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biblioteques ||| activitats per promocionar el plaer de llegir

Primera dècada dels clubs
de lectura de la ciutat
L’escriptora Almudena Grandes participa en la celebració amb una xerrada a la Josep Janés
La Biblioteca Josep
Janés va ser la primera
que va crear una tertúlia
literària, ara fa 10 anys.
En l’actualitat, a la
ciutat hi ha deu clubs
de lectura generalistes
o de gènere
Fa deu anys, Minerva Álvarez,
actriu teatral i filòloga, va pro
posar a les biblioteques de
L’Hospitalet organitzar tertúlies
al voltant de la lectura d’un lli
bre. En aquella mateixa època,
un grup d’amics aficionats a
llegir que eren usuaris de la Biblioteca Josep Janés van dema
nar precisament això. Les dues
propostes van coincidir i es va crear
el primer club de lectura de les bi
blioteques de la ciutat.
“Volia posar en pràctica aquella
frase de Vázquez Montalbán que
diu que un llibre és una finestra
oberta on no tothom que hi mira hi
veu el mateix. Així que vaig comen
çar a coordinar xerrades al voltant
de la lectura d’un llibre ensenyant
a mirar-hi dins però respectant allò
que cadascú hi veu”, afirma Minerva
Álvarez, que ara coordina sis dels
clubs de lectura de les biblioteques
locals.
Cada participant al club llegeix de
forma individual un llibre, que pro
porciona la biblioteca, i després posa
en comú allò que li ha aportat. “Al
final tots sortim amb una idea més
rica del llibre”, diu Minerva.
Hi ha persones que s’apunten a
més d’un club. La majoria de participants són dones d’entre 30 i
50 anys. Els clubs també mostren
la nova realitat social de la ciutat i
ara també hi participen immigrants,
sobretot sud-americans.
“No es tracta només de llegir. Es
fan amics entre els participants. A

Un total de 66
obres opten
al premi L’H
Confidencial
La primera edició del premi de no
vel·la negra L’H Confidencial, que
organitza la Biblioteca de la Bòbila
i Roca Editorial, ha registrat una
alta participació. En total, s’han pre
sentat 66 originals de procedència
nacional i internacional: 14 de Cata
lunya, 35 d’Espanya, 2 d’Alemanya
i 14 d’Amèrica. El jurat ha de triar
ara cinc finalistes que optaran al
premi. La novel·la guardonada rebrà
una dotació de 12.000 euros i serà
publicada per Roca Editorial.
Si bé el premiat ja es coneixerà
el 15 de desembre, no es divulgarà
fins al 24 de març, en un acte públic
a la Biblioteca la Bòbila. # n . t.
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L’escriptora madrilenya (esquerra), durant la xerrada a la Biblioteca Josep Janés

“M’interessa allò que és a prop meu”
Per celebrar el desè aniversari dels clubs de
lectura, les biblioteques de L’H van programar
la lectura de diversos llibres d’Almudena Grandes. I ha estat ella la que ha tancat amb una
xerrada els actes de la celebració.
Grandes va explicar que “sempre fa una
il·lusió especial quan veus les teves novel·les
en un catàleg de clubs de lectura. És fantàstic”.
L’autora de Malena es un nombre de tango, Las
edades de Lulú o Atlas de geografía humana

més intento fer activitats relaciona
des amb la lectura, com veure pel·
lícules que es basen en la novel·la
o assistir a lectures dramatitzades”,
explica Minerva Álvarez.
En l’actualitat hi ha a la ciutat deu
clubs de lectura, amb una mitjana
de 75 trobades anuals dels clubs
mensuals i de 35 trobades dels clubs

va explicar que si hi ha una cosa comuna en les
seves obres “és que m’interessa allò que és a
prop meu. A mi l’exotisme no m’agrada perquè
la realitat ja és prou exòtica”. Grandes considera que els lectors “s’identifiquen amb els
meus personatges i això sempre és bo perquè
allò important és que els llibres parlin de la
vida del lector”.
L’escriptora va avançar que la seva pròxima
novel·la estarà ambientada en la Guerra Civil.

setmanals, amb una participació d’en
tre 15 i 30 persones. Hi ha clubs de
lectura generalistes i d’altres especialitzats, com ara el de novel·la
negra.
Una de les novetats en els clubs
de lectura d’aquest curs ha estat
la creació d’un club de lectura en
horari de matí i d’un altre en anglès.

Aquest darrer es programa el segon
dimecres de cada més i les prime
res sessions han tingut un gran èxit.
S’han inscrit 22 persones i té llista
d’espera. Els assistents participen
activament en la tertúlia en anglès.
Els pròxims llibres programats són
The great Gatsby, Cider with Rosie i
Lord of the flies. # núria toril

El primer fons
de blues de
Catalunya,
a la Tecla Sala
El pròxim 30 de novembre es pre
senta el fons dedicat al blues que
s’ha creat a la Biblioteca Central
Tecla Sala, a partir d’un acord amb
la Societat de Blues. El fons inicial
de la biblioteca consta de 130 títols
(entre audiovisuals i llibres) i 2 tí
tols de revista. Pròximament s’hi
afegiran 100 CD més. La Societat
del Blues aporta CD i DVD clàssics,
gravacions de concerts organitzats
per aquesta entitat, fanzines i revis
tes especialitzades.
El fons de blues de la Tecla Sala
serà el primer de Catalunya dedicat
a aquesta temàtica. # n . t.

