
L’H espai de lletres 

                                                                                                                                               
 

Deu anys després de la creació de L’H Espai de Debat a l’Hospitalet i amb el bagatge 

dels vuitanta sis actes organitzats amb prop de dos-cents experts i convidats per 

reflexionar, conversar i debatre sobre aquest món nostre, els promotors d’aquesta 

iniciativa fan una nova proposta a la ciutat: un espai de lletres. 
  
L’H Espai de Lletres està organitzat per l’entitat promotora de L’H Espai de Debat, Tres 

Quarts per Cinc Quarts, i les Biblioteques de l’Hospitalet amb la col·laboració de la 

llibreria Perutxo i la Bodegueta del Museu Serra.... I vol ser: 
  
“Un espai de trobada amb la gent que escriu i un espai per escoltar la paraula i 

compartir la mirada de la gent de lletres”.   
  
L’objectiu és aglutinar tota aquella gent de la ciutat interessada en compartir 

experiències lectores i reflexions provocades per la lectura, i en participar de prop de 

la paraula dels escriptors i la mirada del món que fan els humanistes. 
  
Avui en dia les humanitats semblen haver perdut prestigi, i la lectura el paper formatiu 

que fa créixer la persona.  L’H Espai de Lletres us proposa una trobada entorn 

les lletres i el món literari.    
  
La primera proposta de L’H Espai de Lletres són els sopars literaris amb l’objectiu 

d’afavorir la conversa literària en un nou entorn, fomentar la lectura i facilitar l’accés a 

la reflexió literària. Els sopars literaris estan pensats per compartir sopar i tertúlia amb 

escriptors i amb persones expertes en temes relacionats amb la literatura i les 

humanitats. 
  
El primer sopar serà el divendres, 3 de febrer de 2012 a les 20.30 h. a 

la Bodegueta  de  la Masia-Museu Serra, (plaça de la Remunta), amb 

l’escriptor                                                                              
  

Javier Pérez Andujar.  (Sant Adrià del Besòs, 1965). 

  
Llicenciat en Filologia hispànica per la Universitat de Barcelona, és autor de dos 

novel·les que han enlluernat a crítics i lectors per la seva originalitat: Los principes 

valientes, (2007) i Todo lo que se llevó el diablo, (2010). Publicades per l'editorial 

Tusquets.  
També ha estat col·laborador dels programes Saló de lectura (Barcelona TV) i L’hora 

del lector (Canal 33) i redactor cap de la revista Taifa. Escriu cròniques per a l’edició 

catalana del diari El País. També ha editat i prologat les antologies de relats 

fantàstics Vosotros los que leeis aún estais entre los vivos, (2005) i La vida no vale 

nada, (2008).  
Acaba de publicar, també a Tusquets,  Paseos con mi madre: “[...] las luchas 

vecinales y las huelgas obreras, las conquistas y las derrotas de una generación que 

llegó a Barcelona venida de mil sitios.  Memoria personal y crónica de urgencia con su 

hermosísima aleación de humor i poesia...” 
  
  
Important: Cal reservar, abans del dia 1 de febrer  a espaidebat@gmail.com  o al 

telèfon  93 338 89 25 -  Preu sopar 18 €. (Socis 3/4 x 5/4, 15 €). 
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