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Llibres. Vladimir Hernández guanya l’edició 2016 amb l’obra ‘Indómito’, una història que transcorre a la seva Cuba natal

Desè Premi de Novel·la
Negra L’H Confidencial
La cantant Lucrecia i
l’actor Eric Balbàs van
participar en la festa
del lliurament

L

a història d’Indómito, l’obra guanyadora de la desena edició del
Premi Internacional de Novel·la
Negra L’H Confidencial –que convoquen l’Ajuntament i Roca Editorial–
comença quan el protagonista, Mario

Durán, s’adona que l’han enterrat viu
al costat del cadàver del seu millor
amic. L’autor, Vladimir Hernández, situa la història a la Cuba actual.
Precisament aquest és un dels
trets que ha destacat el jurat del
certamen: el retrat d’un Estat descarnat i en descomposició, en el
qual s’enfronten funcionaris que
aprofiten el sistema per lucrar-se i
les noves generacions que només
creuen en la iniciativa personal.
Hernández va néixer a l’Hava-

Poesia

Pedro Toledano ens representarà
al Campionat Nacional Slam Poetry
El mes de juny a València serà la
cita nacional dels poetes orals, en
la qual Pedro Toledano representarà la ciutat després de proclamar-se
guanyador del concurs local. Al certamen hi participarà un altre hospitalenc que competirà per Barcelona,
Dani Orviz, perquè a L’H era organitzador i jurat. Toledano és membre de
l’associación Luz de Luna i sempre
ha tingut gran afició per la poesia. y

na l’any 1966, va cursar estudis
d’enginyeria i física i viu a Espanya
des de l’any 2000. És escriptor de
gèneres, primer de ciència-ficció
i ara de novel·la negra: “m’ajuda a
subvertir la realitat i a convertir-la
en un mirall deformant. El gènere
negre és una mena de subversió”.
El desè L’H Confidencial es va
lliurar en un acte a la Bòbila, en el
qual la cantant Lucrecia va participar i l’actor Eric Balbàs va llegir
fragments de la novel·la. y

Hernández amb el guardó hospitalenc rebut per ‘Indómito’

El pintor Gabarró
obre taller a la ciutat
Carles Gabarró ha traslladat el seu
estudi al carrer del Cobalt, al Districte Cultural de L’H. Se suma així
a altres iniciatives culturals que s’hi
han sentit atretes per locals grans i
a bon preu i tràmits fàcils. L’artista
barceloní treballa amb colors terra,
sorra i grisos, amb una pintura expressionista i gruixuda que representa construccions geomètriques i
repetitives, que recorden fàbriques.

