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Biblioteques. Unes 400 persones participen habitualment en tertúlies literàries dels 21 clubs de lectura de la ciutat

Llegir per gaudir i compartir
els clubs de lectura
Els amants de la lectura poden
inscriure’s en clubs literaris de
tot tipus a les vuit biblioteques.
yyy Biblioteca Central
Tecla Sala
Lectura en veu alta. Tertúlia
de matí. Tertúlia de còmic.
Filosofia i pensament.
Lectura en anglès. Lectura
de novel·la
yyy Biblioteca la Bòbila
Novel·la Negra. Club de
lectura T-10, de viatges. Club
crims.cat, de novel·la negra
en català
yyy Biblioteca Bellvitge
Lectura d’autors clàssics.
Lectura de novel·les de tot
tipus
yyy Biblioteca Josep Janés
Lectura teatral. Lectura
fàcil en català. Lectura en
castellà. Lectura en veu alta.
Llibrefòrum

Club de lectura sobre ‘El Quijote’ a la Biblioteca Central Tecla Sala

“D

esprés del plaer de
posseir llibres, no hi
ha res més dolç que
parlar d’ells”. Aquesta
frase de Charles Nodier, escriptor i
bibliotecari francès, és la més adient
per definir l’activitat dels 21 clubs
de lectura de les vuit biblioteques
de L’H: tertúlies literàries al voltant
d’un llibre que han llegit o llegeixen
en veu alta tots els participants. La
temàtica és molt àmplia: romàntica,
policíaca, pràcticament tots els gèneres de novel·la, conte, còmic i teatre. També n’hi ha de lectura infantil
a la Biblioteca Plaça Europa i a la
Biblioteca la Florida.
Els clubs de lectura són gratuïts,
estan dinamitzats i coordinats per
un especialista i els participants són
adults i majoritàriament dones, però
això no treu que els homes que hi ha
siguin molt participatius. L’Hospitalet té una llarga trajectòria en clubs

Internet

de lectura que va iniciar fa 18 anys
la Biblioteca Josep Janés, seguida
un any després per la de Bellvitge.
Català i castellà
Olga Marcos és la dinamitzadora del club de lectura en veu alta
de la Biblioteca Tecla Sala, on hi
participen una vintena de persones. “Llegim tant en català com en
castellà”, explica. Han llegit autors
com Mercè Rodoreda i Josep Pla i
ara llegeixen El Quijote. “Al començament hi havia algunes persones
que els costava llegir en veu alta,
especialment en català, però ara ja
llegeix tothom, perquè l’objectiu no
és llegir bé sinó gaudir de la lectura
entre tots”, afirma. Així ho fa María
Teresa Jiménez, de 61 anys. “El món
dels llibres l’he viscut de molt a prop
perquè era enquadernadora en una
editorial i m’agrada molt llegir. Sóc
de Màlaga i per fer-ho en català

Lletres

primer em vaig apuntar a l’escola
d’adults”.
La durada dels clubs de lectura
és d’octubre a juny, en sessions
setmanals o mensuals. En alguna
ocasió incorporen una trobada amb
l’autor del llibre, que es converteix
en una tertúlia sempre interessant.
Igualment es fa maridatge entre
cinema i literatura, o es combina la
lectura amb alguna sortida relacionada amb la temàtica per després
fer un debat amb els punts de vista
de cadascú. “En el cas d’El quadern gris de Josep Pla vam fer una

La Biblioteca Josep
Janés va fer el primer
club fa 18 anys i un
any després la va
seguir la de Bellvitge

