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Homenatge. L’escriptor Paco Candel va ser regidor de Cultura de l’Ajuntament del 1979 al 1983

Cultura urbana

L’H celebra el 50è aniversari
del llibre ‘Els altres catalans’
L
’Hospitalet ret homenatge a
la figura de Francesc Candel
i Tortajada, escriptor i activista polític, que va ser regidor
de Cultura de 1979 a 1983 en el
primer ajuntament democràtic. En
commemoració del 50è aniversari
de la publicació del llibre Els altres
catalans s’han programat diverses
activitats organitzades per l’Ajuntament i entitats de la ciutat juntament
amb la Fundació Paco Candel.
L’escriptor i activista polític va
ser el primer d’abordar el fenomen
de la immigració, que va marcar
profundament la vida de Catalunya
i especialment de Barcelona i de
les localitats del seu voltant com
és el cas de L’Hospitalet. Aquestes
ciutats es van transformar per la
immigració procedent de les zones
econòmicament més deprimides de
l’Estat espanyol.
Aquest és el tema principal d’Els
altres catalans, on l’autor, un immigrant més, recull la realitat quotidiana d’unes persones que es van
veure obligades a deixar les seves
cases, les famílies, l’entorn i les
ciutats on vivien per buscar un vida
millor. Aquelles persones intentaven
encaixar en una societat molt diferent a la que coneixien. “És una situació molt semblant a la que s’està
vivint avui a moltes ciutats i hem de
treballar perquè la seva integració
sigui el menys traumàtica possible”,
va dir l’alcaldessa, Núria Marín, en
la presentació del programa a l’Auditori Barradas.

De Casas Altas a Can Tunis
Paco Candel va néixer el 31 de
maig de 1925 a Casas Altas, al País
Valencià. La seva família va emigrar
a Catalunya quan ell tenia dos anys
i el seu primer sostre va ser el d’una
barraca a Can Tunis, a la muntanya
de Montjuïc, fins que, poc temps
després, els seus pares es van
traslladar a les cases barates del
mateix barri.
Va escriure 56 novel·les, contes i
llibres d’assaig i va tenir una relació
molt estreta amb l’editor hospitalenc Josep Janés, que li va publicar
la seves tres primeres novel·les,
Donde la ciudad cambia de nom-

Bastardo, Zenher y
Complejo ganan la
Olimpiada del Rap

Paco Candel mostra les fotografies d’una exposició al Barradas l’any 2005, amb motiu del seu 80è aniversari

L’editor Josep Janés li
va publicar el primer
llibre, ‘Donde la ciudad
cambia de nombre’

bre, Hay una juventud que aguarda
i Han matado un hombre, han roto
un paisaje. També va escriure articles i reportatges, i va col·laborar en
diversos diaris i revistes.
Paco Candel va mantenir-se
sempre vinculat a la ciutat de L’Hos-

pitalet, on hi ha una escola que porta
el seu nom. També va ser guardonat
amb la Creu de Sant Jordi l’any
1983, el Premi d’Honor Ciutat de
L’Hospitalet el 2000 i la Medalla d’Or
de la Generalitat l’any 2003. Candel
va morir a Barcelona el 2007. y

Este proyecto, impulsado por la Concejalía de Deportes y Juventud y la
Casa de la Música Popular, entre
otros, pretende convertir L’Hospitalet
en un referente dentro de la música
rap y de la cultura urbana. El concurso ha elegido entre seis candidatos
al mejor MC. El vencedor, Bastardo
(foto), grabará un videoclip y los finalistas, Zenher y Complejo, se han
dado a conocer como artistas por la
promoción que representa haber participado en el torneo. En la competición, inspirada en una olimpiada, los
vencedores han superado pruebas
de interpretación, composición e
improvisación. y

EL PROGRAMA. Activitats durant el 2014 per recordar la figura de l’escriptor
n 25 de abril, 20h.
Paco Candel. La literatura
social. Sopar literari a L’H Espai
de Lletres amb Genís Sinca,
biògraf de Candel, i lectura de
textos pel Col·lectiu Verba.
Ho org.: Tes Quarts per Cinc
Quarts i Biblioteques de L’H
Lloc: La Bodegueta del Museu
n 8 de maig, 19h.
Projecció de La piel quemada,
de Josep M. Forn, i cinefòrum
amb Antoni Kirchner.
Ho org.: Auditori Barradas
Lloc: Auditori Barradas
n Maig
Contes infantils. Amb Ester
Pardo sobre Paco Candel.
Ho org.: Escola Paco Candel
Llegir per parlar, llegir per

aprendre: Els altres catalans
Lectura i conversa sobre textos
de Candel amb interacció entre
aprenents i l’assessorament
d’un tutor. Ho org.: Centre de
Normalització Lingüística de L’H
n Juny
Adaptació teatral d’Els altres
catalans. Amb Pentateatre
Atòmic.
Ho org.: Escola de MúsicaCentre de les Arts i Centre de
Normalització Lingüística. Lloc:
Centro Cultural Claveles
Xerrada Candel i la
immigració, amb Jaume Botey.
Ho org.: Ateneu de Cultura
Popular. Lloc: c. de Santa Anna, 1
n Tardor
Els espais de Paco Candel. Els

altres catalans. Ruta pels espais
més emblemàtics de la seva
trajectòria a L’H.
Ho org.: Museu de L’H, Centre
d’Estudis de L’H i CNL L’H
Paco Candel a l’Aula.
Conferència sobre la figura de
l’autor, adreçada a alumnes
d’institut. Ho org.: Regidoria
d’Educació. Lloc: Biblioteca
Central Tecla Sala
Les biblioteques llegeixen
Candel. Club de lectura de
ciutat. Ho org.: Biblioteques de
L’H. Lloc: Biblioteca Bellvitge
Petita història de Candel. Club
de lectura fàcil sobre l’obra de
Pilarín Bayés i Genís Sinca. Ho
org.: Biblioteques de L’H. Lloc:
Biblioteca Josep Janés

Història

‘El patrimoni de L’H’,
últim quadern del
Centre d’Estudis
El Centre d’Estudis de L’H ha presentat el seu Quadern d’Estudi 27,
en el qual diversos historiadors, ar
quitectes i experts en art han reflexionat sobre el patrimoni històric de la
ciutat. La publicació consta de vuit
articles sobre el patrimoni i el marc
legislatiu, les masies ubicades en
el territori; Can Buxeres, la transformació d’una masia en residència
patrícia; els antecedents tèxtils de
la fàbrica Tecla Sala, el canal de la
Infanta i la importància de l’arquitectura de Puig i Gairalt. Quadern
d’Estudi 27 es pot adquirir a l’entitat, a l’edifici de l’antic Molí de la
Tecla Sala. y

