
La temàtica també és molt variada:
la poesia, la novel·la, la història, el
còmic, la política, la cuina, l’art o la
fotografia.
N’hi ha autors molt prolífics que
ja han aparegut a edicions anteriors
de la guia com l’historiador Jaume
Botey, el poeta Andreu González,
Carlota Goyta (una de les autores
dels llibres de Teo), l’especialista
en còmic Toni Guiral, l’historiador
especialitzat en història militar Jesús
Hernández o la historiadora Dolors
Marín.
Cal destacar la presència de do
nes capdavanteres en el seu camp
com Maria Pau Rayner (religiosa),
Maria Jesús Comellas (psicòloga),
Alícia Gili (historiadora medievalis
ta), Carlota Goyta (literatura infantil)
o Clara Parramon (historiadora),
entre d’altres.
Alguns dels autors que aparei
xen han publicat obres de pes com
Toni Guiral que participa en l’enci
clopèdia Del tebeo al manga. Una
historia de los cómics. O Domènec
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La guia d’autors de L’Hos
pitalet creix cada nova
edició. De tota manera, no

Núria Marín va lliurar els premis de poesia

Pel que fa als guanyadors, en la
categoria de primer cicle d’ESO el
primer premi ha estat per a Roxana
Mirela Cosa, de l’IES Llobregat, amb
el poema titulat Cartas invisibles.
El primer premi per al segon cicle
d’ESO ha estat per a Laia Ortega,
de l’IES Bellvitge, amb Nens oblidats. El guanyador en la categoria
de batxillerat ha estat Núria Rubio,
de l’IES Rubió i Ors, amb el poema
Cau la nit.
Pel que fa al concurs de poesia
per SMS, que enguany arriba a la se
gona edició, el primer premi ha es
tat per a l’estudiant de l’IES Torres i
Bages Carlos Zamora. El seu poema
comença així: “Mi vida s 1 montaña
sura d alegrias y tristzs...”. # n . t.