Xarxes socials

sortida per conèixer els escenaris
del llibre”, diu Olga.
Montserrat Rey té 83 anys i en fa
molts que participa en clubs de lectura. “Llegir en veu alta em proporciona més concentració que quan
ho faig a casa, me’n recordo més de
la trama i llegeixo obres que a casa
no triaria mai, com ara El Quijote”.
Montserrat afegeix que “llegir en veu
alta em fa menys vergonya que sortir
al Diari de L’HOSPITALET, perquè
ho veurà molta gent que em coneix”.
Per al regidor de Cultura, Jaume
Graells, el principal objectiu d’aquesta activitat “és el foment de la lectura,
que forma part de la mateixa filosofia
de les biblioteques”. Graells puntualitza que “fem una valoració molt positiva del funcionament dels clubs de
lectura que, des del primer moment,
han tingut molt bona acceptació. La
prova és que han anat creixent en
nombre i en temàtiques”. y

Projeccions

yyy Biblioteca plaça
Europa
Lectura infantil. Lectura de
gèneres variats per a adults
yyy Biblioteca Can
Sumarro
Lectura en veu alta. Cafè i
llibres d’autor
yyy Biblioteca Santa
Eulàlia
Lectura en veu alta de contes
i relats
yyy Biblioteca la Florida
Lectura infantil al Club
Altaveu. Lectura de novel·la
romàntica

i

Més informació:
www.l-h.cat/biblioteques

Cinema

Concurs de relats
col·lectius en línia
amb l’escriptora
Care Santos

‘Al otro lado de
las llamas’, una
novel·la de
Vanesa Requena

L’hospitalenc
Diego Buendía
publica ‘El
Quijote’ a Twitter

El Ateneíllo
organitza el cicle
SurreaL’H14 de
cine surrealista

‘La revolución de
los ángeles’, als
CC la Bòbila i
Bellvitge-Gornal

Les Biblioteques de L’H posen en
marxa el 20 d’octubre un concurs de
relats en línia escrits col·lectivament
a partir d’un paràgraf de l’escriptora
Care Santos. Els participants, que
s’han d’inscriure prèviament, hauran
de continuar el relat amb les seves
aportacions de només quatre ratlles.
A partir del paràgraf inicial es crearan dos relats diferents i guanyarà el
millor. Trobareu més informació a:
www.l-h.cat/biblioteques. y

Al otro lado de las llamas és una
novel·la de fantasia medieval, la primera obra de l’escriptora hospitalenca, en la qua explica la història
d’una nena que queda òrfena i la
seva mare és executada per bruixeria en mig del bosc. Requena va
començar a escriure microrelats i ha
guanyat el I Premi de Microrelats Temàtics Amigos para siempre i també
una menció d’honor al III Concurs de
Microtext Garzón Céspedes. y

Las aventuras de Don Quijote y
Sancho Panza a Twitter va començar l’1 de setembre i s’acabarà el 26
d’abril del 2016, en el 400è aniversari de la mort de Cervantes. Es pot
seguir al compte @elquijote1605,
on l’autor ha trossejat l’obra en
17.000 fragments per fer-la encabir en els 140 caràcters que permet
Twitter. “Un programa informàtic
molt senzill agafa un fragment cada
hora i el publica”, diu l’autor. y

El Ateneíllo de L’Hospitalet va organitzar al tancament d’aquesta edició
a l’Auditori Barradas la I Mostra de
Cinema Surrealista per projectar
curtmetratges i migmetratges de la
filmografia surrealista més destacada del principis del segle XX com
Ballet mécanique, Un perro andaluz, Memmortigo?, Destino i Viaje
a la luna. Romà Gubern, professor
d’història del cine, tenia previst participar a l’acte. y

La trama de la pel·lícula se situa en
un escenari de futur al nostre país,
amb uns serveis públics deteriorats i
una corrupció sense límits. Està ba
sada en una novel·la del mateix títol i
es projecta el dia 16 al CC la Bòbila
i el dia 23 al CC Bellvitge-Gornal,
ambdós a les 19h. La pel·lícula ha
estat realitzada gràcies al suport de
200 persones i la col·laboració d’un
centenar de professionals. L’entrada
a les sessions és de franc. y

